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Resumo(

A!partir! do! trabalho! para! implantação!do! Sistema!de! Informações! para!Habitação! Social! a!

Habisp,!este!estudo!se!propõe!a!apresentar!as!fontes!teóricas!que!sustentam!o!problema:!é!

preciso!ter!método!para!planejar!a!ação!pública!e!estabelecer!prioridades!de!atendimento.!E!

reflexiona! sobre! a! importância! e! eficiência! dos! indicadores! sociais! e! dos! sistemas! de!

informações!no!apoio!à!tarefa.!

Tem!por!objetivo!geral!avaliar!os!rebatimentos!do!Habisp!e!do!seu!sistema!de!priorização!–!

um!painel!de! indicadores! físicos!e!sociais!para!a! investigação!e!análise!da!situação! física!e!

social! dos! assentamentos! precários! da! cidade! de! São! Paulo! –! na! política! habitacional! no!

município.!Partease!da!hipótese!que!o!Habisp!e!seu!sistema!de!priorização!contribuíram!para!

que! a! municipalidade! da! cidade! de! São! Paulo! formulasse! uma! política! de! intervenções!

urbanísticas! e! socioambientais! calcada!na! “territorialização”! da! precariedade,! com!ganhos!

em!relação!à!capacidade!de!decisão,!otimização!de!recursos!e!governança.!!

Palavras'Chave:'

Indicadores! Sociais;! Sistema! de! Informação! Geográfica;! Habitação! Social;! Tomada! de!

decisão;!Assentamentos!Precários;!Critérios!de!priorização;!Política!Habitacional.!

! !
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Abstract(

Based! on! the! study! for! the! implementation! of! the! Social! Housing! Information! System! a!

Habisp,! this! study! aims! to! present! the! theoretical! sources! which! sustain! the! problem:! a!

method!is!required!to!plan!a!public!action!and!establish!the!service!priorities,!reflecting!upon!

the!relevance!and!the!efficiency!of!the!social!indicators!and!the!information!systems!which!

support!the!task.!

It! aims! to! evaluate! the! folding! tool! of! Habisp! and! its! prioritization! system! –! a! panel! of!

physical! and! social! indicators! for! investigation! and! analysis! of! the! physical! and! social!

situation!of!the!precarious!settlements!in!the!city!of!São!Paulo!–!in!the!housing!policy!of!the!

municipality.! It! is! assumed! that! Habisp! and! its! prioritization! system! contributed! to! the!

municipality!of!the!city!of!São!Paulo!to!formulate!a!policy!of!urban!and!socio!environmental!

interventions!in!accordance!with!the!“territorialisation”!of!precariousness,!with!gains!against!

decision!making!capacity,!optimization!of!resources!and!governance.!

Key'Words:''

Social! indicators;! Geographic! Information! System;! Social! Housing;! Decisionamaking;!

Precarious!Settlements;!Prioritization!Criteria;!Housing!Policy!

!
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OGU:!Orçamento!Geral!da!União!

TACs:!Termo!de!Ajustamento!de!Conduta!

BID:!Banco!Interamericano!de!Desenvolvimento!

PROAP:!Programa!de!Urbanização!e!Assentamentos!Populares!–!!

Conder:!Companhia!de!Desenvolvimento!Urbano!do!Estado!da!Bahia!

BIRD:!Banco!Internacional!para!Reconstrução!e!Desenvolvimento!!

RMS:!Região!Metropolitana!de!Salvador!

CSV:!Valores!separados!por!vírgula!

OGC:!Open!Geospatial!Consortium!

RMSP:!Região!Metropolitana!de!São!Paulo!

SUC:!Sistema!Unificado!de!Cadastros!

Prodam:!Companhia!de!Processamento!de!Dados!do!Município!

Sempla:!Secretaria!Municipal!de!Planejamento!

TPCL:!Cadastro!Imobiliário,!Territorial,!Predial,!de!Conservação!e!Limpeza!

CAD:!Computer!Aided!Design!

CADLOG:!Cadastro!de!Logradouros!

MOC:!Mapa!Oficial!da!Cidade!

IPT:!Instituto!de!Pesquisas!Tecnológicas!

Cecauex:!Centro!de!Cartografia!Automatizada!do!Exército!

MDSP:!Mapa!Digital!de!São!Paulo!

SEBES:!Secretaria!do!Bem!Estar!Social!

SFH:!Sistema!Financeiro!de!Habitação!

FMH:!Fundo!Municipal!de!Habitação!

IPVS:!Índice!Paulista!de!Vulnerabilidade!Social!!

FUSP:!Fundação!de!Apoio!à!Universidade!de!São!Paulo!

SMS:!Secretaria!Municipal!de!Saúde!

SUS!–!Sistema!Único!de!Saúde!

IDH:!Índice!de!Desenvolvimento!Humano!

CMH:!Conselho!Municipal!de!Habitação!
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Tecnologia$é$a$resposta,$mas$qual$era$a$questão?$

(CEDRIC$PRICE,$1979,$apud$GIANNETTI,$2008,$p.$305)$

1.(Introdução(

Em!2005,!a!Secretaria!Municipal!de!Habitação!de!São!Paulo!(Sehab),!empreendeu!esforços!

para!desenvolver!um!Sistema!de!Informações!Habitacionais!que!respondesse!à!necessidade!

de!informações!adequadas!à!tomada!de!decisão,!a!democratização!do!acesso!à!informação!e!

a!transparência!nos!processos!de!condução!da!política!habitacional.!O!objetivo!era!apoiar!à!

equipe!de!planejadores!e!operadores!da!política!de!habitação!no!desenvolvimento!de!um!

plano! de! ação! com! metas! para! o! atendimento! à! população! moradora! em! favelas,!

loteamentos!e!empreendimentos!habitacionais!irregulares!e!cortiços.!Esse!objetivo,!previsto!

na! cooperação! técnica! com! a! Aliança! de! Cidades1 ,! na! qual! o! Habisp! era! a! principal!

contrapartida,! se! converteu! no! Plano!Municipal! de!Habitação! (PMH),! com! o! horizonte! de!

implementação!de!16!anos,!de!2009!a!2024.!!

Como! fundo! para! este! processo,! havia! um! cenário! de! incertezas! quanto! à! real! demanda!

habitacional! na! cidade! e! uma! desarticulação! de! dados! e! informações! sobre! o! tema! nos!

diversos! departamentos! da! administração! municipal! perseguida! pelo! fantasma! da!

desatualização.!Os!dois!principais!departamentos!detentores!de!informação!sobre!o!tema,!o!

Departamento!de!Regularização!do!Solo!(Resolo),!responsável!por!atuar!na!regularização!de!

loteamentos,!e!a!Superintendência!de!Habitação!Popular! (HABI),! responsável!por!atuar!na!

urbanização!e!regularização!das!favelas,!além!de!cortiços!e!empreendimentos!habitacionais!

irregulares,! trabalhavam! suas! informações! de! forma! individualizada,! em! bancos! de! dados!

separados!e!monousuário2.!Como!consequência:!a!sobreposição!e!o!superdimensionamento!

da!demanda,!além!do!fato!de!os!projetos!em!que!as!duas!situações!se!concentravam,!não!

tratarem! o! problema! de! forma! integrada.! O! desafio! dos! números! incluía! também! um!

universo!significativo!de!pesquisas!voltadas!à!estimativa!das!famílias!moradoras!em!favelas,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Aliança!de!Cidades!(Cities!Alliance)!é!um!consórcio!internacional!de!cidades!e!organismos!de!desenvolvimento!
econômico!e!social!comprometido!em!encontrar!soluções!para!a!redução!da!pobreza.!A!Aliança!de!Cidades!tem!
como!objetivo!promover!o!papel!dos!governos!locais!na!estruturação!de!políticas!de!desenvolvimento!urbano!e!
2!Termo!usado! comumente!quando! se! fala! sobre!um! sistema!operacional! utilizável! por! uma!pessoa!de! cada!
vez,!ou!em!referência!a!um!termo!de!uso!individual!de!software.!
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realizadas! ao! longo! das! últimas! três! décadas! pelo!menos,! com!metodologias! diferentes! e!

grandes!discrepâncias!entre!si3,!o!que!ampliava!ainda!mais!o!grau!de!incertezas.!

Foi!este!o!cenário!que!impulsionou!o!surgimento!do!Habisp,!foco!desta!pesquisa!a!concebido!

para! agregar,! sobre! cada! área! ocupada! irregularmente! ou! de! forma! precária,! diferentes!

dados! e! informações! geográficas,! físicas,! sociais,! econômicas! e! legais.! E! do! chamado!

“Sistema! de! Priorização”! a! um! painel! de! indicadores! que! levam! em! consideração! as!

dimensões! de! risco! geológico! a! que! os! assentamentos! estão! sujeitos,! precariedade! de!

infraestrutura,! índices! de! saúde! nas! subprefeituras! e! vulnerabilidade! social! das! famílias!

moradoras,! com! o! intuito! de! gerar! um! índice! de! precariedade! por! meio! do! qual! se!

estabeleceram!as!prioridades!de!intervenção.!

Assim,!estruturamos!o!presente! trabalho!no! intuito!de! cobrir!os!diversos! temas!e! campos!

teóricos! que! envolvem! a! experiência;! além! dos! capítulos! que! apresentam! o! Habisp!

propriamente!dito,!realizamos,!no!primeiro!capítulo,!uma!leitura!téoricoametodológica!sobre!

a! questão! da! informação,! seu! significado! e! importância! no! mundo! contemporâneo;! os!

conceitos!centrais!de!sistemas!de!informação!geográficos!e!sistemas!de!tomada!de!decisão;!

a! questão! do! espaço! urbano,! sua! estrutura! e! processos! de! formação! e! a! temática! dos!

indicadores!sociais!na!gestão!das!políticas!públicas.!

No! segundo! capítulo,! discutimos! a! precariedade! habitacional! e! apresentamos,! em! linhas!

gerais,!dois!modelos!de!priorização!de!intervenções:!aquele!aplicado!no!programa!“Favelaa

Bairro”!do!município!do!Rio!de!Janeiro!e!o!programa!“Viver!Melhor”!do!Governo!do!Estado!

da!Bahia.!Na!sequência,!tratamos!do!tema!central!da!tese!a!o!Habisp!como!instrumento!de!

planejamento.! Seguem! as! etapas! de! desenvolvimento! do! sistema,! sua! relação! com! a!

formulação! do! Plano!Municipal! de! Habitação! (PMHa2009a2024),! os! princípios! e! diretrizes!

que!nortearam!o!seu!desenvolvimento!e!a!metodologia!do!chamado!sistema!de!priorização,!

que! vai! culminar!nos!Perímetros!de!Ação! Integrada! (PAIs)! aunidades!de!planejamento!das!

ações!em!assentamentos!precários!a!definida!no!PMH.!Temas!relevantes,!a!democratização!

do!acesso!à!informação!e!a!participação!popular,!são!abordadas!no!capítulo!4;!no!capitulo!5,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!A! título! de! exemplo,! uma! das!mais! polêmicas! pesquisas! foi! a! realizada! em! 1993! pela! FIPE,! cujo! resultado!
apontou! que! a! população! total! residente! em! favelas! teria! atingido! aproximadamente! 19%!da! população! do!
município!à!época!e!crescido!à!espantosa!taxa!de!15,2%!ao!ano,!entre!1987!e!1993.!
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refletimos! sobre! as! mudanças! ocorridas! no! modo! de! a! Sehab! atuar! em! assentamentos!

precários!na!cidade!de!São!Paulo.!

1.2(Hipótese(

A!hipótese!aqui!defendida!é!que!a! implantação!do!Habisp!e!do!seu!sistema!de!priorização!

contribuíram!para!que!a!municipalidade!da!cidade!de!São!Paulo!formulasse!uma!política!de!

intervenções! urbanísticas! e! socioambientais! calcada! na! territorialização! da! precariedade!

habitacional! com!ganhos!no!que! tange!à! capacidade!de!decisão,!otimização!de! recursos!e!

governança.!

Também! acreditamos! como! ponto! de! partida! a! ideia! de! que! os! sistemas! de! informações!

geográficas,! aliados! a! técnicas! de! análise! de! problemas! e! tomada! de! decisão,! são!

instrumentos! poderosos! no! apoio! à! gestão! pública.! Concordamos,! com! a! afirmação! de!

MACHADO! (2000,! p.! 7)! que! “a& apropriação& adequada& destes& instrumentos& de& análise& do&

espaço& podem& realmente& contribuir& para& uma& administração& e& controle& da& ocupação& das&

cidades& em& compasso& temporal& mais& próximo& de& sua& dinâmica& transformadora”.! E!

compartilhamos! da! certeza! de! que! “uma& metrópole& como& São& Paulo,& cujos& governo& e&

administração& exigem& a& criação,& manutenção& e& atualização& constante& de& dados& e&

informações& sobre& a& cidade,& não& pode& prescindir& do& uso& adequado& e& moderno& desta&

tecnologia&computacional!“!(MACHADO,!2000,!p.!9).!

1.2(Objetivos(

1.2.1*Objetivo*Geral*

A!presente!Tese!tem!como!objetivo!geral!apresentar!o!processo!de!elaboração!do!Sistema!

de! informações! Habisp! e! do! seu! Sistema! de! Priorização! de! intervenções! e! avaliar! seus!

rebatimentos! na! política! habitacional! no! Município! de! São! Paulo! e! nos! processos! de!

condução!da!mesma.!
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1.2.2*Objetivos*específicos*

A!pesquisa!se!propôs!a!cobrir!os!seguintes!objetivos!específicos:!

1.! Analisar! a! eficácia! no! uso! de! indicadores! para! a! tomada! de! decisão! e! para! o!

planejamento!das!políticas!públicas;!

2.! Examinar! a! eficiência! dos!modelos! de! cálculo! adotados! no! índice! de! priorização!

dos!assentamentos!precários!identificando!possíveis!melhorias;!

3.!Avaliar!se!o!uso!dos! instrumentos!de!pesquisa!de!dados!e!análise!da! informação!

disponíveis! no! sistema!Habisp! provocaram!mudanças! significativas! no! processo! de!

planejamento!da!Sehab!entre!2005!e!2012.!

1.3(Justificativa(

O!mundo!atual!está!visivelmente!transformado!em!função!das!tecnologias!de!informação!e!

comunicação;!esta!transformação,!que!sinto!no!meu!dia!a!dia,!sempre!me!chamou!atenção.!

Em! tempos! em! que! quase! tudo! é! possível! em! se! tratando! de! tecnologia,! o! risco! de!

despender!recursos!e!obter!pouco!ou!nenhum!resultado!prático!é!alto.!Saber!exatamente!o!

que!fazer!com!ela!é!objetivo!dos!mais! importantes.!Quando!o!tema!referease!à!tomada!de!

decisão!a!a!informação!e!a!tecnologia!estão!no!centro!da!questão.!Cedric!Price!(1934a2003)!

um! dos!mais! brilhantes! arquitetos! do! século! 20,! com! humor! usou! a! célebre! frase! de! um!

button!muito!popular!como!título!para!o!seu!audiobook&de!1979:!“Tecnologia&é&a&resposta,&

mas&qual&era&a&questão?”!(CEDRIC!PRICE,!1979,!apud!GIANNETTI,!2008,!p.!305).!Tantos!anos!

depois,!a!indagação!é!ainda!mais!relevante.!

No!setor!privado,!prevalece!no!momento!a!chamada!inteligência!de!negócios!ou!empresarial!

(Business&Intelligence&K&BI),!método!que!visa!ajudar!as!empresas!a!tomar!decisões!de!forma!

estruturada! ou! “inteligente”.! Mediante! dados! e! informações! recolhidas! em! sistemas! de!

informação,!espalhados!por!setores!de!uma!mesma!instituição,!o!método!tornaase!acessível!

a!grupos!de!usuários!que,!muitas!vezes,!não!o!compartilham!por!desconhecer!o!interesse!ou!

sua! importância.! Essa! tecnologia! permite! transformar! dados! guardados! em! informação!

qualitativa!e!relevante!para!a!tomada!de!decisão.!
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No! que! concerne! à! administração! pública,! adotar! decisões! de! modo! estruturado! e!

transparente!resulta!em!desafio!e!questão!em!debate.!Cada!vez!mais,!a!sociedade!cobra!dos!

dirigentes! públicos! explicações! sobre! o! caminho! escolhido! ou! sobre! a! decisão! tomada.!

Recentemente,!em!artigo!publicado!no!jornal!Folha!de!São!Paulo,!“Falta&transparência&para&

estudos&e&decisões&sobre&projetos&de&infraestrutura”,!Adalberto!Maluf4!afirma!que!“no&Brasil,&

não& existe& processo& institucional& transparente& para& estudos& e& tomada& de& decisão& sobre&

projetos&de&infraestrutura&urbana”&(MALUF,&2012).!Isso!não!é!mais!aceitável.!!

A!transparência!nos!processos!públicos!e!os!novos! instrumentos!de!gestão!na! internet,!no!

que! se! incluem! os! governos! eletrônicos! (eaGov5),! são! hoje! da!maior! relevância.! Tal! como!

ocorre!nos!vários!setores!da!economia,!também!o!setor!público!enfrenta!desafios!associados!

ao!uso!das!tecnologias!de!informação,!em!particular!da!Internet,!para!disponibilizar!serviços!

públicos!de!maneira!eficaz;!por!isso,!outros!municípios!brasileiros!tem!mostrado!interesse!na!

experiência!do!Habisp.!São!Bernardo!do!Campo,!município!do!ABC!Paulista,!inaugurou!neste!

ano! de! 2012! o! Sihisb6,! fruto! da! Cooperação! Técnica! firmada! entre! as! Prefeituras! de! São!

Bernardo!do!Campo! (PMSBC)!e!de!São!Paulo! (PMSP),! com!o!apoio!da!Aliança!de!Cidades,!

cujo!objetivo!foi!implantar!em!São!Bernardo!do!Campo,!de!forma!personalizada,!o!Habisp!e,!

ainda,! sistematizar! a! experiência! para! facilitar! a! disseminação! do! sistema! para! outros!

municípios.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Adalberto!Maluf!é!diretor!em!São!Paulo!do!grupo!C40,!em!parceria!com!a!Fundação!Clinton.!
5!Governo!eletrônico! a!pode! também!ser!definido! como!a! contínua!otimização!de!um!serviço!através!de!um!
processo!participativo!e!consequente!transformação!das! relações! internas!e!externas,!por!meio!da!utilização!
de! tecnologias! de! informação,! nomeadamente! Internet! e! mídia.4.! O! conceito! envolve! relações! eletrônicas!
entre! o! Governo! e! os! diferentes! agentes! implicados.! Essas! interações! refletem! uma! multiplicidade! de!
abordagens!possíveis!ao!conceito!(FERREIRA,!J.!R.!D.!C.,!2002,!p.!5).!
6 !Sihisb! a! Sistema! de! Informação! de! Habitação! de! Interesse! Social! de! São! Bernardo! do! Campo!
(<http://sihisb.saobernardo.sp.gov.br/>)!
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A$ciência$é$a$tentativa$de$fazer$com$que$a$diversidade$caótica$da$nossa$

experiência$sensível$corresponda$a$um$sistema$lógico$uniforme$de$

pensamento$(EINSTEIN,$apud$GIANNETTI,$2008,$p.$112).$

2.(Considerações(teórico(–(metodológicas(

2.1(Da(sociedade(da(informação(à(neogeografia(

As! visíveis! alterações! ocorridas! no! mundo! a! partir! de! meados! dos! anos! 19507,! com! o!

surgimento! e! o! aperfeiçoamento! da!microeletrônica,! da! transmissão! de! dados! por! redes,!

principalmente! dos! computadores,! e,! posteriormente,! dos!microcomputadores,! delimitam!

uma!discussão! sobre! a! existência! real! de! uma! sociedade! informatizada! e! seu! impacto! em!

todos!os!aspectos!da!vida!humana.!

Nunca! houve! uma! sociedade! como! a! atual.! Toda! sociedade! é! diferente! –! guardadas! as!

proporções! –! das! que! a! antecederam.! Mudanças! acontecem! o! tempo! todo! desde! o!

surgimento! do! nosso! planeta.! Processos! estão! em! andamento;! alguns! ocorreram! e!

ocorrerão!em!milhares!e!centenas!de!anos,!outros!são!mais!rápidos,!agressivos!e!produzem!

efeitos! e!mudanças! em! décadas.! Nada! é! como! antes,! nunca! foi.! Em! geral,! processos! são!

morosos! no! início! e,! quando! atingem! um! patamar! de!maturidade,! evoluem! rapidamente.!

Podemos! dizer! que! a! humanidade,! em! termos! de! desenvolvimento! de! novas! tecnologias,!

esteve!milhares! de! anos! construindo! a! fundação! da! atual! sociedade;! as! primeiras! estacas!

foram!fincadas!por!nossos!antepassados!primatas.!

Para!alguns!autores,!as!transformações!advindas!da!grande!importância!que!as!tecnologias!

da! informação! alcançaram,! produziram! enormes! alterações! nas! estruturas! econômicas! e!

sociais,! resultando!no!que!se!convencionou!chamar!de!sociedade!da! informação!ou,!como!

definiu!o!sociólogo!MANUEL!CASTELLS!(1999/!2010),!sociedade!informacional.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Entre! 1945! e! 1948,! uma! bolha! tecnológica! produziu:! a! fissão! nuclear! que! fez! lançar! a! primeira! bomba!
atômica;!o!Eniac!e!depois!o!Univaca1,!primeiro!computador!de!aplicações!gerais;!Alexander!Fleming!descobriu,!
com!ajuda!de!outros!cientistas,!a!Penicilina!em!um!segundo!andar!do!Hospital!St.!Mary’s!em!Londres;!um!avião!
voou!mais! rápido! do! que! o! som;! inventouase! o! transistor;! foi! fundada! a! Unesco;! Norbert!Wainer! publicou!
Cybernetics,!sobre!a!teoria!matemática!da!informação;!e!Vannevar!Bush!publicou!As&we&may&think,!apontando!
o!volume,!o!valor!da!informação!liberada'pósaSegunda!Guerra!(BARRETO,!2002,!p.!68a69).!



20*

A$sociedade$é$um$conjunto$de$interações,$cujos$inputs$são$as$imagens,$os$sons,$as$atitudes$e$a$

informação,$que$fluem$num$espaço;$na$realidade$a$sociedade$é$constituída$por$fluxos.$Estes$

não$representam$apenas$um$elemento$da$organização$social,$eles$determinam$e$dominam$os$

processos$econômicos,$políticos$e$simbólicos$da$vida.$$

À$ medida$ que$ fatores$ como$ a$ demografia,$ a$ tecnologia$ ou$ a$ educação,$ vão$ sofrendo$

alterações,$novos$“upgrades”$vão$sendo$ feitos$aos$conceitos$de$cultura$e$sociedade,$ou$seja,$

atualizações$ com$ o$ objetivo$ de$ valorizar$ os$ aspectos$ mais$ positivos$ e$ contrariar$ os$ mais$

negativos$(FERREIRA,$J.$R.$D.$C.,$2002,$p.$2).$

O! termo!“sociedade&da& informação”! nasceu!no! Japão!no! início!dos! anos!1960,! como!uma!

resposta!conceitual!às!grandes!mudanças!tecnológicas,!econômicas!e!sociais!vividas!naquele!

país!após!a!segunda!guerra!mundial,!chegando!à!Europa!no!final!da!década!de!1970,!sendo!

utilizado!como!substituto!à!denominação!até!então!corrente!a!“sociedade!pósaindustrial”.!!

O$conceito$de$sociedade$da$informação$(S.I.)$tem$raízes$na$literatura$do$“pós`$industrialismo”$

–$ uma$ noção$muito$ popular$ nas$ décadas$ de$ 60$ e$ 70,$ que$ apregoava$ o$ fim$ do$ capitalismo$

industrial$e$a$chegada$de$uma$“sociedade$de$serviços”$ou$de$“tempos$livres”.$A$sociedade$da$

informação$apareceu$referida$num$relatório$governamental$canadense$$de$1982.$Daniel$Bell$

refere$em$1974,$num$dos$seus$livros,$o$papel$cada$vez$mais$importante$desempenhado$pela$

ciência$ no$ processo$ produtivo,$ a$ ascensão$ de$ grupos$ profissionais,$ científicos$ e$ técnicos,$ e$

ainda$ aquilo$ a$ que$ hoje$ se$ designa$ por$ tecnologia$ da$ informação.$ Bell$ defendia$ que$ a$

sociedade$ da$ informação$ se$ desenvolvia$ no$ contexto$ pós`industrialismo$ e$ previa$ o$

desenvolvimento$de$um$novo$quadro$de$referência$social$baseado$nas$telecomunicações,$que$

“poderão$ser$decisivas$no$que$diz$respeito$ao$modo$como$as$mudanças$econômicas$e$sociais$

são$ conduzidas,$ à$ forma$ como$ o$ conhecimento$ é$ criado$ e$ obtido”$ (BELL,$ 1988,$ apud$

FERREIRA,$J.$R.$D.$C.,$2002,$p.$2).$

O! fenômeno!da! informação! é! parte! da! natureza! humana.!Na!história! da! humanidade,! ele!

nunca!deixou!de!ocorrer.!O!homem!é!um!ser!gerado!por! informação.!Do!momento!da!sua!

concepção! por! meio! do! seu! código! genético,! até! à! extinção! da! sua! matéria,! o! homem!

adquire,! processa,! assimila,! transforma! e! transfere! informação! em! escala! e! velocidades!

crescentes.!A! transferência!de! informação!esteve!sempre!presente!e,!para! tanto,!ao! longo!

dos! séculos,! o! homem! desenvolveu! formas! de! fazêala,! pela! escrita,! pela! fala! ou!

simplesmente!pelo!inconsciente!individual!ou!coletivo.!!

! $
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A$ tecnologia$ da$ Informação,$ entendida$ como$ o$ conjunto$ de$ ferramentas$ empregadas$ no$

tratamento$ (registro,$ reprodução,$ comunicação,$ etc.)$ da$ informação,$ não$ pode$ ser$

considerada$ recente.$ A$ própria$ Ciência$ da$ Informação$ é$ milenar$ se$ considerarmos$ a$

preocupação$da$humanidade$com$o$registro,$ comunicação$e$organização$do$conhecimento$

(FREUND,$1982,$p.$17).$

Entretanto,! em! nenhum! outro! momento! da! história! o! fenômeno! “informação”! teve!

influência!tão!explícita.!Capacidade!para!transformar! informação!em!conhecimento!e!este,!

em! ação,! sempre! foi! sinônimo! de! poder;! na! atualidade! o! fenômeno! deixa! o! status! de!

gerador!de!poder!para!assumir!a!posição!de!préarequisito!à!sobrevivência,!da!mesma!forma!

que!correr!e!caçar!o!era!para!o!primitivo!“homo&sapiens”.&Neste!quadro,!adquirir!informação!

tornouase!a!principal!tarefa!do!homem!moderno.!

Contudo,! o! centro! do! pensamento! relacionado! à! sociedade! da! informação! não! está! na!

importância! da! informação! em! si,! mas! nas! transformações! advindas! da! difusão! das!

tecnologias! da! informação! no! nosso! modo! de! fazer! as! coisas,! fundamentalmente! mais!

rápido!e!preciso!com!o!auxílio!de!técnicas!e!métodos!cada!dia!mais!avançados!do!ponto!de!

vista!do!instrumental!utilizado.!Se!antes!o!arquiteto!desenhava!com!tinta!nanquim,!produzia!

maquetes!de!papela!cartão!e!perspectivas!à!mão!livre,!hoje!!tudo!é!digital!(no!AutoCAD,!no!

3D!Max,!etc.).!

Hoje$sabemos$que$uma$das$tendências$da$humanidade$está$voltada$para$a$criação$de$objetos$

técnicos,$cada$vez$mais$complexos,$que$permitem$transcender$os$limites$do$corpo$e$da$mente$

humana,$desde$as$pedras,$as$facas$do$paleolítico,$até$a$Internet$no$presente$século.$

Entre$ todas$ essas$ tecnologias,$ merecem$ particular$ atenção$ aquelas$ que$ propiciam$ a$

representação$e$a$transmissão$da$informação$e,$por$esse$motivo,$ interpelam$diretamente$a$

mente$humana$e$o$ raciocínio,$ como,$por$exemplo,$as$ inscrições$monumentais$dos$ sumérios$

(na$ antiguidade)$ e$ as$mensagens$ do$ correio$ eletrônico$ (na$modernidade)$ (SILVA,$ V.$ P.$ D.,$

2007,$p.$32).$

A!facilidade!para!promover!alterações!nos!desenhos!(projetos)!e!as!formas!de!representação!

com! realidade! virtual! modificou! a! relação! entre! arquiteto! e! projeto,! e! entre! arquiteto! e!

cliente.!É!nisso!que!se!baseia!o!conceito!de!sociedade!da!informação,!nessas!profundas,!mas!

às! vezes! sutis! alterações! no! modo! como! nós! vivemos! nossas! vidas.! LYON! (1988,! apud!
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FERREIRA,! J.! R.! D.! C.,! 2002)! afirma! que! “o& conceito& de& sociedade& da& informação& será& a&

interpretação&de&mudanças&ocorridas&nos&locais&de&trabalho&ou&no&emprego&e,&também,&dos&

aspectos&políticos,&culturais&e&globais&da&difusão&das&tecnologias&da&informação”.!

O!modo!como! fazemos!as!coisas!mudou!sim,!é! fato,!mas!ainda!vendemos!nossa! força!de,!

trabalho! (física!ou! intelectual)!para!viver;! ainda!é!algo!que!nós,!humanos,!oferecemos!em!

troca!de!dinheiro.!Então,!no!que!consiste!a!sociedade!da!informação?!No!que!de!fato!ela!é!

diferente!daquela!sociedade!surgida!(e!aceita!como!conceito!por!unanimidade)!da!revolução!

industrial?!

A!diferença!fundamental!em!relação!ao!atual!momento!social!(caracterizando,!ou!não!uma!

nova!sociedade)!é!o!valor!das!coisas.!O!valor!dado!às!coisas!que!não!podem!ser!tocadas.!Se!

antes!a!força!de!trabalho!era!representada!por!mãos!ágeis,!braços!e!pernas!fortes!(que!você!

pode!ver!e!tocar),!agora!!situaase!em!algo!intangível!a!a!inteligência,!o!intelecto,!a!destreza!a!

enfim,!valores.!Valores!atribuídos!através!de!juízos!sobre!algo!que!não!se!pode!ver!ou!medir!

a!a!característica!primária!da!sociedade!da!informação.!

As$ organizações$ atuais$ vivem$ na$ era$ da$ informação$ e$ do$ conhecimento,$ que$ substitui$ a$

sociedade$industrial$e$cujas$principais$características,$consideradas$como$forças$econômicas$

são$o$talento,$a$inteligência$e$o$conhecimento$(SANTIAGO$JUNIOR;$SÁRTIRO,$2007,$p.$14).$

Para!CASTELLS!(1999/!2010),!existe!um!novo!paradigma!que!expressa!a!essência!da!presente!

transformação! tecnológica!e! suas! relações! com!a!economia!e!a! sociedade.!Ainda! segundo!

ele,! as! transformações! em! relação! à! sociedade! da! informação! estão! mais! avançadas! em!

países! industrializados,!mas! constituem! uma! tendência! dominante!mesmo! em! economias!

menos! industrializadas.! De! acordo! com! ele,! essas! sociedades! possuem! as! seguintes!

características!fundamentais:!

1.!A!informação!é!sua!matériaaprima:!as!tecnologias!se!desenvolvem!para!permitir!ao!

homem! atuar! sobre! a! informação! propriamente! dita,! ao! contrário! do! passado!

quando!o!objetivo!dominante!era!utilizar!informação!para!agir!sobre!as!tecnologias,!

criando!implementos!novos!ou!adaptandoaos!a!novos!usos.!
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2.!Os!efeitos!das!novas!tecnologias!têm!alta!penetrabilidade!porque!a!informação!é!

parte!integrante!de!toda!atividade!humana,!individual!ou!coletiva!e,!portanto,!todas!

essas!atividades!tendem!a!ser!afetadas!diretamente!pela!nova!tecnologia.!

3.!Predomínio!da! lógica!de!redes.!Esta! lógica,!característica!de!todo!tipo!de!relação!

complexa,!pode! ser,! graças!às!novas! tecnologias,!materialmente!aplicada/praticada!

em!qualquer!tipo!de!processo.!

4.!Flexibilidade:!a!tecnologia!favorece!processos!reversíveis,!permite!modificação!por!

reorganização!de!componentes!e!tem!alta!capacidade!de!reconfiguração.!

5.! Crescente! convergência! de! tecnologias,! principalmente! a! microeletrônica,!

telecomunicações,!optoeletrônica,!computadores,!mas!também,!e!crescentemente,!a!

biologia.!O!ponto!central!aqui!é!que!trajetórias!de!desenvolvimento!tecnológico!em!

diversas!áreas!do!saber!tornamase!interligadas!e!transformam!as!categorias!segundo!

as!quais!pensamos!todos!os!processos.!

Estando! ou! não! em! uma! sociedade! nova! (tendo! ela! ou! não! o! nome! de! sociedade! da!

informação),!a! tecnologia!da! informação!afetou!o!modo!como!nos!comunicamos,! falamos,!

trabalhamos,! nos! divertimos,! comemos,! gastamos! e! poupamos! os! nossos! recursos!

financeiros.! Para! alguns! (não! poucos)! pensadores,! o! modo! como! pensamos! e! fazemos!

relações!também!se!alterou.!!

Alguns!estudos!na!linha!da!psicologia!e!pedagogia!têm!investigado!os!impactos!da!tecnologia!

da! informação! no! processo! de! aprendizado! e! desenvolvimento! humano.! Os! estudos! de!

VYGOTSKY!(1934/!2008)!descrevem!o!papel!da! linguagem!nos!processos!mentais.!Ele! foi!o!

primeiro!psicólogo!moderno!a!sugerir!os!mecanismos!pelos!quais!a!cultura!tornaase!parte!da!

natureza!de!cada!pessoa!ao!insistir!que!as!funções!psicológicas!são!um!produto!da!atividade!

cerebral.! Conseguiu! explicar! a! transformação! dos! processos! psicológicos! elementares! em!

processos!complexos!dentro!da!história.!Enfatizava!o!processo!históricoasocial!e!o!papel!da!

linguagem! no! desenvolvimento! do! indivíduo.! Sua! questão! central! é! a! aquisição! de!

conhecimentos!pela!interação!do!sujeito!com!o!meio.!Para!o!teórico,!o!sujeito!é!interativo,!

pois!adquire!conhecimentos!a!partir!de!relações!intra!e!interpessoais!e!de!troca!com!o!meio,!

desde! um! processo! denominado! mediação.! VYGOTSKY! (1934/! 2008)! propôs! a! ideia! de!

reequipamento! como! sendo! sua! própria! definição! de! educação:! um! processo! artificial! de!
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desenvolvimento!no!qual!a!criança!é!equipada!e!reequipada!com!uma!série!de!instrumentos.!

De! fato,! o! homem! vem! ao! longo! dos! séculos! se! apropriando! de! meios! cada! vez! mais!

sofisticados!e!poderosos!para!conduzir!e!organizar!seu!próprio!pensamento.!Para!o!autor,!a!

introdução! de! uma! nova! ferramenta! cultural! num! processo! ativo,! inevitavelmente! o!

transforma.!Nessa!visão,!recursos!mediadores!como!a!linguagem!e!as!ferramentas!técnicas!

não! facilitam! simplesmente! as! formas! de! ação! que! irão! ocorrer,! mas! alteram!

completamente!a!estrutura!dos!processos!mentais!(VYGOTSKI!1934/2008).!

Sob!esta!perspectiva,!em!que!os!recursos!mediadores!alteram!as!estruturas!dos!processos!

mentais,!é!correto!dizer!que!as!tecnologias!da!informação!alteram!o!modo!como!o!raciocínio!

geográfico!se!processa.!Em!termos!dos!conceitos!e!temas!estruturais!da!geografia,!estes!não!

se!alteram!profundamente!a!partir!de!“upgrades! informacionais”,!embora!novos!conceitos!

venham! se! agregando.! Entretanto,! o! modo! de! estabelecer! relações! espaciais,! absorver!

conteúdos! com! dimensões! espaciais! e,! sobretudo,! de! analisar! e! estudar! territórios! está!

drasticamente!diferente!do!existente!até!meados!dos!anos!50!do!século!passado.!

Nos$ últimos$ 20$ anos,$ o$ foco$ da$ representação$ de$ cidades$ e$ regiões$ moveu`se$ quase$ que$

inteiramente$para$o$âmbito$digital$por$meio$dos$sistemas$de$informações$geográficas$(SIGs),$

nos$ quais$ os$ dados$ podem$ ser$ inseridos,$ armazenados,$ analisados,$ visualizados$ e$

disseminados.$ Embora$ os$ SIGs$ constituam$ a$ base$ para$ tais$ aplicações,$ a$ coleta$ de$ dados$

passou$ a$ ser$ auxiliada$ de$modo$ crescente$ por$ dispositivos$ remotos,$ por$ sensoriamento$ de$

alvos$que$compreendem$uma$vasta$gama$de$novas$tecnologias$que,$por$sua$vez,$envolvem$o$

uso$de$aparelhos$de$Geoposicionamento$ (GPS)$nas$mais$diferentes$escalas.$Os$dados$ físicos$

obtidos$ nessas$ escalas$ variadas$ são$ complementados$ por$ dados$ demográficos$ e$

socioeconômicos$ de$ censos,$ que$ podem$ ser$ produzidos$ por$ recursos$ on`line$ como$ pelos$

tradicionais$ questionários$ realizados$ em$ domicílio.$ Muitos$ desses$ dados$ tornam`se$

disponíveis$ on`line,$ enquanto$ os$ SIGs$ apresentam`se$ como$ uma$ única$ possibilidade$ para$

explorá`los.$ Simultaneamente,$ os$ SIGs$ propriamente$ ditos$ tornam`se$ mais$ acessíveis$ ao$

disponibilizarem$sistemas$para$armazenamento,$mapeamento$e$análise$de$dados$de$código$

aberto$(BATTY,$2007,$p.$8)$

Geoinformação! significa! utilizar! computadores! como! instrumentos! de! representação! de!

dados! espacialmente! referenciados;! o! seu! problema! fundamental! é! o! estudo! e! a!

implementação! de! “diferentes& formas& de& representação& computacional& do& espaço&

geográfico”!(CÂMARA;!MONTEIRO;!DAVIS,!2001,!p.!1).!
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A$tecnologia$é$a$ciência$dos$meios$(Scruton,$1982)$e$a$Geotecnologia$é$a$arte$e$a$técnica$de$

estudar$ a$ superfície$ da$ terra$ e$ adaptar$ as$ informações$ às$ necessidades$ dos$ meios$ físicos,$

químicos$ e$ biológicos.$ Fazem$ parte$ da$ geotecnologia$ o$ Processamento$ Digital$ de$ Imagens$

(PDI),$a$Geoestatistica$e$os$SIGs$(SILVA,$A.$D.$B.,$2003,$p.$35).$

As!geotecnologias!oferecem!ao!homem!a!oportunidade!de!se!aproximar!do!seu!objeto!de!

estudo,! ver! detalhes! menores,! examinar! mais! a! fundo,! perceber! aspectos! antes!

imperceptíveis.! Mas! é! necessário,! sobretudo,! ter! objetivo,! saber! que! respostas! buscar;! o!

instrumental!tecnológico!apenas!potencializa!as!possibilidades!de!aprendizagem,!análises!e!

aplicações! práticas,! mas! não! as! garantem! sozinho.! “O& raciocínio& geográfico& ou& espacial&

ocorre& numa& situação& complexa& que& envolve& não& somente& a& presença& de& técnicas& e&

tecnologias,&mas&uma&articulação&teóricoKmetodológica”!(SILVA,!V.!P.!D.,!2007,!p.!33).!

Portanto,!não!é!possível!a!estruturação!de! raciocínios!geográficos! sem!passar!pelo!estudo!

das! tecnologias 8 !e! técnicas 9 !relacionadas! à! informação! geográfica.! A! técnica,! segundo!

HEIDEGGER! (apud! SIQUEIRA,! 2008b,! p.! 85a86)! é! uma! iniciativa! de! enquadramento.!

Enquadrar!é!um!modo!de!distinguir.!É!uma!perspectiva!humana!que! revela!a! realidade.!O!

enquadramento! é! um!modo! de! desenho.! Pela! técnica,! o! homem! atribui! fins! e! cria!meios!

para!a!consecução!de!suas!perspectivas.!A!técnica!é,!assim,!algo!mais!que!um!modo!de!usar!

a!natureza,!mais!que!um!modo!de!pensar!a!natureza!e!as!coisas,!a!técnica!é!um!modo!de!ser.!!

Usandoaa,! o! homem! desenhaase! a! si! mesmo! e! desenha! a! realidade! em! que! está.! “O&

problema& do& desenho& é& o& problema& da& mudança& do& significado.& A& ferramenta& de&

representação&da&realidade&é&a&nova&realidade&percebida&sob&novo&olhar&pelo&desenho&que&

foi&efetuado”!(WILLIS,!apud!SIQUEIRA,!2008a,!p.!71).!SILVA,!A.!D.!B.!(2003)!afirma!que!“desde&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8Tecnologia! (do! grego! τεχνη! —! “técnica,! arte,! ofício”! e! λογια! —! “estudo”)! é! um! termo! que! envolve! o!
conhecimento!técnico!e!científico!e!as!ferramentas,!processos!e!materiais!criados!ou!utilizados!a!partir!de!tal!
conhecimento.! A! tecnologia,! como! a! entendemos! hoje,! compreende! desde! ferramentas,! máquinas,!
conhecimentos,!técnicas!a!um!método!ou!processo!de!construção!e!trabalho.!
9Según! la! antigua! doctrina,! la! esencia! de! algo! es! aquello! que! algo! es.! Preguntamos! por! la! técnica! cuando!
preguntamos!por!lo!que!ella!es.!Todo!el!mundo!conoce!los!dos!enunciados!que!contestan!a!nuestra!pregunta.!
El!uno!dice:! la! técnica!es!un!medio!para!unos! fines.!El!otro!dice:! la! técnica!es!un!hacer!del!hombre.! Las!dos!
definiciones!de!la!técnica!se!copertenecen.!Porque!poner!fines,!crear!y!usar!medios!para!ellos!es!un!hacer!del!
hombre.!A!lo!que!es!la!técnica!pertenece!el!fabricar!y!usar!útiles,!aparatos!y!máquinas;!pertenece!esto!mismo!
que!se!ha!elaborado!y!se!ha!usado,!pertenecen! las!necesidades!y! los! fines!a! los!que!sirven.!El! todo!de!estos!
dispositivos!es!la!técnica,!ella!misma!es!una!instalación,!dicho!en!latín:!un!instrumentum.!

La! representación! corriente! de! la! técnica,! según! la! cual! ella! es! un! medio! y! un! hacer! del! hombre,! puede!
llamarse,! por! tanto,! la! definición! instrumental! y! antropológica! de! la! técnica! (HEIDEGGER,! apud! SIQUEIRA,!
2008b,!p.!85a86).!
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o&surgimento&da&geografia&como&ciência&humana&até&os&dias&de&hoje,&vários&paradigmas&se&

sucederam”!e!apresenta,!em!seu!livro,!um!quadro!em!que!coloca!a!geotecnologia!como!um!

dos!paradigmas!da!geografia.!(Ver!Figura!1).!

' Fim'do'séc'XIV' ' Início'do'séc'XX' ' 1939' !

! Geografia!como!ciência!
Humana!
(Ratzel)!

→!
Geografia!Regional!
(P.V.!de!la!Blanche)!

→!
Atualização!da!

Geografia!Regional!
(Hartshome)!

→!

' 1939' ' 1970' ' 1970' '

!
Geografia!Quantitativa!

(Bunge)!
→!

Geografia!Radical10!
(vertente!humanista)!

(Tuan)!
→!

Geografia!Radical!
(vertente!marxista)!

Harvey!
→!

' ' ' 1990' ' ' '

!
! ! Geotecnologia! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

Figura(1:(Alguns(paradigmas(da(geografia.(Fonte:(BUZAI(e(DURAN,(1977,(adaptado(de(SILVA,(A.(D.(B.(
(2003,(p.(35).(

O! momento! atual,! descrito! por! SILVA,! A.! D.! B.! (2003),! evidencia! a! influência! das!

geotecnologias! e,! principalmente,! dos! Sistemas! de! Informações! Geográficas! (SIG! ou! GIS! a!

Geographic& Information& System,! do! acrônimo! inglês)! na! atuação! e! estudo! da! geografia! a!

partir!dos!anos!1990.!E!é!por!si!um!debate!caloroso,!visto!que!uma!grande!parte!do!meio!

acadêmico!questiona!a!inserção!das!tecnologias!de!informações!geográficas!como!parte!do!

estudo! da! geografia.! Para! MACHADO! (2009)! é! surpreendente! a! rejeição! que! alguns!

profissionais!têm!ao!uso!das!tecnologias!de!informação!e!outras!técnicas!quantitativas,!e!até!

mesmo!ao!próprio!mapeamento!tradicional!da!geografia.!Entretanto,!há!também!a!questão!

da!“ultraespecialização”!dos!profissionais!do!setor,!que!contribui!para!aumentar!a!distância!

entre!os!grupos.!MACHADO!(2009)!afirma!ainda!que,!se!o!interesse!dos!profissionais!ligados!

às!tecnologias!se!focasse!nos!temas!atuais!e!não!em!argumentos!puramente!técnicos,!essa!

distância!certamente!se!reduziria.!

Considerando! que! o! debate! sobre! o! uso! dos! sistemas! de! informações! geográficas! ainda!

repercute! sem! consenso,! no!meio! acadêmico,! o! que! dizer! sobre! a! crescente! expansão! da!

web,! do! surgimento! de! ferramentas! como! o!Google& Earth,& Google&Maps& e& Google& Street&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Sabease!que!alguns!autores!não!considerem!Tuan!como!um!representante!da!geografia!humanista!“Radical”.!
Contudo,!mantivemos!a!figura!exatamente!como!encontrada!em!SILVA,!A.!D.!B.!(2003).!
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View&e!de!suas!influências!sobre!o!pensamento!geográfico?!Este!debate,!ainda!embrionário,!

fez! surgir! reflexões! acerca! da! existência! de! uma! nova! corrente! geográfica.! Autores! como!

TURNER!(2006)!denominam!o!momento!atual!da!geografia!como!um!novo!paradigma,!uma!

nova!escola!de!geografia,!que!consiste!em!um!conjunto!de!técnicas!e!ferramentas!que!vão!

além!dos!SIGs!e!das!próprias!geotecnologias.!Se,!historicamente,!um!cartógrafo!profissional!

pode!usar!o!ArcGIS,!falar!de!projeções!de!Mercator!versus!Mollweide!e!resolver!os!litígios!de!

área!de!terra,!um!neogeographer!usa!o!Google&Maps&API11,!fala!sobre!GPX12!versus!KML13!–!

formatos!de!arquivos!para!sistemas!de!mapas!na!web!–!e!geotags14!para!fazer!um!mapa!com!

as!fotos!de!suas!férias!de!verão.!A!neogeografia!trata!essencialmente!de!pessoas!que!criam!e!

usam! seus! próprios!mapas,! compartilhandoaos! com! amigos! e! visitantes! por!meio! da!web!

(TURNER,! 2006).! As! ferramentas! para! partilhar! informações! geográficas! na! web! de! fato!

transformaram! o!modo! como! nos! relacionamos! com! a! informação! do! lócus.! Uma! criança!

nascida!nos!anos!2010!sem!dúvida!terá!uma!imagem!mental!geográfica!do!mundo,!diferente!

daquela!de!um!adulto.!Não!se!consulta!o!atlas!ou!o!globo!para!saber!onde!se!situa!a!Irlanda.!

Não!é!aceitável!para!a!geração!atual!apenas!consultar!o!ponto!na!Terra!onde!determinado!

território!se!situa.!É!preciso!olhar!as!imagens,!ver!as!fotos,!passear!pelas!ruas,!conhecer!as!

representações! culturais,! as!músicas,! as! comidas,! tudo! de!modo! virtual,! pela! internet.!No!

tempo!atual,!toda!informação!é!geográfica,!e!toda!cultura,!pensamento!ou!posicionamento!

podem!ser!entendidos!como!representações!espaciais!da!realidade!social.!!

Hoje,! somente! as! sensações! não! podem! ser! digitalizadas;! a! diferença! está! sempre! no!

intangível.!Então!qual!o!impacto!desse!arsenal!de!tecnologias!ou,!mais!especificamente,!das!

geotecnologias!–!entendidas!aqui! como! ferramentas!eficazes,!precisas!e!de!confiabilidade,!

capazes! de! gerar,! em! grande! velocidade,! dados! necessários! à! modelagem! da! realidade,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 !A! Google& Maps& API! é! um! serviço! gratuito,! disponível! para! qualquer! site! que! o! público! possa! usar!
gratuitamente.!O!Google&Maps!possui!várias!APIs!que!permitem!que!você!incorpore!a!funcionalidade!robusta!e!
a! grande! utilidade! dele! aos! seus! próprios! sites! e! aplicativos,! e! ainda! adicione! dados! seus! sobre! os! mapas!
(GOOGLE,!2012).!
12!GPX& (o& GPS& Exchange& Format)! é! um! formato! leve! de! dados! XML! para! o! intercâmbio! entre! GPS! e! entre!
aplicações!e!serviços!da!Web!na!Internet!(FOSTER,!2012).!
13!KML!é!uma!gramática!e!um!formato!de!arquivo!XML.!KML!é!um!padrão!aberto!oficialmente,!conhecido!como!
OpenGIS®!KML!Encoding!Standard!(OGC!KML).!Ele!é!mantido!pela!Open!Geospatial!Consortium,!Inc.!(OGC).!A!
especificação!completa!do!OGC!KML!pode!ser!encontrada!em!http://www.opengeospatial.org/!standards/kml/.!
Assim!como!os!navegadores!da!web!exibem!arquivos!HTML,!os!navegadores!do!Google!Earth!exibem!arquivos!
KML!(GOOGLE,!2012).!
14!Geotags!são!informações!geográficas!inseridas!em!elementos!gráficos!como!fotos!ou!imagens.!
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tornando!viável!a!manipulação!de!um!universo!muito!grande!de!informações!–!no!estudo,!na!

aprendizagem!e!na!aplicação!prática!da!geografia?!!

Hoje$se$tem$falado$em$uma$tal$de$Neogeografia,$que$seria$uma$geografia$ feita$por$ leigos$e$

baseada$ em$mapas.$ Atualmente$ existem$ tantos$ instrumentos$ para$ o$ leigo$ trabalhar,$ como$

Google$Earth,$mapas$digitais$e$dados$que$qualquer$um$pode$baixar$da$internet,$que$um$leigo$

hoje$é$capaz$de$fazer$um$mapa,$e$desta$forma$fica$a$pergunta:$Qual$é$o$papel$da$Geografia$

nisto?$Acabou?$Acho$que$devemos$ ir$além$do$ leigo,$que$geralmente$não$tem$hipóteses,$não$

conhece$teorias,$e$não$detém$as$técnicas$adequadas$para$a$análise$espacial.$A$Geografia,$o$

geógrafo$e$as$técnicas$de$análise$podem$ir$além$do$simples$mapa$para$comprovar$hipóteses,$

verificar$ a$ qualidade$ dos$ dados,$ perguntar$ o$ “porquê”$ de$ uma$ determinada$ distribuição$

espacial?$A$distribuição$espacial$de$uma$doença$pode$estar$condicionada$por$outra$questão,$

mais$geral$que$a$própria$doença,$por$exemplo,$o$clima,$a$pobreza,$o$uso$do$solo,$entre$outras.$

Sofisticar$essa$análise$é$o$grande$desafio$hoje,$até$porque$ todo$mundo$hoje$pode$ fazer$um$

mapa.$Mas$para$saber$fazer$um$bom$mapa,$você$precisa$de$bons$dados,$de$programas$(que$

estão$ disponíveis$ e$ gratuitos),$ de$ técnicas,$ teorias$ e$ conceitos.$ Isso$ é$ o$ mais$ importante$

(RIBEIRO,$2009,$p.$169).$

É!certo!que,!quanto!mais!complexas!as!técnicas!e!as!tecnologias,!mais!reflexões!teóricas!são!

necessárias,! assim! como! maior! capacidade! de! articulação! entre! temas! conceituais! e! de!

aplicação! prática! para! a! resolução! de! problemas! reais! relacionados! ao! nosso! campo! de!

trabalho! –! a! geografia:! gestão! do! território,! gestão! ambiental! e! outros! –,! refletindo! tal!

evolução!mental!nas!técnicas!aplicadas!na!análise!desses!problemas!ou!fenômenos.!Se!por!

um!lado!os!avanços!deixaram!o!fazer!geográfico!mais!rápido!e!preciso,!também!trouxeram!a!

necessidade!de!obtenção!de!novas!capacidades,!formulação!de!articulação!de!conteúdos!e!

temas! multidisciplinares,! raciocínio! lógico! e! matemático,! físico! e! multidimensional,!

filosófico,! ontológico! e!metodológico,! entre! outros,! o! que! fez! da! geografia! um!dos! temas!

mais!instigantes!do!século!atual.!! !
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2.2(Sistemas(de(informações(geográficas(e(sistemas(de(

apoio(à(decisão(

2.2.1*Sistemas*de*informações*geográficas*?*SIGs*

Os! conceitos! utilizados! na! literatura! técnica! e! acadêmica! para! descrever! os! avanços!

alcançados! nos! últimos! anos! na! forma! de! representar! e! estudar! a! geografia! e! o! espaço!

geográfico! –! geotecnologia,! geoinformação,! geoinformática,! sistema! de! informação!

geográfica,! geoprocessamento,! análise! espacial! e! dados! espaciais! –,! apenas! representam!

uma! transformação! do! modo! como! vemos,! percebemos,! quantificamos,! qualificamos! o!

mundo!à!nossa!volta!e!o!espaço!ao!nosso!redor.!As!raízes!desta!ferramenta!se!encontram,!

segundo! FERREIRA,!M.! C.! (2007),! na! tradição! geométrica! ou! espacial! da! geografia! angloa

saxônica! de!meados! do! século! XX,! cujos! debates! foram!notados! com!maior! efervescência!

entre! os! anos! 1950! e! 1970! –! em! que! os! computadores! eram! conhecidos! como! cérebros!

eletrônicos!e,!não!raras!vezes,!associados!à!ficção!científica.!

De!acordo!com!FERREIRA,!M.!C.! (2007),!estudos!desenvolvidos!por!Robert!David!Sacks!nos!

anos! 1970! delimitaram! o! alcance! e! a! essência! das! duas! principais! abordagens! da! ciência!

geográfica!no! interior!das!quais!podemos!encontrar!as!bases!da!análise!espacial!produzida!

atualmente!em!SIGs:!a!escola!corológica!e!a!escola!espacial,!vistas!como!teses!e!antíteses!em!

uma!dialética!espacial.!Em!síntese,!distinguemase!essas!escolas!fundamentalmente!pelo!fato!

de! a! corológica! apresentar! conotações! ideográficas15,! e,! a! espacial,! um! apelo! claramente!

nomotético16!–!e!cartográfico.!“Não&hesitamos,&pois,&em&afirmar&com&clareza&que&o&sistema&

de& informação& geográfica& é& filho& da& tradição& geométrica& ou& espacial& da& geografia”!

(FERREIRA,!M.!C.,!2007,!p.!112).!

[...]$a$escola$corológica$enfatiza$a$natureza$e$as$relações$entre$lugares$ou$regiões$específicas,$

e$ a$ escola$ espacial$ enfatiza$ o$ arranjo$ geométrico$ de$ padrões$ e$ fenômenos.$ Agrupa`se$ no$

arcabouço$ da$ visão$ corológica$ o$ pensamento$ da$ escola$ francesa$ liderado$ por$ Vidal$ de$ La$

Blache$ e$ pela$ antropogeografia$ germânica$ praticada$ por$ Razel$ no$ final$ do$ século$ XIX.$ A$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Sistema!de!escrita!em!que!as!ideias!são!expressas!diretamente!por!sinais!gráficos!que!são!a!imagem!figurada!
do!objeto.!
16!Advém!de!relações!significativas!e!constantes!entre!entidades!analisadas!no!ambiente.!



30*

noção$de$arranjo$geométrico,$por$outro$ lado,$agrupa$ toda$a$porção$da$ciência$geográfica,$

cujo$elemento$comum$de$interface$é$o$mapa$(FERREIRA,$M.$C.,$2007,$p.$105).$

São!então!os!mapas!e!as!relações!espaciais,!entre!lugares,!a!base!dos!SIGs.!Em!várias!áreas!

do!conhecimento!os!termos!mapa!ou!mapeamento!são!utilizados!e!normalmente!significam!

uma!forma!de! identificação!e!representação!de!determinado!fenômeno,!visando!facilitar!a!

sua! compreensão,! ou! seja,! não! indicam,! necessariamente,! uma! forma! de! representação!

cartográfica.!Estes!fenômenos!podem!ou!não!ser!geográficos.!!

Para!a!disciplina!da!cartografia,!os!mapas!são!as!principais!saídas!de!dados!ou!instrumentos!

de! análise.! NOGUEIRA! (2008)! afirma! que,! para! os! cartógrafos,! os! mapas! são! veículos! de!

transmissão!do!conhecimento,! representações!gráficas!de!determinado!espaço!geográfico,!

concebidos!para!transmitir!a!visão!subjetiva!ou!o!conhecimento!de!alguém.!Na!história!da!

cartografia,! os! mapas! antigos! eram! tidos! como! instrumentos! de! visualização! e,! sua!

característica! principal! representar! em! duas! dimensões! o! mundo! naturalmente!

tridimensional.!Com!o!avanço!da!disciplina,!os!mapas!passaram!do!estágio!da!visualização!

para!o!da!comunicação!e,!recentemente,!para!o!da!análise.!

Mapeamentos$ são$ representações$ em$ superfície$ plana,$ das$ porções$ heterogêneas$ de$ um$

terreno$identificadas$e$delimitadas.$Um$mapa$permite$observar$as$localizações,$as$extensões,$

os$padrões$de$distribuição$e$as$relações$entre$componentes$distribuídos$no$espaço,$além$de$

representar$ generalizações$ e$ extrapolações.$ Principalmente,$ deve$ favorecer$ a$ síntese,$ a$

objetividade,$ a$ clareza$ da$ informação$ e$ a$ sistematização$ dos$ elementos$ a$ serem$

representados.$ Garantidas$ essas$ qualidades$ os$ mapas$ podem$ ser$ um$ bom$ instrumento$ de$

comunicação$entre$planejadores$e$atores$sociais$do$planejamento$(SANTOS,$R.$F.$D.,$2004,$p.$

129).$

A! comunicação! permite! que! os! seres! humanos! compartilhem! ideias,! informações! e!

habilidades.! A! invenção! de! códigos! gráficos! para! subsidiar! o! processo! de! comunicação!

representou!progresso!decisivo!para!a!matéria.!NOGUEIRA! (2008)!descreve!quatro! formas!

de! comunicação:! linguagem! escrita;! linguagem! falada;! matemática! e! comunicação! por!

gráficos.!Para!domináalas,!é!necessário!que!o!indivíduo!adquira!capacidades!específicas.!

Na! comunicação! por! gráficos,! por! exemplo,! é! preciso! construir! e! interpretar! planos! e!

diagramas! a! partir! da! observação! de! números,! desenhos,! imagens! ou!mapas.! Na! história!
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humana,!muito! antes! da! representação! escrita! já! eram! produzidos! desenhos! ou! gráficos,!

com! o! intuito! de! registrar! as! impressões! humanas! sobre! a! realidade! ou! dado! momento!

histórico.! Na! antiga! Mesopotâmia,! onde! habitavam! os! sumérios,! em! 3.500! a.C.!

aproximadamente,! encontramos! os! primeiros! registros! do! mais! antigo! tipo! de! escrita,! a!

cuneiforme.!Já!a!representação!cartográfica!mais!antiga!de!que!se!tem!conhecimento!data!

de!6.200!a.C..17!

“Um& mapa& não& é& uma& simples& representação& espacial& da& informação;& sua& produção& é& o&

resultado&de&um&processo&de&construção&de&conhecimento”&(SANTOS,&R.&F.&D.,&2004,&p.&129).&

O!campo!das!ciências!sociais!também!tem!se!apoiado!em!mapas!para!representar!aspectos!

sociais! da! população! no! território,! com! vistas! à!melhoria! das! condições! de! vida.! Um! dos!

exemplos! mais! conhecidos! e! citados! desse! tipo! de! aplicação! ocorreu! antes! mesmo! do!

advento! dos! computadores! e! está! descrito! no! livro! Sobre& a& maneira& de& transmissão& do&

cólera,! de! SNOW! (1854/! 1999),! e! indicam! um! dos! mais! antigos! usos! científicos! de!

mapeamento!em!um!estudo!epidemiológico.!

Outra! experiência! no! uso! de! mapas! para! detectar! aspectos! sociais! referease! ao! estudo!

realizado! em! 1893! por! Florence! Kelly.! Kelly! usou! análises! geográficas! para! identificar! a!

pobreza!nas!favelas!e!cortiços!das!áreas!urbanas!de!Chicago!e!criou!um!mapa!que!indicava!

os!padrões!das! condições! sociais,! com!o!qual! a! identificação!dos! redutos!de!desigualdade!

social! levaria!a!políticas!para!ajudar!a!retificar!essas!situações!(ver!Figura!2).!Florence!Kelly!

foi! pioneira! no! uso! de! variáveis! geográficas! para! o! estudo! da! desigualdade! social! e!

acreditava!que!a!documentação!científica!dessas!desigualdades!poderia!levar!a!melhorias!da!

situação!habitacional!para!os!pobres!(SEHAB;!HABI,!2008).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17As!tábuas!de!argila!da!Babilônia!(desenterradas!em!1930!nas!ruínas!da!cidade!escavada!de!GaaSur,!em!Nuzi,!
Yorghan!Tepe)!foram!geralmente!aceitas!como!o!mapa!mais!antigo!de!que!se!tem!conhecimento.!Entretanto,!
alguns! defendem! a! tese! de! que! o! artefato! cartográfico! mais! antigo! é! de! fato! a! pintura! de! parede! com!
aproximadamente! nove! metros! de! comprimento! encontrada! em! 1963! por! James! Mellaart! em! Ancara,! na!
Turquia,!durante!uma!escavação!de!Catal!Hyuk!na!Anatólia!a!Museum!em!Konya,!Turquia!(DAVIS,!H.,!2007).!
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!

Figura( 2:( Wage( Map( no( 1( –( Polk( Street( to( Twelfth( (Halsted( Street( Jefferson,( Chicago).( Fonte:(
UNIVERSITY(OF(ILLINOIS(AT(CHICAGO;(COLLEGE(OF(ARCHITECTURE(AND(THE(ARTS;(JAMES(ADAMS(
HULLhHOUSE(MUSEUM((2006).(
Florence!Kelly!mapeou!os! redutos!de!pobreza,!o!que!ajudou!a!criar!um!plano!de!melhoria!das!condições!de!
vida!destas!famílias.!Observe!concentração!de!famílias!que!têm!renda!per&capita&de&até!10!libras!por!semana!
(marcadas!em!azul!no!mapa!acima).!!

! !
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Hoje,!a!cartografia!pode!relacionar!igualmente!a!análise,!a!comunicação!e!a!visualização!de!

dados!com!rapidez!e!extrema!eficiência.!Os!principais!responsáveis!por!esses!avanços!são!os!

Sistemas!de!Informações!Geográficas,!que!tiveram,!nos!anos!1980,!um!importante!momento!

de! acelerado! crescimento,! que! dura! até! hoje.! Nessa! época! se! consolidaram! os! principais!

centros!de!estudos!sobre!o!assunto.!Nos!EUA,!a!criação!dos!centros!de!pesquisa!que!formam!

o!NCGIA!a!National&Centre&for&Geographical&Information&and&Analysis!(NCGIA,!1989)!marca!o!

estabelecimento!do!geoprocessamento!como!disciplina!científica!independente!(CÂMARA!et!

al.,!2001).!

Os$ primeiros$ Sistemas$ de$ Informação$ Geográfica$ surgiram$ na$ década$ de$ 60,$ no$ Canadá,$

como$parte$de$um$programa$governamental$para$criar$um$inventário$de$recursos$naturais.$

Estes$sistemas,$no$entanto,$eram$muito$difíceis$de$usar:$não$existiam$monitores$gráficos$de$

alta$ resolução,$ os$ computadores$ necessários$ eram$ excessivamente$ caros,$ e$ a$mão$ de$ obra$

tinha$que$ser$altamente$especializada$e$caríssima.$Não$existiam$soluções$comerciais$prontas$

para$ uso,$ e$ cada$ interessado$ precisava$ desenvolver$ seus$ próprios$ programas,$ o$ que$

demandava$muito$tempo$e,$naturalmente,$muito$dinheiro$(CÂMARA$et$al.,$2001,$p.$2).$

Os! SIGs! integram! informações! de! diversas! fontes,! criando! bancos! de! dados!

georeferenciados,! imprescindíveis! nas! análises! de! sistemas! complexos,! além! de! tornar!

possível!a!automatização!da!produção!de!documentos!cartográficos!(CÂMARA!et!al.,!2001).!

São! usualmente! aceitos! como! ! uma! tecnologia! que! possui! ! ferramenta! necessária! ! para!

realizar! análises! com! dados! espaciais! e,! portanto,! oferece,! quando! aplicada,! alternativas!

para! o! entendimento! da! ocupação! e! utilização! do! meio! físico,! compondo! o! chamado!

universo! da! Geotecnologia,! ao! lado! do! Processamento! Digital! de! Imagens! (PDI)! e! da!

Geoestatística.!!

Para! SILVA,! A.! D.! B.! (2003,! p.! 35),! a! definição! de! SIG! é! um! enorme! desafio! porque! são!

tecnologias!relativamente!recentes;!existe!uma!diversidade!de!figuras!de!linguagem!geradas!

em! função!da!orientação! comercial! de! sua!utilização;!o! grande!número!de! consultores!na!

área!gera!muitas!definições!conflitantes;!a!diversidade!de!usos!criou!grupos!heterogêneos!

com!conceitos!diversos;!e,!por!fim,!o!debate!acadêmico!sobre!o!enfoque!principal!dos!SIGs!

muitas!vezes!dificulta!o!entendimento.!!
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A! denominação! SIG! em! muitos! casos! é! confundida! com! geoprocessamento;! todavia,!

geoprocessamento!é!um!conceito!abrangente,!e!representa!qualquer!tipo!de!processamento!

de! dados! georeferenciados,! enquanto! SIG! significa! o! processamento! dos! gráficos! e! não!

gráficos!(alfanuméricos)!direcionados!às!análises!espaciais!e!às!modelagens!das!superfícies.!

RODRIGUES! (1993)! conceitua! geoprocessamento! como! sendo!um! conjunto!de! técnicas! de!

coleta,!tratamento,!manipulação!e!apresentação!de!informações!espaciais,!voltado!para!um!

objeto!específico.!!

Os! SIG! permitem! compatibilizar! a! informação! proveniente! de! diversas! fontes,! como!

informação! de! sensores! espaciais! (detecção! remota/sensoriamento! remoto),! informação!

recolhida! com! GPS! ou! obtida! com! os! métodos! tradicionais! da! topografia.! Os! campos! de!

aplicação!destes!sistemas!são!muito!vastos,!podendo!ser!utilizados!na!maioria!das!atividades!

que!tem!o!espaço!geográfico!como!elemento!de!estudo!ou!de!representação,!de!estudos!de!

impacto!ambiental,!prospecção!de!recursos!minerais!ao!marketing.!

Existem!dois!modelos!básicos!de!SIGs:!o!modelo!“raster”!ou!matricial!e!o!modelo!“vetorial”.!

O!modelo!matricial!centraase!nas!propriedades!do!espaço,!compartimentandoao!em!células;!

uma! célula! representa! um! único! valor.! Quanto! maior! for! a! dimensão! de! cada! célula!

(resolução),!menor! é! a! precisão!ou!detalhe!na! representação!do!espaço! geográfico.! Já! no!

modelo! vetorial! a! representação! centraase! na! precisão! da! localização! dos! elementos! no!

espaço;!utilizamase!essencialmente! três! formas!espaciais!para! representar!esta!precisão:!o!

ponto,!a! linha!e!o!polígono,!as!quais!sempre!estão!agregadas!em!uma!tabela!de!atributos.!

Essa!característica!é!fundamental!na!manipulação!dos!dados!espaciais,!permitindo!aos!SIGs!a!

realização!de!análises!complexas!envolvendo!o!cruzamento!de!informações!com!a!principal!

finalidade!de!gerar!novos!produtos!(SILVEIRA,!2008!apud!LUCENA;!SILVEIRA;!LACERDA,!2010)!

ou!modelos!que!representem!aspectos!do!mundo!real.!!

Segundo!MACHADO! (2009),! cada!modelo! de! SIG! tem! sua! finalidade! e! peculiaridades! e! a!

escolha!de!um!tipo,!ou!outro!sistema,!relacionaase!à!metodologia!aplicada!para!o!estudo,!às!

funcionalidades!necessárias!ou!mesmo!às!questões!econômicas.!As!principais!características!

dos!sistemas!de!informações!geográficas,!segundo!cada!modelo!de!dados,!são!descritas!pelo!

autor!no!artigo!“Nuevas&tecnologías&en&la&geografía&contemporánea:&consideraciones&sobre&

un&debate&español”!em!uma!tabela!síntese,!que!apresentamos!a!seguir.!(Ver!Tabela!1).! !
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Sistemas'de'Informação'Geográfica'
Modelo!de!dados! Matricial! Vetorial!
Baseado!em! Células!(imagens)! Vetores!(redes)!
Possibilidade!de!fluxos! Não!muita! Sim!

Aplicação!mais!comum!
Meio!ambiente!e!recursos!
naturais!

Topografia!e!cadastros!

Alcance!territorial! Regional,!nacional! Local,!urbano!
Nível!de!detalhe! Menor! Maior!
Estética!cartográfica! Pior!(baixa!resolução)! Menor!
Escalas!mais!utilizadas! Menores!que!1:50.000! Maiores!que!1:50.000!
Custo!de!implantação!(km2)! Relativamente!baixo! Relativamente!alto!
Tempo!de!implantação! Menor! Maior!

Tabela(1:(Características(principais(dos(sistemas(de(informações(geográficas(segundo(o(modelo(de(
dados(utilizado.(Fonte:(Machado((2009).(

Os!fenômenos!do!mundo!real!podem,!segundo!SILVA,!A.!D.!B.!(2003),!ser!descritos!de!três!

maneiras:! espacial,! temporal! e! temática.! Quando! a! variação! muda! de! lugar! para! lugar!

(declividade,!altitude,!profundidade!do!solo),!o!fenômeno!é!considerado!espacial.!Quando!a!

variação!muda!com!o! tempo! (densidade!demográfica,!ocupação!do!solo),!é!um! fenômeno!

temporal! e,! quando! as! variações! são! detectadas! através! de! mudanças! de! características!

(geologia,!cobertura!vegetal),! temos!um!fenômeno!descrito!em!temas.!Estas!três!maneiras!

de! se! observar! os! fenômenos! que! ocorrem! na! superfície! da! terra! são,! coletivamente,!

denominadas!dados!espaciais.!

O!uso!dos!dados!espaciais!em!operações!de!análise!facilita!sobremaneira!o!entendimento!de!

fenômenos!físicos,!sociais,!econômicos!e!ambientais!e!sua!distribuição!sobre!o!território.!Na!

modelagem! matemática,! as! relações! são! representadas! por! expressões,! um! método! que!

considera!tempo,!espaço!e!interação,!entre!um!número!significativo!de!fatores.!Entretanto,!

simplifica! a! realidade! (SANTOS,! R.! F.! D.,! 2004),! gerando! um! modelo,! que! é! uma!

representação! simplificada! de! determinado! fato,! fundamentada! na! construção! de!

abstrações!em!diferentes!níveis! (RAMOS,!F.!R.,!2002),!os!chamados!territórios!digitais.!“Os&

territórios&digitais&podem&mostrar&mais&que&endereços&e&quadras;&podem&revelar&também&as&

diferentes&expressões&de&fenômenos&como,&por&exemplo,&exclusão&social,&criminalidade,&risco&

ambiental&e&exposição&a&doenças&contagiosas”&(RAMOS,&F.&R.;&CÂMARA;&MONTEIRO,&2007,&p.&

35).&

Ao! entrarem! em! cena! há!mais! de! 50! anos,! os! computadores! digitais!mudaram! o!mundo!

radicalmente.! Dezenas! de! estudos,! pesquisas! operacionais! e! simulações! de! sistemas!
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utilizando! computadores! passaram! a! ser! desenvolvidos! com! rapidez! nos! anos! 1950! e,! na!

década! de! 1960,! os! computadores! foram! amplamente! utilizados! para! gerar! modelos! e!

simular! sistemas! de! transporte,! uso! do! solo! em! cidades! e! projeções! demográficas.! Dos!

primeiros!modelos! para! os! atuais! SIGs,! passaramase! pouco!mais! de! três! décadas,!mas! foi!

principalmente!nos!últimos!20!anos!que!as!representações!de!cidades!!migraram!quase!que!

inteiramente! para! o! mundo! digital.! Os! avanços! alcançados! no! tema,! principalmente!

relacionados! ao! barateamento! dessas! tecnologias! e! ao! aprimoramento! dos! métodos!

computacionais,!abrem!caminho!para!que!elas!possam!cada!vez!mais!servir!ao!propósito!do!

bemaestar!público.!

Entretanto,! ainda! que! as! tecnologias! da! informação! tenham!melhorado! o! processamento!

dos!dados! e! permitido! sistemas!de! informações!bastante! avançados,! o!maior! desafio! é,! e!

continuará!a! ser!por!muito! tempo,!manter!e!atualizar! continuamente!os!bancos!de!dados!

com! informações!vitais!para!o!processo!de! tomada!de!decisão,!além!de! sair!do!campo!de!

análises!e!levar!os!modelos!e!cenários!do!mundo!virtual!para!o!mundo!real.!!

O! processo! de! tomada! de! decisão,! em! geral,! se! dá! em! ambientes! complexos! em! que! a!

diversidade! de! fatores! envolvidos! dificulta! o! entendimento! da! questão! e,!

consequentemente,! a! resolução!do!problema!ou!problemas.!Quando!estes! são!poucos!ou!

simples!e!as!alternativas!claras!ou!bem!apresentadas,!a!decisão!é,!de!forma!geral,!mais!fácil!

de!tomar!do!que!outras!que!encontram!cenários!mais!complexos,!com!um!maior!número!de!

variáveis!a! serem!analisadas.!No!caso!das!políticas!habitacionais,! a!dinâmica!existente!nas!

ocupações!irregulares!é!de!imensa!relevância!e!os!agentes!públicos!em!geral!necessitam!de!

instrumentos!ágeis!de!apoio!à!decisão.!

À$medida$que$o$número$de$problemas$e$alternativas$cresce,$aumentam$as$dificuldades$para$a$

decisão.$As$alternativas$que$propõem$mudar$o$padrão$convencional$são,$frequentemente,$as$

mais$ difíceis$ de$ serem$ debatidas,$ por$ reunirem$ uma$ grande$ quantidade$ de$ variáveis$ que$

sofrerão$algum$tipo$de$interferência.$Nesses$casos,$é$necessário$que$o$planejador$reconheça$o$

grau$de$ complexidade$da$ tomada$de$decisão$e$busque$uma$ linha$de$ação$que$possibilite$o$

resultado$esperado$(SANTOS,$R.$F.$D.,$2004,$p.$152).$

As!decisões!ideais!estão!intimamente!ligadas!à!obtenção!da!informação!perfeita!e!à!análise!e!

interpretação!do!dado,!de!forma!a!não!deixar!margem!a!dúvidas.!Ter!a!informação!correta!
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no! tempo! correto! é! um! grande! diferencial,! principalmente! no! que! tange! às! políticas!

públicas18.! Informação! consistente! requer! dados! organizados! e! ordenados! para! que! se!

tornem!úteis,!e!só! terá!valor!se!apresentada!sob! forma!e!conteúdo!adequados!às!pessoas!

interessadas.! A! quantidade! e! modo! de! apresentação! das! informações! pelos! Sistemas,!

segundo! LUCAS! e! NIELSEN! (1980! apud! LÖBLER,! 2005),! impactam! diretamente! no!

desempenho!daqueles!que!decidem.!

Segundo! DAVIS,! C.! B.;! OLSON! (1974),! informação! é! um! dado! processado! de! maneira!

significativa!para!o!receptor,!com!valor!real!ou!percebido!em!uma!decisão!atual!ou!futura.!

Em! outras! palavras,! dado! é! a! matériaaprima! da! informação;! por! exemplo,! a! data! de!

nascimento!é!um!dado,!enquanto!a!idade!seria!a!informação!(MACHADO,!notas!de!aula).!

A!tomada!de!decisão!terá!maiores!oportunidades!de!êxito!quanto!maior!for!a!confiabilidade!

e! a! relevância! das! informações,! auxiliando! os! administradores! e! afastandoaos! da!

subjetividade.! “Algumas& questões& devem& ser& observadas& durante& o& processo& decisório.& A&

primeira&delas&é&o&grau&de&confiabilidade&de&cada&alternativa,&o&grau&de&conhecimento&ou&a&

qualidade&das&informações&que&subsidiam&sua&elaboração”!(SANTOS,!R.!F.!D.,!2004,!p.!152).!

As! incertezas!e!a! falta!de!confiabilidade!nas! informações!podem!induzir!a!erros;!estes!não!

resultam!necessariamente!de!“incúria&ou& incompetência”,! podem!ser!“o& resultado&de&uma&

escolha& racional& entre& alternativas& imperfeitas”! e,! portanto,! resultado!do! “risco& de& decidir&

num&contexto&onde&a& informação&é& incompleta&ou& imperfeita”.!“Confundir&erro&com&má&fé,&

incompetência& ou& desleixo& serve& apenas& para& diluir& ainda& mais& o& conceito& de&

responsabilidade”!(MADURO,!2003).!

O! desafio! que! os! políticos! têm! hoje! implica! em! assumir! que! a! sua! ação! se! joga! em! duas!

frentes:! na! capacidade! de! decisão! sobre! matérias! complexas! e! sobre! assuntos! que! não!

podem!esperar;!e!nos! rumos!a!propor!à!sociedade!em!contextos!de!alta!contingência,!em!

que! a! sua! ação! tem! quase! sempre! mais! consequências! do! que! as! que! foram! previstas!

(CARRILHO,!2008).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Um!dado! é! um! conjunto! de! valores! numéricos! ou! “alfanuméricos”! sem! significado.! Informação! possibilita!
conhecimento,!participação,!comunicação,!instrução,!parecer,!fundamentação,!esclarecimento;!não!se!limita!a!
dados!coletados.!
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Se! os! processos! de! tomada! de! decisão! e! de! planejamento! possuem! a! mesma! matriz! (e!

também!os!mesmos! fins),! e! ambos! tratando! de! procedimentos! em! que! a! informação! e! a!

produção!de!conhecimento!são!elementos! fundamentais!para!o!sucesso,! fazase!necessário!

estudar!métodos!de!estruturação!da!informação!no!sentido!de!direcionáala!ao!seu!propósito!

de! produtora! de! conhecimento! para! a! sociedade,! bem! como! desenvolver! formas! de!

organizar,! controlar! e! distribuíala! de! maneira! correta,! considerando! a! sua! ingerência! na!

produção!do!conhecimento!(BARRETO,!1994).!!

Essas! responsabilidades! denotam!o! dever! de! diversos! atores! para! a! provisão! de! um! fluxo!

constante!de!informações!que!possibilitem!a!geração!de!novos!conhecimentos!e!tomada!de!

decisão!nas!várias! instâncias!da!sociedade!e!principalmente!no!Estado! (FERREIRA,!R.!D.!S.,!

2003).!Os!Sistemas!de!Informações!Geográficas!podem!contribuir!significativamente!para!o!

aumento! da! disponibilidade! e! confiabilidade! da! informação.! A! evolução! contínua! e! o!

crescente! barateamento! das! geotecnologias! possibilitam! a! disseminação! de! um! grande!

número! de! metodologias! de! análise! e! modelos! para! geração! de! cenários! voltados! à!

investigação!e! resolução!de!uma!dezena!de!problemas!ambientais!e!urbanos,! fazendo!dos!

atuais!SIGs!verdadeiros!sistemas!de!apoio!ao!planejamento!e!à!tomada!de!decisão.!!

2.2.2*Sistemas*de*apoio*à*decisão*

O! ato! de! decidir! é! uma! tarefa! contínua.! Em! todas! as! etapas! de! nossa! existência! somos!

exigidos!no!que! tange!à! tomada!de!decisão.!Desde!a! tarefa!mais! cotidiana!aos!problemas!!

existenciais,!o!homem!necessita!utilizar!sua!capacidade!mental!!para!decidir.!Decidir!significa!

escolher!um!rumo!a!seguir!diante!das!várias!alternativas!existentes,!visando!um!objetivo.!Em!

resumo:!ante!um!problema,!buscaase!a!melhor!solução!possível!(WEISS;!PEREIRA;!FONSECA,!

apud!HOFFMANN,!2001).!

Dos! problemas!mais! simples! aos!mais! complexos,! o! ato! de! decidir! exige! a! elaboração! de!

processos! e!métodos! de! articulação!mental! que! cada! indivíduo! constrói! ao! longo! de! sua!

existência,!baseado!em!suas!próprias!experiências,!na!experiência!de!terceiros!na!resolução!

de!problemas!similares,!no!senso!comum!ou!na!intuição!e!fé,!ou!seja,!em!algum!parâmetro!

ou!método!de!análise,!comparação!e!avaliação.!Toda!decisão!tomada!provoca!efeitos!(lei!da!
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ação!e!reação)19,!e!são!os!efeitos!que!referenciam!a!escolha!entre!as!alternativas.!A!decisão!

é!mais!do!que!!simples!escolha!entre!alternativas,!sendo!necessário!prever!os!efeitos!futuros!

da!escolha,!considerando!todos!os!reflexos!possíveis!que!ela!possa!causar!no!presente!e!no!

futuro.!

Para$ um$ indivíduo$ seguir$ um$ curso$ de$ ação,$ ele$ deve$ abandonar$ outros$ cursos$ que$ se$ lhe$

apresentem$ como$ alternativas.$ Há$ sempre$ um$ processo$ de$ seleção,$ isto$ é,$ de$ escolhas$ de$

alternativas.$Esse$processo$de$seleção$pode$ser$tanto$uma$ação$reflexa$condicionada$(como$o$

fato$de$uma$datilógrafa$bater$as$teclas$de$sua$máquina),$como$um$produto$de$uma$cadeia$

complexa$de$atividades$chamada$planejamento$ou$projeção.$Em$qualquer$caso,$porém,$todo$

curso$de$ação$é$orientação$no$sentido$de$um$objetivo$a$ser$alcançado.$A$racionalidade$está$

implícita$ nesta$ atividade$ de$ escolha.$ O$ tomador$ de$ decisão$ escolhe$ uma$ alternativa$ entre$

outras:$se$ele$escolhe$os$meios$apropriados$para$alcançar$um$determinado$fim,$a$decisão$é$

considerada$racional$(CHIAVENATO,$1993,$p.$569).$

O! tema! das! decisões! é! abordado! por! um! significativo! número! de! estudos! que! detalham!

linhas!de!pensamento!sobre!o!problema!da!tomada!de!decisão,!os!métodos,!a!classificação!

dos!processos!decisórios,!as!etapas!ou!fases!e!demais!elementos!relacionados.!A!psicologia!

social,! a! ciência! política! e! outras! áreas! de! estudo! desenvolveram! suas! abordagens! para! o!

tema! da! tomada! de! decisão,! entretanto! é! na! ciência! da! administração! que! esse! processo!

encontra! os! maiores! expoentes! a! HERBERT! SIMON20!e! DANIEL! KAHNEMANN21a! (LÖBLER,!

2005),!os!quais!são!referência!nas!mais!variadas!leituras.!!

A! teoria! da! decisão,! atualmente,! assume! um! lugar! privilegiado! dentro! do! pensamento!

administrativo,! contemplando! os! níveis! operacional,! tático! e! estratégico.! Desde! Simon,! a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19Terceira! lei!de!Newton.!“Toda!ação!provoca!uma!reação!de! igual! intensidade,!mesma!direção!e!em!sentido!
contrário”!(SUL;!FÍSICA,!1997).!
20Herbert!Alexander!Simon,!da!Escola!Superior!de!Administração!Industrial!do!Carnegie!Institute!of!Technology,!
é!uma!das!maiores!figuras!do!behaviorismo!e!o!criador!da!Teoria!das!Decisões.!É!ganhador!do!Prêmio!Nobel!de!
Economia!de!1978!(CHIAVENATO,!1993,!p.!567).!
21Daniel!Kahneman!(Tel!Aviv,!5!de!março!de!1934)!é!um!teórico!da!finança!comportamental!(behaviourismo)!),!
a!qual!combina!a!economia!com!a!ciência!cognitiva!para!explicar!o!comportamento!aparentemente!irracional!
da! gestão! do! risco! pelos! seres! humanos.! É! conhecido! por! sua! colaboração! com! Amos! Tversky! e! outros,!
estabelecendo! uma! base! cognitiva! para! os! erros! humanos! comuns,! usando! a! heurística! e! desenvolvendo! a!
prospect&theory.!Kahneman!viveu!sua!infância!em!Paris,!França,!e!regressou!para!a!Palestina!em!1946.!Ele!fez!a!
licenciatura!(B.Sc.)!em!Matemática!e!Psicologia!na!Universidade!Hebraica!de!Jerusalém!em!1954,!após!a!qual!
serviu!nas!forças!de!defesa!israelenses,!principalmente!no!!departamento!de!psicologia.!Em!1958,!foi!para!os!
Estados! Unidos! e! fez! o! doutoramento! em! Psicologia! pela! Universidade! da! Califórnia,! Berkeley,! em! 1961.!!
Recebeu,!em!2002,!do!Prêmio!Nobel!de!Economia.!
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teoria! da! decisão! conquistou! sua! especificidade! e! sua! relevância,! deixando! ao! longo! do!

tempo! uma! abordagem! meramente! quantitativa! para! adequarase! aos! novos!

contingenciamentos! decorrentes! das! mudanças! complexas! pelas! quais! vêm! passando! as!

organizações!nas!últimas!décadas!(LÖBLER,!2005).!

Esse! florescimento! massivo! de! ideias! sobre! a! tomada! de! decisão! –! e! sobre! a! própria!

administração!–!tem!suas!raízes!nas!mudanças!ocorridas!nos!meios!de!produção,!desde!as!

indústrias!artesanais!às!multinacionais!atuais,!e!se!deu!fundamentalmente!após!a!segunda!

guerra!mundial,!entre!os!anos!1950!e!1960.!

Na$Teoria$da$Administração,$o$processo$decisório$foi$negligenciado$até$por$volta$da$metade$

do$século$passado$porque$a$ciência$administrativa$nasceu$apadrinhada$por$um$conjunto$de$

valores$ funcionais$ e$ mecanicistas,$ e$ as$ organizações$ foram$ concebidas$ apenas$ como$

instrumentos$técnicos,$destinados$ao$alcance$de$um$objetivo$primordial:$a$maximização$dos$

lucros$e$dos$resultados$(LÖBLER,$2005,$p.$23).$

Herbert$Simon$(1945)$sugere$que$“processo$decisório”$e$“gerenciamento”$são$praticamente$

sinônimos$(SIMON,$apud$LÖBLER,$2005,$p.$17).$

Na! chamada! teoria! da! decisão! incluiase! um! conjunto! de! abordagens! e! preocupações! em!

diversos! campos! de! análise,! que! vão! desde! o! estudo! individual! da! decisão! até! as!

investigações!sobre!políticas!públicas.!LÖBLER!(2005)!afirma!que!a!classificação!dos!modelos!

de! tomada! de! decisão! surge! pela! divisão! do! estudo! ou! abordagem!do! processo! decisório!

através!das!diferentes!escolas!de!administração.!

Essa! diversidade! temática! poderia! ser! ordenada! segundo! as! áreas! de! interesse! em! dois!

enfoques:!descritivo!e!normativo.!O!enfoque!descritivo!se!encarrega!da!análise!das!decisões!

que!efetivamente!se!concretizam!e!dos!modos!e!formas!de!comportamento!das!pessoas!e!

grupos!que! intervêm!na!decisão;! seu! interesse! é!descrever! a! conduta! estabelecida!para! a!

tomada! de! decisão! e! estabelecer! hipóteses! de! referência! a! partir! da! ação! efetiva! do!

indivíduo.! Já! as! teorias! normativas! buscam! formular! regras! e! estratégias! para! decisões!

racionais! e,! por! sua! vez,! formular! maneiras! e! opções! para! se! alcançar! decisões! corretas!

(AREA,!1983).!A!Tabela!2,!abaixo!apresentada,!permite!ordenar!o!conjunto!de!investigações!

que,!a!partir!de!distintos!pontos!de!vista!e!diferentes!áreas!de!interesse,!contribuíram!para!o!

estudo!da!tomada!de!decisão.! !
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!! Decisões'individuais' Decisões'coletivas'

Teorias'Normativas'
Filosofia!moral! Teoria!dos!jogos!

Economia!neoclássica! Economia!do!bemaestar!

Teoria!estatística!da!decisão! Teoria!das!organizações!

Teorias'Descritivas'

Estudos!experimentais!sobre!decisão! Psicologia!social!
Teoria!da!aprendizagem! Ciência!política!

Investigação!sobre!o!comportamento!
dos!eleitores! !

Tabela(2:(Áreas(de(interesse(que(contribuíram(para(o(estudo(dos(processos(de(tomada(de(decisão.(
Fonte:(OTTFRIED(e(HOLFFE((apud(AREA,(1983,(p.(19).(
Permite! ordenar! o! conjunto! de! investigações! que,! desde! distintos! pontos! de! vista! e! diferentes! áreas! de!
interesse,!contribuíram!para!o!estudo!da!tomada!de!decisão.!!

Tem! especial! destaque! na! teoria! da! decisão,! principalmente! nas! leituras! encontradas! nas!

ciências!políticas!e!sociais,!o!debate!sobre!a!racionalidade.!O!modelo!racional!de!tomada!de!

decisão!é!descrito!como!um!processo!de!construção!de!opções!em!que!se!calculam!níveis!

ótimos!de!risco!e!escolhease!a!alternativa!que!tiver!melhores!chances!de!sucesso.!!

O$ modelo$ racional$ de$ tomada$ de$ decisão$ geralmente$ é$ descrito$ como$ um$ processo$ de$

construção$de$opções$em$que$se$calculam$níveis$ótimos$de$risco$e$escolhe`se$a$alternativa$que$

tiver$ melhores$ chances$ de$ sucesso.$ Esse$ modelo$ identifica$ o$ processo$ decisório$ como$ uma$

questão$ de$maximização$ de$ utilidades,$ incorporando$a$ racionalidade$ econômica$ (LÖBLER,$

2005,$p.$24).$

O!princípio!do!homem!econômico22!vê!o!tomador!de!decisão!como!um!indivíduo!capaz!de:!

adotar!uma!decisão!sempre!que!se!defronta!com!certa!gama!de!opções;!ordenar! todas!as!

opções!com!que!enfrenta!de!acordo!com!suas!preferências,!de!modo!que!cada!uma!delas!!

seja! ! preferida,! indiferente! ou! inferior! às! demais;! adotar! uma! ordem! de! preferência!

transitiva;!eleger!!opções!na!ordem!superior!de!sua!escala!de!preferência;!adotar!a!mesma!

decisão!sempre!que!!enfrentar!as!mesmas!opções!(AREA,!1983).!

Essa!concepção!de!racionalidade!aponta!para!a!ideia!de!um!indivíduo!!bem!informado,!capaz!

de! conhecer! e! ordenar! todas! as! opções! possíveis! de! ação! e! prever! as! consequências! das!

mesmas.!Ou!seja,!pressupõe!que!o!ambiente!de!tomada!de!decisão!é!conhecido,!é!objetivo,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22Com!a!administração!científica!implantouase!o!conceito!de!homo&economicus,!isto!é,!do!homem!econômico.!
Segundo!este!conceito,!toda!pessoa!é!concebida!como!profundamente!influenciada!por!recompensas!salariais,!
econômicas!e!materiais.!Em!outros!termos,!o!homem!procura!trabalho!não!porque!gosta!dele,!mas!como!um!
meio!de!ganhar!a!vida!por!meio!do!salário!que!o!trabalho!proporciona.!O!homem!é!exclusivamente!motivado!a!
trabalhar!pelo!medo!da!fome!e!pela!necessidade!de!dinheiro!para!viver!(CHIAVENATO,!1993,!p.!73).!
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é!controlado,!enfim,!diferente!da!realidade!de!tomada!de!decisão!que!–!em!linhas!gerais!–!se!

encontra!nos!ambientes!!em!que!a!decisão!necessita!de!método!e!processo.!!

Para! ETZIONI! (1967,! apud! LÖBLER,! 2005),! o!modelo! racional! cria! uma! imagem! (irreal)! do!

tomador! de! decisão! como! uma! “supermáquina& calculadora& porque& a& matemática& e& a&

estatística& exercem& um& papel& racionalizador& e& normativo& dentro& do& processo& decisório”,!

tendendo!a!“pressupor&que&o&tomador&de&decisão&tem&alto&grau&de&controle&sobre&a&situação&

objeto&de&deliberação”.!Este!modelo!sofreu!críticas!que!colocam!em!dúvida!a!racionalidade!

do!modelo!do!homem!econômico.!Já!SIMON!(1965,!apud!CHIAVENATO,!1993)!não!se!opõe!

totalmente!à!ideia!do!homem!econômico,!mas!propõe!o!modelo!do!homem!administrativo!

ou!de!racionalidade!limitada.!

A$ racionalidade,$ portanto,$ reside$na$ escolha$dos$meios$ (estratégia)$mais$ adequada$para$ o$

alcance$de$determinados$fins$(objetivos),$no$sentido$de$obter$os$melhores$resultados.$Porém,$

as$ pessoas$ comportam`se$ racionalmente$ apenas$ em$ função$ daqueles$ aspectos$ da$ situação$

que$conseguem$perceber$e$tomar$conhecimento$(cognição).$Os$demais$aspectos$da$situação$

que$não$são$percebidos$ou$não$são$conhecidos$pelas$pessoas$–$embora$existam$na$realidade$

–$ não$ interferem$ sobre$ suas$ decisões.$ A$ esse$ fenômeno$ dá`se$ o$ nome$ de$ racionalidade$

limitada:$pessoas$tomam$decisões$racionais$(adequação$de$meios$e$fins)$apenas$em$relação$

aos$aspectos$da$situação$que$conseguem$perceber$e$interpretar$(CHIAVENATO,$1993,$p.$569).$

Para! SIMON! (1965,! apud! CHIAVENATO,! 1993,! p.! 574),! o! indivíduo! é! um! homem! que! se!

contenta!(um!“satisficer”);!para!sua!satisfação!não!precisa!do!máximo!absoluto,!mas!sim!do!

suficiente! para! se! contentar,! dentro! das! possibilidades! ou! da! situação.! O! homem! sempre!

considera!suas!satisfações!contentandoase!ao!que!está!ao!seu!alcance,!mesmo!que!seja!um!

mínimo,!mas!que!para!ele,!no!momento,!represente!o!máximo.!

AREA! (1983)! descreve,! além! da! teoria! da! racionalidade! limitada,! outros! três! modelos!

alternativos!ao!do!homem!econômico:!!

O! primeiro,! chamado! incrementalismo,! referente! às! ideias! de! LINDBLOM23 ,! parte! do!

princípio!geral!de!que!no!processo!de!tomada!de!decisão!não!existe!racionalidade!“a!priori”,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23Charles!E.!Lindblom,!professor!emérito!de!Economia!e!Ciência!Política!da!Universidade!de!Yale,!exapresidente!
da!American!Political!Science!Association!e!exapresidente!da!Associação!de!Estudos!Econômicos!Comparativo.!
Suas!publicações! incluem:!The&PolicyKMaking&Process! (O!Processo!de!Decisão!Política!–! título!em!português);!
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mas! ela! se! estabelece! a! partir! de! correções! e! alternativas! nascidas! da! evolução! do!

conhecimento! sobre! o! problema,! ou! seja,! “a! posteriori”.! No! modelo! de! LINDBLOM,! a!

intenção! não! é! resolver! definitivamente! um! problema,! mas! elaborar! uma! política!

satisfatória.!

O! segundo! enfoque! é! o! apresentado! por! ETZIONI! (1963),! denominado! “exploração!mista:!

enfoque!ativo!da!adoção!de!decisões”.!Caracterizaase!pela!visão!em!que!os!atores!envolvidos!

são!capazes!de!distinguir!entre!as!decisões!fundamentais!e!as!decisões!parciais,!privilegiando!

uma!visão!geral!sobre!o!problema.!

O!terceiro!modelo!(totalizando!quatro!modelos!alternativos)!relacionaase!aos!paradigmas!do!

comportamento! governamental! descritos! por! ALISON24 !(1971,! apud! AREA,! 1983),! que!

pontua!três!paradigmas:!o!primeiro!vê!a!nação!como!ator!unitário!e!a!decisão!resultado!da!

maximização!de!valores!possíveis!de!serem!hierarquizados;!o!segundo!paradigma!referease!a!

estruturas! organizacionais,! através! do!qual! as! decisões! de! um!governo!não! são! realizadas!

por! uma! nação,! mas! pelas! organizações! que! possuem! interesses! próprios;! o! terceiro,!

segundo!o!qual!as!decisões!não!são!tomadas!nem!pela!nação,!nem!por!organizações,!mas!

por! indivíduos,! resultando! na! articulação! entre! atores! que! possuem! opiniões! e! interesses!

próprios!e!situamase!numa!hierarquia!de!poder.!!

A!teoria!da!decisão!não!concerne!a!um!único!enfoque,!mas!a!um!conjunto!de!enfoques!que,!

segundo! AREA! (1983),! privilegiando! setores! específicos! dos! processos! decisórios,! buscam!

entendêalos! segundo! alguns! postulados.! Tais! enfoques! são,! sobretudo,! complementares! e!

não!excludentes.!Não!obstante,!procurando!entender!a!natureza!do!processo!de!tomada!de!

decisões,! alguns! autores! criaram! classificações.! A!maioria! delas! baseiaase! em! critérios! de!

análise:!atividade!administrativa,!a!qual!se!vincula!à!decisão;!nível!de!importância!dentro!da!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The& Intelligence& of& Democracy;!Unions& and& Capitalism;! Politics,& Economics& and&Welfare! (com! R.! A.! Dahl);!A&
Strategy&of&Decision! (com!D.!Braybrooke);!Politics&and&Markets;!Usable&Knowledge! (com!D.!K.!Cohen);! Inquiry&
and&Change;!e!The&Market&System.!Disponível!em:!http://www.yale.edu/polisci/people/clindblom.html.!Acesso!
em:!18!Jan.!2011.!
24Diretor!do!mais! importante!centro!de!Harvard!para!a!Ciência!e!Assuntos! Internacionais,!Graham!Allison! foi!
durante!três!décadas!um!dos!principais!analistas!de!segurança!nacional!dos!EUA!para!política!de!defesa,!com!
um!interesse!especial!em!armas!nucleares,!terrorismo!e!tomada!de!decisão.!Um!dos!fundadores!da!moderna!
Kennedy!School,!que,!sob!sua!liderança!entre!1977!e!1989,!cresceu!de!um!pequeno!programa!de!estudos!para!
se!tornar!uma!grande!escola!profissional!de!políticas!públicas!e!governo.!Seu!livro!seminal!Essence&of&Decision:!
Explicando&a&Crise&dos&Mísseis&Cubanos,!publicado!pela!primeira!vez!em!1971,!foi!significativamente!revisado!e!
reeditado!em!1999!e!está!entre!os!mais!vendidos!em!ciência!política,!com!mais!de!400.000!cópias.!
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organização;! estruturação! e! previsibilidade.! Para! CHIAVENATO! (1993),! por! exemplo,! as!

decisões! possuem! tipos! ou! extremos! e! se! classificam! como! programadas! e! não!

programadas.!!

Decisões!programadas!são!decisões!caracterizadas!pela!rotina!e!repetitividade.!São!adotadas!

mediante! uma! regra,! com! dados! evidentes,! condições! estáticas,! certeza,! previsibilidade.!

Acontecem! com! certa! frequência! na! organização.! Decisões! não! programadas! são! aquelas!

caracterizadas!pela!nãoaestruturação!e!por!dados!inadequados,!únicos!e!imprevisíveis.!Estes!

tipos!de!decisões!estão! ligados!às! variáveis!dinâmicas,! tornandoase!de!difícil! controle.! Seu!

intuito!é!a!resolução!de!problemas!incomuns,!marcados!pela!inovação!e!incerteza.!

Na!sequência,!apresentamos!um!modelo!de!classificação!de!decisões!baseados!no!que!AREA!

(1983)! e! GOMES;! GOMES;! ALMEIDA! (2009)! denominam! de! estado! ou! condições! do!

ambiente,! usando! como! referência! os! graus! de! informação! existentes! para! tomada! de!

decisão:!

Estado!ou!condição!certeza!a!neste!tipo!de!decisão,!o!estado!da!natureza!(ou!natureza!das!

coisas)!é!plenamente!conhecido!e!a!seleção,!portanto,!não!é!ambígua!(AREA,!1983,!p.!38).!

Existe!certeza!quanto!ao!que!irá!ocorrer!no!tempo!em!que!a!decisão!é!tomada,!“é&possível&

atribuir& probabilidade& de& 100%25&a& um& estado& em& específico& da& natureza”! (KLEKAMP;!

THIERAUF,! 1975,! apud! GOMES;! GOMES;! ALMEIDA,! 2009,! p.! 35).! Neste! tipo! de! decisão,! a!

dificuldade!prática!se!observa!quando!e!se!o!número!de!estratégias!for!muito!grande.!!

Estado!ou!condição!de!risco!a!ocorre!quando!são!conhecidas!as!probabilidades!associadas!a!

cada!um!dos!estados!de!natureza;!a!experiência!prévia!tem!assim!um!importante!papel!e!a!

decisão!contém!riscos,!porque!os!estados!da!natureza!são!sempre!variáveis!e!mutáveis.!O!

número! total! de! estados! da! natureza! é! conhecido.! Ao! contrário! do! item! anterior,! que!

dispunha! de! 100%! de! certeza! no! resultado! final,! aqui! essa! certeza! varia! de! zero! a! 100%!

(AREA,!1983;!GOMES;!GOMES;!ALMEIDA,!2009).!

Estado!ou!condição!de!incerteza!a!nas!decisões!em!estado!de!incerteza,!desconhecemase!as!

probabilidades!de!que! se! reproduza! algum!estado!da!natureza!e! a! experiência!prévia!não!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25A!probabilidade!indica!o!grau!de!certeza!em!que!0%!será!a!completa!incerteza!e!100%!a!certeza!completa.!
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serve!de!referência!para!calcular!ou!prever!esses!estados;!não!se!obteve!o!total!estado!da!

natureza,! ou!mesmo!a! parcela! dos! estados! conhecidos! da! natureza;! possui! dados! obtidos!

com!probabilidade!incerta!(AREA,!1983;!GOMES;!GOMES;!ALMEIDA,!2009).!

Em! GOMES;! GOMES;! ALMEIDA! (2009),! encontramos! uma! quarta! classificação! –!

diferentemente!de!AREA!(1983)!que!adota!apenas!as!três!classificações!anteriores!–,!a!das!

decisões!tomadas!em!condições!de!competição!ou!em!condições!de!conflito.!Segundo!esses!

autores,! estas!ocorrem!quando!as! estratégias! e!os! estados!da!natureza! são!determinados!

pela!ação!de!competidores.!Existem,!obrigatoriamente,!dois!ou!mais!dirigentes!envolvidos;!o!

resultado!depende!da!escolha!de!cada!um!deles.!

MARKMAN! e!MEDIN! (2001,! apud! LÖBLER,! 2005)! afirmam! que! a! decisão! é! uma! etapa! do!

processo!decisório,!significando!uma!sequência!de!passos!que!o!indivíduo!adota!para!chegar!

à! decisão.! Esta! sequência!de!passos! é! representada! (por!muitos! autores)! como!etapas!ou!

fases! do! processo! de! decisão! que! SIMON! (1963,! apud! BINDER,! 1994,! p.! 4)! define! como!

sendo!três!as!principais:!“inteligência,&concepção&e&escolha”.!

LACHTERMACHER! (2002,! apud! LÖBLER,! 2005)! classifica! o! processo! de! decisão! como!

processo! de! solução! de! problemas! e! afirma! que! uma! sequência! lógica! para! a! solução! de!

problemas!leva!a!uma!decisão!eficaz.!Seu!pensamento!pode!ser!representado!pela!Tabela!3!

abaixo,!em!que!se!observa!a!estreita!relação!dessa!proposta!com!a!ideia!clássica!de!Simon!–!

inteligência,!concepção!e!escolha!–,!assim!como!outros.!

1.'Descobrir'a'causa'' 2.'Escolher'uma'ação' 3.'Pôr'em'execução'o'plano'
Definir!o!problema!! Estabelecer!objetivos!! Antecipar!problemas!potenciais!!
Desenvolver!possíveis!causas!! Considerar!alternativas!! Estabelecer!ações!preventivas!!
Testar!as!causas! Verificar!consequências!adversas!! Estabelecer!ações!contingentes!

Tabela(3:(Sequência(lógica(para(solução(de(problemas.(Fonte:(Tregoe((1977,(apud(LÖBLER,(p.(32).(

Em!referências!mais!contemporâneas!na! linha!do!planejamento!ambiental!e!da!ecologia,!a!

tomada!de!decisão! também!é! importante.! SANTOS,!R.! F.!D.! (2004)! descreve! a! tomada!de!

decisão! como! uma! etapa! do! planejamento,! ou! seja,! tendo! claro! o! que! é! necessário!

(objetivos)! e,! após! a! compreensão! do! problema! e! construção! de! cenário,! a! tomada! de!

decisão!sobre!o!caminho!a!ser!seguido!em!relação!aos!cenários!construídos.!“É&importante&

frisar& que& a& ênfase& do& planejamento& está& na& tomada& de& decisões,& subsidiadas& num&

diagnóstico&que,&ao&menos,&identifique&e&defina&o&melhor&uso&possível&dos&recursos&do&meio&
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planejado”! (SANTOS,!R.!F.!D.,!2004,!p.!24).!Na!Figura!3,!SANTOS,!R.!F.!D.! (2004)!apresenta!

uma! estrutura! de! fases! para! um! processo! de! planejamento! regional,! delimitando! o!

momento!da!tomada!de!decisão.!

[...]$o$processo$compõe`se$em$fases$de$atividades$sequenciais$que$se$preocupam$em$trabalhar$

o$tempo,$o$espaço$e$os$objetivos$a$serem$atingidos$na$programação$de$ações.$As$fases$nada$

mais$ são$ do$ que$ a$ expressão$ do$ reconhecimento$ dos$ cenários$ e$ da$ sequência$ lógica$ de$

possibilidades$de$acontecimentos,$com$o$propósito$de$definir$uma$conduta$para$um$tipo$de$

desenvolvimento$proposto,$previsto$pelos$próprios$objetivos$(SANTOS,$R.$F.$D.,$2004,$p.$24)$

!

Figura(3:(Fases(comuns(em(planejamentos(regionais((SANTOS,(R.(F.(D.,(2004,(p.(24).((
Observe!similaridade!com!a!sequência!de!resolução!de!problemas!proposta!por!Tregoe!(1977,!apud!LÖBLER,!p.!
32)!e!com!a!com!a!ideia!clássica!de!Simon!(1963,!apud!BINDER,!1994,!p.!4)!–!inteligência,!concepção!e!escolha!
para!tomada!de!decisão.!

Se!entendermos!a!tomada!de!decisão!como!processo!segundo!SIMON!(1963,!apud!BINDER,!

1994,! p.! 4)! trataase”& muito& mais& do& que& o& momento& da& escolha”,! sendo! “um& processo&

complexo& de& reflexão,& investigação& e& análise”.! Então,! ao! falarmos! de! planejamento! ou!

ordenamento! do! espaço,! também!estamos! falando!de! tomada!de! decisão.!O! processo! de!

tomada! de! decisão! e! o! processo! de! planejamento! podem! ser! vistos! na! verdade! como!

sinônimos!de!uma!ação,!ato!de!organização!do!pensamento!a!respeito!de!um!problema!que,!

imbuído!de!um!objetivo,!necessita!chegar!a!um!fim.!

definições)de)
obje-vos)e)metas

programação)e)previsão diagnos-co)da)situação

estabelecimento)de)prioridadessituação)no)tempo)e)no)
espaço

seleção)de)alterna-vas)e)
tomadas)de)decisão

alocação)de)
recursos

avaliação)de)conflitos,)
probabilidades,)incertezas)e)riscos
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SANTOS,! R.! F.! D.! (2004)! reconhece! que,! para! todo! problema! apontado! no! processo! de!

planejamento,! há! uma! ou! mais! alternativas! de! solução.! As! alternativas! têm! “limitações,&

riscos& e& custos& financeiros,& sociais,& ambientais& ou& políticos,& não& existem& alternativas&

perfeitamente&corretas,&ou&completamente&erradas,&por&isso&as&múltiplas&alternativas&devem&

ser&apresentadas&à&sociedade”.!A!melhor!análise!para!a!decisão!é!aquela!que!considera!as!

limitações!e!as!vantagens!de!cada!alternativa!avaliada,!e! seleciona!a!mais!otimista,!para!a!

qual! são! fundamentais! os! sistemas! de! informações.! Estes! são! instrumentos! voltados! para!

apoiar!processos!de!organização,!controle,!tomada!de!decisão!e!aquisição!de!conhecimento;!

os! sistemas!de! informações!não!estão!exclusivamente!atrelados! à! existência!de!processos!

computacionais,!mas! contam,! sobretudo,! com! o! seu! inestimável! apoio! para! agilização! do!

processamento,! geração,! registro,! acesso! e! difusão! das! informações.! Um! sistema! de!

informações!é!uma!cadeia!de!operações!que!nos!remete!a!planejar!a!observação!e!a!coleta!

de!dados,!para!armazenáalos,!analisáalos!e!usar!as!informações!derivadas!em!algum!processo!

de!tomada!de!decisão!(CALKINS!e!TOMLISON,!1997,!apud!SILVA,!A.!D.!B.,!2003,!p.!42).!

Sistemas!de!informações!são!um!conjunto!de!componentes!interrelacionados,!funcionando!

juntos! para! coletar,! recuperar,! processar,! armazenar! e! distribuir! informações! com! a!

finalidade! de! facilitar! o! planejamento,! o! controle,! a! coordenação,! a! análise! e! o! processo!

decisório.! Embora!não!necessite! ter! como!base!o! computador,!um!sistema!de! informação!

que!dê!suporte!ao!gerenciamento!de!negócios!e!à!tomada!de!decisão!tornaase!mais!efetivo!e!

estende! a! capacidade! organizacional! quando! incorpora! o! apoio! computacional! (LAUDON;!

LAUDON,!1999).!Várias!são!as!classificações!para!os!sistemas!de!informação;!BIDGOLI!(1989,!

apud! BARBOSA,! 2002)! apresenta! três! categorias,! de! acordo! com! o! tipo! de! atividade! que!

apoiam:!

Sistemas!de!Processamento!de!Transação! (SPT)! a! foco!nas! transações,! são!voltados!para!a!

execução! e! registro! das! transações! necessárias! para! a! condução! do! negócio,! suportam! o!

nível! operacional! da!organização!em!que! tarefas,! recursos! e! objetivos! são!préadefinidos! e!

estruturados.! São! aspectos! importantes! a! respeito! desse! tipo! de! sistema! a! definição! da!!

fronteira! entre! a! organização! e! o! seu!meio! ambiente! e! a! geração! de! informação! para! os!

outros!tipos!de!sistemas.!
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Sistemas!de!Informações!Gerenciais!(SIG)26!a!servem!às!funções!de!planejamento,!controle!e!

tomada! de! decisão! de! nível! gerencial.! Em! geral,! condensam! informação! obtida! de! SPT! e!

apresentam! informações! em! forma! de! relatórios! sumarizados! de! rotina! e! exceção;! têm!

pouca! capacidade! analítica! e! usam! modelos! de! apresentação! de! dados;! são! orientados!

quase!que!exclusivamente!para!eventos!internos.!

Sistemas!de!Apoio!à!Decisão!(SAD)!a!foco!no!suporte!às!decisões!através!de!simulações!com!

a! utilização! de! modelos;! construídos! para! dar! sustentação! às! decisões! gerenciais!

semiestruturadas! ou! nãoaestruturadas,! sobre! assuntos! dinâmicos! que! sofrem! constantes!

mudanças! de! cenário! ou! que! não! podem! ser! facilmente! especificados.! Apresentam!maior!

capacidade! analítica,! permitindo! empregar! vários! modelos! diferentes! para! análise! de!

informação.! Consideram! informações! geradas! pelos! SPT! e! SIG,! bem! como! de! fontes!

externas.! ! Além!dessas! categorias,! destacamase! os! Sistemas! Especialistas! (SE),! Inteligência!

Artificial! (IA),! voltados! para! computadores! inteligentes! que! visam! à! reprodução! do!

pensamento!humano!e! Sistemas!de! Informações!Executivas! (SIE),! voltados!para! apoio!nas!

atividades!dos!executivos.!!

O! termo! “sistema!de! apoio! à!decisão”! tem! sido!utilizado!de!diferentes! formas!e! recebido!

diferentes!definições,!de!acordo!com!o!ponto!de!vista!de!cada!autor.!A!literatura!disponível!

sobre! SAD!não!deixa!muito! claro!o! que! ele! vem!a! ser.! Existem!muitas! definições! que! são!

contraditórias! e! que! podem,! inclusive,! ser! confundidas! com!definições! de! outros! tipos! de!

sistemas!de! informações.!Enquanto!alguns! têm!uma! leitura!mais! restritiva! sobre!o!que!de!

fato! se! pode! considerar! um! sistema! de! apoio! à! decisão! (em! termos! de! modelo! de!

construção,!tipo!de!informação!e!arquitetura!de!software),!outros!caracterizam!sistemas!de!

apoio!à!decisão!como!sendo!“qualquer!sistema!capaz!de!dar!algum!tipo!de!contribuição!para!

o!processo!decisório”!(BINDER,!1994,!p.!10a11).!

Os$ SAD$ são$ sistemas$ utilizados$ para$ auxiliar$ seus$ usuários$ na$ tomada$ de$ decisão,$ nos$

diversos$ tipos$ de$ problemas$ decisórios,$ quer$ sejam$ de$ natureza$ econômica,$ industrial,$

política$e,$até$mesmo,$ social.$Dificilmente$existem$situações$a$serem$tratadas$sob$um$único$

enfoque,$ normalmente$ vários$ aspectos,$ ou$ critérios,$ devem$ ser$ simultaneamente$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!A!sigla!SiG!também!é!utilizada!para!fazer!referência!aos!Sistemas!de!Informação!Geográfica.!
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considerados,$ objetivando$ a$ identificação$ das$ opções$ mais$ satisfatórias$ (CLERICUZI;$

ALMEIDA;$COSTA,$2006,$p.$9).$

Autores! como! TURBAN! (1995)! definem! o! SAD!mais! especificamente! como! um! interativo,!

flexível! e! adaptável! sistema! de! informação,! especialmente! desenvolvido! para! apoiar! a!

solução!de!um!problema!gerencial!não!estruturado!para!aperfeiçoar!a! tomada!de!decisão.!

Utiliza!dados,!provê!uma!interface!amigável!e!permite!ao!tomador!de!decisão!ter!sua!própria!

percepção.! Segundo! BIDGOLI! (1989)! “SAD& é& um& sistema& de& informação& baseado& em&

computador,& que& consiste& de& hardware& e& software& e& elemento& humano,& para& assistir&

qualquer& decisão& em& qualquer& nível,& e& que& enfatiza& tarefas& não& estruturadas& ou&

semiestruturadas”&(CLERICUZI;!ALMEIDA;!COSTA,!2006,!p.!9).!

SPRAGUE;! WATSON! (1991)! definem! SAD! como! sistemas! computacionais! que! ajudam! os!

responsáveis! pela! tomada! de! decisões! a! enfrentar! problemas! não! estruturais! através! da!

interação!direta!com!modelos!de!dados!e!análises.!Os!SAD!auxiliam!na!estruturação!analítica!

e!esta!estruturação!estimula!comparações!e!proporciona!uma!referência!para!a!identificação!

e!solução!de!conflitos,!o!que!pode!produzir!um!conhecimento!mais!profundo!do!problema;!

provê! um! arcabouço! que! integra! informação! especializada,! relativa! a! várias! disciplinas!

envolvidas!no!problema,!além!de!uma!documentação!técnica!sobre!o!processo!de!decisão.!O!

sistema!de!apoio!pode!dizer!qual! informação! foi!utilizada!e!de!onde!ela!provém,! também!

como!foi!utilizada!e!por!quê!a!decisão!tomada!é!a!melhor.!

A$diferença$entre$um$SAD$e$sistemas$tradicionais$consiste$no$fato$de$que$os$sistemas$de$apoio$

à$ decisão$ são$ caracterizados$ pela$ flexibilidade$ e$ adaptabilidade$ às$ mudanças.$ Estas$

mudanças,$não$ocorrem$$só$no$problema$em$si,$mas$também$no$contexto$(ambiente)$em$que$

ele$está$inserido$e$na$forma$de$encará`lo.$Portanto,$os$usuários$devem$ter$um$envolvimento$

ainda$maior$ no$ processo$ de$ desenvolvimento$ de$ um$SAD,$ podendo$até$ chegar$ ao$ papel$ de$

projetista$(BINDER,$1994,$p.$13).$

Segundo!BINDER!(1994),!em!linhas!gerais!um!SAD!possui!as!seguintes!características:!!

1.! É! utilizado! na! resolução! de! problemas! complexos! e!menos! estruturados! que! os!

demais.!!
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2.!Combina!modelos!e!técnicas!analíticas!(métodos!de!gerenciamento)!com!funções!

tradicionais! de! processamento! de! dados,! como! acesso! e! recuperação! de!

informações.!!

3.! É! interativo,! fácil! de! usar! e! têm! interface! extremamente! amigável,! através! de!

ícones,!telas!sensíveis!e!outras!tecnologias.!!

4.! Mais! flexível! e! adaptável! a! mudanças! do! que! os! sistemas! tradicionais;! são!

extremamente!mutáveis!para!atender!às!mudanças!nos!ambientes!em!que!ocorre!a!

tomada!de!decisão.!

O!modelo!conceitual!para!a!estrutura!de!um!SAD,!proposto!por!SPRAGUE;!WATSON!(1991)!o!

chamado!paradigma!DDM!(Diálogos,!Dados!e!Modelos),! compõease!de!dois!bancos:!banco!

de!dados!(BD)!e!banco!de!modelos!(BM).!E!três!subsistemas:!gerenciador!de!banco!de!dados!

(SGBD),!gerenciador!do!banco!de!modelos!(SGBM)!e!interface!amigável.!Para!estes!autores,!

este! paradigma! é! a! própria! arquitetura! de! um! SAD.! Já!OLIVEIRA! (2003,! p.! 198)! apresenta!

uma!versão!simplificada!deste!modelo,!que!inclui:!“um&banco&de&dados&usado&para&consulta&

e&análise,&um&sistema&de&software&com&modelos,&data&mining&e&outras&ferramentas&analíticas&

e&uma&interface&com&o&usuário”.&Um!sistema!de!apoio,!teoricamente,!é!aplicado!em!qualquer!

área! do! conhecimento,! como! diagnósticos! médicos,! meteorologia,! produção! de! aviões,!

aplicações!financeiras,!mercado!imobiliário,!preparo!do!solo!para!plantio,!e!outros.!!

Um!dos!exemplos!de!SAD!referease!ao!sistema!Irriga!(UFSM,!2011),!voltado!à!área!de!apoio!à!

decisão!de!agricultura! irrigada.!Ele!é!composto!por!vários!softwares! focados!no!manejo!da!

água!e!de!sistemas!de! irrigação.!Permite!o!controle!do!momento!adequado!para! irrigar,!a!

lâmina!e!o!tempo!necessário!de!irrigação,!possibilitando!ainda!avaliar!e!definir!as!condições!

da! água,! perdas! do! sistema! de! irrigação,! entre! outros! fatores.! Disponibiliza,! ainda,!

ferramentas!para!a!criação!de!cenários!que!auxiliem!os!gerentes!no!controle!de!demanda!

hídrica,!consumo!de!água!e!energia,!intervalo!entre!irrigações!para!qualquer!cultura,!tipo!de!

solo!e!sistema!de!irrigação.!O!Irriga!possui!um!banco!de!dados!climáticos,!com!cerca!de!700!

estações!meteorológicas!de!todo!Brasil,!atualizados!diariamente.!Na!Figura!4,!screenshots27!

do!sistema!Irriga.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27Do! inglês!screen! (tela),!shot! (fotografia).!Referease!a! imagens!estáticas!capturadas!da! tela!de!um!programa!
em!execução.!
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! !

Figura(4:(Telas(do(Sistema(Irriga.(UFSM.(Sistema(Irriga:(Tecnologia(UFSM.( (2011.( (Disponível(em:(((((
<(http://www.sistemairriga.com.br(>.(Acesso(em:(20(Jan.(2011.(

Outro!SAD,!muito!usado!por!médicos,!é!o!Dicionário!de!Especialidades!Terapêuticas! (DEF).!

Em!caso!de!dúvida,!o!médico!consulta!o!DEF!em!busca!de!informações!sobre!medicamentos.!

Quando!integrado!ao!prontuário!eletrônico,!facilita!!o!atendimento.!Durante!a!prescrição,!o!

prontuário! eletrônico! deve! possibilitar! meios! para! o! profissional! tirar! as! dúvidas!

rapidamente!(CASTRO,!2009).!

São! muitos! os! empregos! existentes,! evidenciando! ! que! o! uso! adequado! de! SAD! oferece!

benefícios,!como!aumento!de!alternativas!examinadas!para!a!solução!do!problema,!melhor!

compreensão! do! negócio,! resposta! mais! rápida! a! algumas! situações! inesperadas,! novos!

conhecimentos! e! aprendizagens,! melhoria! na! comunicação,! maior! controle! de! custos,!

melhores!decisões,!trabalho!de!equipe!mais!eficaz,!ganhos!de!tempo!e!melhor!utilização!dos!

recursos.!!

Por! fim,! juntaase! aos! tradicionais! SADs! um! arsenal! de! ferramentas! de! análise! espaciais,!

geração! de! modelos! e! previsão! de! cenários! para! cidades! e! regiões! que! os! SIGs! e! o!

geoprocessamento!disponibilizam,!obtendoase!os!chamados!Sistemas!Espaciais!de!Suporte!à!

Decisão!(SESD),!algumas!vezes!nomeados!Sistemas!de!Suporte!ao!Planejamento!(SSP).!Neste!

contexto,!os!SIGs!passam!da!experiência!de!explorar!uma!realidade!à!experiência!de!obter!

dados! e! convertêalos! em! informações! que! orientem! a! tomada! de! decisão.! Citamos! como!

referência! o! trabalho! desenvolvido! por! MACHADO! (1994a3)! para! identificar! as! áreas! do!

centro!histórico!de!Havana!(declarado!patrimônio!da!humanidade!pela!Unesco!em!1982)!nas!

quais!é!mais!urgente!a!restauração!de!seus!edifícios.!!

MACHADO!(1994a3)!usou!um!mapa!digitalizado!do!centro!histórico!de!Havana!e!selecionou!

191!quadras,!situadas!na!chamada!“La&Plaza&Vieja”!–!centro!e!coração!da!cidade!no!começo!
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do!século!19!“La!Plaza!Vieja”!foi!definida!pela!Unesco!como!“uma&das&obras&de&arquitetura&

mais& significativas,& que& representa& uma& síntese& inovadora& nascida& da& fusão& de& muitas&

culturas&sob&o&sol&das&Antilhas”&(MAHTAR&apud&MACHADO,&1994K3,&p.&211,&tradução&nossa).&

Cada!quadra!recebeu!atributos!que!possibilitaram!classificáalas!segundo!a!prioridade!para!a!

restauração;!são!eles:! (1)!uso!do!solo!predominante;! (2)!condições!estruturais;! (3)!grau!de!

proteção;! (4)! densidade! populacional;! (5)! século! da! construção;! (6)! densidade! de!

monumentos! cadastrados! (no! quarteirão).! A! prioridade! de! restauração! é! dada! pela!

combinação!destes!critérios,!se!por!exemplo:!uma!quadra!contém!um!edifício!do!século!16!

ou! 17;! cuja! condição! estrutural! é! ruim! ou! muito! ruim;! a! área! tem! alta! densidade!

populacional!e!alto!grau!de!preservação!a!prioridade!de!restauração!será!alta.!&

O! método! utilizado! por! MACHADO! (1994a3)! para! fazer! os! mapas! de! prioridade! de!

restauração!do!centro!histórico!de!Havana!é!uma!das!pioneiras!aplicações!que!faz!uso!das!

facilidades!da!análise!espacial!oferecida!pelos!SIG!para!estruturar!e!subsidiar!o!processo!de!

tomada! de! decisão! e! indica! que! o! método! utilizado! poderia! sofrer! aportes! com! outros!

critérios! de! acordo! com! a! abordagem! de! cada! especialista! assim! como! utilizado! para!

subsidiar!a!tomada!de!decisão!em!outras!outros!temas!de!interesse!público.!

2.3(Espaço(urbano(e(segregação((

GASTON!BACHELARD!(1957/!2008b)!em!“A!poética!do!espaço”!discorre!sobre!a!imaginação!

poética!e!seus!efeitos!na!psique!humana.!Para!desenvolver!a!“filosofia!da!poesia”!faz!uso!da!

leitura! da! imagem! poética! que,! segundo! ele,! é! um! acontecimento! do& “logos”.! Bachelard!

descreve! como! o! espaço,! compreendido! pela! imaginação! poética,! é! vivido! em! toda! sua!

particularidade,! exigindo,! entretanto,! ser! construído,! segundo! abordagem! em! “O! novo!

espírito!científico”!(BACHELARD,!2008a).!

Concordam! com! o! filósofo! e! poeta! francês! um! grupo! particular! de! geógrafos! que,! em!

meados!dos!anos!1970,!abandonou!a!geografia!tradicional!para!a!qual!o!espaço!“é&resultado&

de&uma& interação&entre&o&homem&e&a&natureza&bruta”& (BACHELARD&1988/&2008b,&p.&28)&e!
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abraçou! uma! geografia! crítica28!fundamentada! no! materialismo! histórico! e! na! dialética! –!

segundo!a!qual!o!espaço!passa!a!ser!entendido,!efetivamente,!a!partir!da!obra!de!LEFEBVRE!

(1976,! apud! CORRÊA,! 2007)! como! “espaço! social”,! vivido! em! estreita! correlação! com! a!

prática!social.!

VILLAÇA!(2012),!em!“Repensando!as!cidades!brasileiras”!afirma:!

Provavelmente$ o$ maior$ avanço$ ocorrido$ no$ campo$ da$ ciência$ da$ geografia$ em$ todos$ os$

tempos$tenha$sido$a$consciência$e$a$recente$difusão$da$ideia$(Lefebvre,$Harvey,$Gottdiener$e$

tantos$ outros)$ de$ que$ o$ espaço$ social$ –$ no$ nosso$ caso$ o$ espaço$ urbano$ –$ é$ socialmente$

produzido,$ ou$ seja,$ não$ é$ dado$ pela$ natureza,$ mas$ é$ produto$ produzido$ pelo$ trabalho$

Humano$(VILLAÇA,$2012,$p.$44).$

Lefebvre!define!o!espaço!urbano!como!“produto!produzido”,!mas!não!um!simples!produto!

ou! uma! mercadoria.! Segundo! ele,! o! espaço! urbano! está! essencialmente! vinculado! à!

reprodução! das! relações! sociais! de! produção! e! desde! então! merece! atenção! especial.!

SANTOS! (2008a),! ao! defender! o! conceito! de! formação! socioespacial! derivado,! segundo!

CORRÊA! (2007),! do! conceito! de! formação! socioeconômica,! afirma! não! ser! possível!

estabelecer! uma! formação! socioeconômica! sem! uma! base! territorial! historicamente!

determinada.!!

O$mérito$do$conceito$de$formação$sócio`espacial,$ou$simplesmente$formação$espacial,$reside$

no$fato$de$se$explicar,$teoricamente$que$uma$sociedade$só$se$torna$concreta$através$de$seu$

espaço,$o$espaço$que$ela$produz$e,$por$outro$lado,$o$espaço$só$se$torna$inteligível$através$da$

sociedade$(CORRÊA,$2007,$p.$26).$

Na!matemática!o!espaço!é!definido!pelo!modo!segundo!o!qual!as!distâncias!entre!pontos!

são!medidas:!em!uma!métrica,!o!espaço!é!formado!por!pontos,!relacionados!entre!si!de!uma!

maneira! específica,! descrita! pela! métrica! que! o! define,! conceito! também! incorporado! à!

geografia.! DEÁK% (2001)% incorpora! à! definição! de! espaço! (socialmente! produzido)! a! de!

localização:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Trataase!de!uma!revolução!que!procura!romper,!de!um!lado,!com!a!geografia!tradicional!e,!de!outro,!com!a!
geografia! teoréticoaquantitativa.! Intensos! debates! entre! geógrafos! marxistas! e! nãoamarxistas! ocorreram! a!
partir!daquela!década!e,!no!âmbito!destes,!o!espaço!aparece!como!conceito!chave!(CORRÊA,!2007).!



54*

As$localizações,$de$“pontos”,$se$transformam$em$extensões$finitas,$delimitadas,$de$território,$

cuja$ expressão$ elementar$ é$ a$ forma$ jurídica$ de$ propriedade$ (ou,$ anteriormente,$ direito$

feudal)$ –uma$ porção$ de$ terra,$ uma$ área$ construída$ (fábrica,$ habitação,$ escritório$ etc)–$

materializada$ em$ uma$ superestrutura$ assentada$ sobre,$ abaixo$ ou$ acima$ da$ superfície$

terrestre.$ Do$mesmo$modo,$ as$ relações$ que$ constituem$ o$ espaço$ econômico$ são$ caminhos,$

estradas,$fios,$cabos,$tubulações,$antenas,$satélites$etc,$pelos$quais$objetos$materiais$e$pessoas$

podem$ ser$ transportados$ de$ localização$ a$ localização.$ São$ estruturas$ físicas$ –em$ seu$

conjunto$ uma$ infraestrutura–$ e$ devem$ ser$ construídas$ para$ existirem.$ Somente$ assim$ a$

distância$ entre$ duas$ localizações$ (em$ comprimento,$ em$ tempo,$ em$ custo$ monetário),$ a$

estrutura$ do$ espaço$ e$ em$ última$ análise,$ o$ próprio$ espaço,$ se$ materializa.$ O$ espaço$

econômico$é$um$produto$do$trabalho$(DEÁK,'2001,'p.'86`87).$

Em! realidade,! o! espaço! organizado! pelo! homem! desempenha! um! papel! na! sociedade,!

condicionando!e!compartilhando!do!complexo!processo!de!existência!e! reprodução!social.!

Sua!análise!não!deve!ser!dissociada!do!papel!do!tempo!nos!processos!de!transformação.!!

O$passado$passou,$e$só$o$presente$é$real,$mas$a$atualidade$do$espaço$tem$isto$de$singular:$ela$

é$ formada$ de$momentos$ que$ foram,$ estando$ agora$ cristalizados$ como$ objetos$ geográficos$

atuais;$ essas$ formas`objetos,$ tempo$ passado,$ são$ igualmente$ tempo$ presente$ enquanto$

formas$que$abrigam$uma$essência,$dada$pelo$ fracionamento$da$ sociedade$ total.$Por$ isso$o$

momento$passado$está$morto$como$tempo,$mas$não$como$espaço;$o$momento$passado$já$não$

é,$e$nem$voltará$a$ser,$mas$sua$objetivação$não$equivale$totalmente$ao$passado,$uma$vez$que$

está$ sempre$ aqui$ e$ participa$ da$ vida$ atual$ como$ forma$ indispensável$ à$ realização$ social$$

(SANTOS,$M.,1982/$2008c,$p.$14).$$

São! o! tempo! e! os! processos! sociais! que! dão! forma! e! função! à! cidade.! Assim,! a! cidade!

capitalista! é! diferente! da! feudal! uma! vez! que! o! modo! de! produção! feudal! derivava! da!

separação! da! produção! no! campo,! da! troca! e! do! consumo! na! cidade.! As! categorias! de!

trabalho! ou! de! “trabalhadores”! no! feudalismo,! mercadores,! por! exemplo,! dependiam! da!

separação! entre! campo! e! cidade.! Podease! dizer! que! os! impactos! do! modo! de! produção!

capitalista,!ocorridos!da!divisão!social!do!trabalho,!também!refletiram!na!produção!espacial.!!

Cada$ época$ adiciona$ uma$ transformação,$ e$ a$ base$ “natural”$ é$ encoberta$ cada$ vez$ mais$

profundamente$ sob$ um$número$ sempre$ crescente$ de$ camadas$ de$ transformação$ histórica.$

Cidade,$campo,$floresta,$lago,$flora$e$fauna$se$tornam$assunto$de$arqueologia.$Em$seu$lugar,$

esse$ espaço$ possui$ “usos$ do$ solo”.$ Toda$ atividade$ humana:$ moradia,$ comércio,$ serviços,$
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finanças,$indústria,$lazer,$agricultura,$e$mesmo$a$natureza$(confinada$ao$jardim$botânico$e$

zoológico,$ à$ reserva$ natural$ ou$ parque$ nacional)$ se$ tornam$ usos$ do$ solo,$ confinados$ em$

zonas$e$distritos$próprios,$apoiados$por$edificações,$regulamentos$e$serviços$específicos.$Este$

é$o$espaço$urbano,$um$produto$histórico,$cada$porção$do$qual$fica$sujeita$às$relações$dentro$

do$todo$–$sendo$essas$relações$as$próprias$relações$de$produção$capitalista$e$de$reprodução$

social.$ O$ espaço$urbano$ é$ o$ espaço$de$ um$mercado$unificado$na$ economia$ (produtora)$ de$

mercadorias$(DEÁK,'2001,'p.'89).$

BuchaHanson! e! Nielsen! (1977)! e! Coraggio! (1979),! definem! organização! espacial! como!

expressão! que! equivale! à! estrutura! territorial,! à! configuração! espacial,! arranjo! espacial,!

espaço! socialmente! produzido! ou! simplesmente! espaço.! “A& organização& espacial& é& o&

conjunto&de&objetos&criados&pelo&homem&e&dispostos&sobre&a&superfície&da&terra,&sendo&uma&

materialidade&social”&(CORRÊA,&2007,&p.&28)&1995.!!

Uma!estrutura!é!o!que!dá!suporte!à! forma!de!objeto,!como!a!estrutura!de!uma!casa!ou!o!

esqueleto! humano.! Sobre! a! estrutura,! as! formas! se! materializam! e,! ao! mesmo! tempo,!

condicionam!uma!estrutura.!As!estruturas!do!espaço,! segundo!SANTOS,!M.! (1985/!2008a)!

são!formadas!por!elementos!semelhantes!e!não!semelhantes,!homólogos!e!não!homólogos.!

São! estruturas! semelhantes! ou! de! uma! mesma! classe! as! estruturas! demográficas,!

econômicas!e!financeiras.!As!estruturas!não!homólogas,!ou!de!classes!diferentes,!interagem!

entre! si! para! formar! estruturas! complexas.! Estas,! mantêm! entre! si! laços! relacionais!

enquanto!as!estruturas!homólogas!mantêm!entre!si!laços!hierárquicos.!

A$ estrutura$ espacial$ é$ algo$ assim:$ uma$ combinação$ localizada$ de$ uma$ estrutura$

demográfica$específica,$de$uma$estrutura$de$produção$específica,$de$uma$estrutura$de$renda$

específica,$de$uma$estrutura$de$consumo$específica,$de$uma$estrutura$de$classes$específica$e$

de$ um$ arranjo$ específico$ de$ técnicas$ produtivas$ e$ organizativas$ utilizadas$ por$ aquelas$

estruturas$e$que$definem$as$relações$entre$os$recursos$presentes$(SANTOS,$M.,$1985/$2008a,$

p.$29).$

A!estrutura!espacial(não(é(passiva,(mas(ativa,(e(não(pode(ser(dissociada(das(funções(já(que(

as! formas! geográficas! contêm! frações! do! social,! elas! não! são! apenas! formas,! são! formasa

conteúdo!e!são!permanentemente!alteradas! (SANTOS,!M.,!1978/!2008d).!As!categorias!de!

análise!do!espaço!envolvem!estrutura,!processo,!função!e!forma.!Forma!é!o!aspecto!visível,!

exterior,!de!um!objeto.! Função! implica!uma!atividade!ou! tarefa!a! ser!desempenhada!pelo!



56*

objeto!que!tem!uma!forma.!Processo!é!uma!ação!realizada!de!maneira!contínua,!visando!um!

resultado! (que! necessita! de! tempo! para! acontecer),! e! este! acontece! no! âmbito! de! uma!

estrutura!social!(SANTOS,!M.,!1985/!2008a).!

Forma,$ função,$ estrutura$ e$ processo$ são$quatro$ termos$disjuntivos$ associados,$ a$ empregar$

segundo$um$contexto$do$mundo$de$todo$dia.$Tomados$individualmente,$representam$apenas$

realidades$parciais,$ limitadas,$do$mundo.$Considerados$em$conjunto,$porém,$e$relacionados$

entre$si,$eles$constroem$uma$base$teórica$e$metodológica$a$partir$da$qual$podemos$discutir$

os$fenômenos$espaciais$em$totalidade$(SANTOS,$M.,$1985/$2008a,$P.$71).$

A!humanidade,!ao!longo!dos!séculos,!com!a!expectativa!de!controlar!o!mundo!a!sua!volta,!

“estabeleceu&um&conjunto&de&práticas&através&das&quais& são& criadas,&mantidas,&desfeitas&e&

refeitas& as& formas& e& as& interações& espaciais”& CORRÊA! (1995/! 2007,! P.! X).! São! estas! um!

conjunto! de! ações! espacialmente! localizadas! que! impactam! diretamente! o! espaço,!

alterandoao!no!todo!ou!em!parte,!ou!preservandoao!em!suas!formas!e!interações!espaciais;!

são!ações!que!visam!garantir!objetivos!específicos;!são!meios!efetivos!através!dos!quais!se!

objetiva! a! gestão!do! território.!As!práticas! espaciais! descritas!por!CORRÊA! (1995/!2007)! –!

seletividade! espacial,! fragmentaçãoaremembramento! espacial,! antecipação! espacial,!

marginalização! espacial! e! reprodução! da! região! produtora! –! não! são! mutuamente!

excludentes,! ao! contrário,! podem! ocorrer! combinadamente! ou! apresentar! ! um! caráter!

complementar.!

A!seletividade!espacial!está!relacionada!à!prática!através!da!qual!o!homem!decide!sobre!um!

determinado! lugar! segundo! seus! atributos! –! fertilidade! do! solo,! proximidade! da!matériaa

prima,!acesso!ao!mercado!consumidor!ou!a!determinadas!estruturas!–,! levando!ou!não!ao!

interesse!de!certos!grupos!sociais!ou!organizacionais!por!determinados!lugares.!!

A! fragmentação! do! espaço! está! ligada! à! inerente! condição! política! que! este! possui! e! à!

divisão!do!espaço!em!territórios.!

A$ fragmentação$ e$ o$ remembramento$ dessas$ porções$ do$ espaço$ são$ uma$ prática$ corrente.$

Basta,$ de$ um$ lado,$ considerar$ o$ complexo$ e$ muitas$ vezes$ dramático$ processo$ de$

fragmentação$ de$ impérios$ construídos$ no$ passado,$ ou$ a$ fragmentação$ de$ municípios$ no$

território$brasileiro$(CORRÊA,$2007,$p.$37).$
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As! três! outras! práticas! espaciais! descritas! por! CORRÊA! (1995/! 2007)! relacionamase! aos!

valores! atribuídos! ao! espaço! em! função! de! seus! atributos,! incluindo! nesta! análise,! como!

atributo! do! espaço,! as! características! das! populações.! A! antecipação! espacial! pode! ser!

definida! como! a! localização! de! uma! atividade! em! um! dado! local! antes! que! as! condições!

favoráveis!tenham!sido!totalmente!satisfeitas!(visão!de!oportunidade)!e!“significa&na&prática&

a& reserva& de& território& garantindo& para& o& futuro& próximo& o& controle& de& uma& dada&

organização”.!A!marginalização!espacial!é!a!perda!de!valor!do!lugar!(por!ordem!econômica,!

política! ou! cultural)! e! o! consequente! abandono! do! mesmo.! A! reprodução! da! região!

produtora!visa!(como!indica!o!nome)!multiplicar!as!condições!de!produção!existentes!em!um!

outro!lugar.!

Tais! práticas! espaciais! estão,! de!maneira! geral,! relacionadas! a! um! comportamento! social!

que,!desde!os!primórdios!da!civilização,!com!a!intenção!de!ordenar!o!espaço!do!homem!na!

terra,! separaao!de!acordo!com!as! funções!sobre!ele!exercidas.!E!se!materializam!por!meio!

dos! processos! e! formas! espaciais.! Podease! dizer! que! as! práticas! espaciais! dão! origem! a!

processos! que! resultam! em! formas.! Segundo! CORRÊA! (1995)! são! seis! os! processos! e!

respectivas!formas!espaciais,!que!transformam!as!cidades:! (1)!centralização!e!área!central;!

(2)!descentralização!e!núcleos!secundários;!(3)!coesão!e!áreas!sociais;!(4)!segregação!e!áreas!

sociais;! (5)!dinâmica!espacial!da!segregação;!(6)! inércia!e!áreas!cristalizadas.!Na!sequência,!

uma!breve!descrição!dos!processos!e!formas!espaciais!na!qual!daremos!especial!atenção!aos!

processos!relacionados!à!segregação.!

2.3.1*Processos*e*formas*espaciais*

Centralização'e'área'central'

A! área! central! é! a! principal! localização! da! cidade,! concentrando! as! principais! atividades!

comerciais,! de! serviço! e! de! gestão! a! pública! e! privada.! Nela! estão! os! nós! de! conexão! do!

transporte!intraurbano!e!interaregional!a!marca!da!cidade!pósaindustrial.!A!partir!da!segunda!

metade! do! século! XX! a! área! central! segmentaase! em! dois! setores! anúcleo! central! e! zona!

periférica!do!centro.!É!o!início!do!processo!de!descentralização.!!
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Descentralização'e'os'núcleos'secundários:'''

A! descentralização! é! uma! resposta! natural! ao! processo! de! centralização! e! seu! resultante!

impacto!na!economia!e!nos!meios!de!produção!–!as!áreas!centrais!têm!limitada!capacidade!

de!expansão,!horizontal!e!vertical!e,!ao!mesmo!tempo,!concentram!significativos!benefícios!

econômicos! como! a! proximidade! dos! locais! de! decisão! e! de! meios! de! transporte,! o! que!

amplia! o! valor! da! terra,! e! consequentemente,! o! custo! de! produção! e! permanência! das!

empresas! na! mesma.! Surgem,! assim,! os! núcleos! secundários! como! uma! alternativa! às!

empresas! cuja! permanência! na! área! central! começa! a! impactar! nos! lucros! ou!mesmo! na!

sobrevivência!das!mesmas.!São!também!resultado!do!surgimento! !de!“fatores!de!atração”!

em!áreas!não!centrais.!

Coesão'e'as'áreas'especializadas:''

O! processo! de! coesão! pode! ser! definido! como! o!movimento! que! leva! as! atividades! a! se!

localizarem! próximas.! A! coesão! ou! magnetismo! funcional! é! verificado! em! relação! às!

atividades!que:!!

1.!de!natureza!distinta!ou!similar!não!mantêm!relação!entre!si,!contudo!formam!um!

conjunto!funcional!que!cria!monopólio!espacial!atraindo!consumidores,!como!as!ruas!

especializadas! em! móveis,! ou! autopeças;! ou! os! shopping& centers! e! subcentros!

regionais!espontâneos;!!

2.! são! complementares!e!até!mesmo!dependentes!entre! si! como:!atacadista! têxtil,!

confecções!e!varejistas!ou!companhias!de!seguros,!bancos!e!financeiras;!!

3.! ! criam! economia! de! escala! para,! juntas,! atraírem! outros! segmentos! como!

empresas!de!transporte!e!serviços!de!reparação!de!máquinas;!!

4.! necessitam! de! contato! pessoal! como! as! sedes! de! empresas,! que! se! localizam!

próximas! aos! eixos! de! conexão! de! transporte,! poder,! informação! ou! financeiros;!

dependendo!esta!escolha!do!setor!e!característica!da!empresa.!

Inércia'e'as'áreas'cristalizadas''

O!processo!de!inércia!referease!à!permanência!de!certos!usos!em!certos!locais.!Preservação!

simultânea! da! forma! e! do! conteúdo,! apesar! de! não! existirem! causas! aparentes! que!
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justifiquem! tal! permanência.! As! razões! fundamentais! para! a! ocorrência! do! processo! de!

inércia!são:! (1)!custos!altos!da!relocação;! (2)!criação!de!novos!fatores!de!permanência;! (3)!

existência!de!conflitos!com!outros!usuários!do!solo!urbano!quando!estes!não!detêm!força!

(política!ou!econômica)!para! remoção;! (4)! força!de!sentimentos!e! simbolismo!atribuídos!à!

forma!espacial!e!seu!conteúdo.!

Segregação'e'áreas'sociais'V'a'dinâmica'espacial'da'segregação'

Vamos!avaliar!os!últimos!processos!descritos!por!CORRÊA!(1995),!com!especial!atenção!por!

estarem! diretamente! relacionados! ao! objeto! deste! estudo,! ou! seja:! segregação! e! áreas!

sociais;!dinâmica!espacial!da!!segregação.!

Ambos!são!processos!relacionados!à!divisão!social!do!espaço!e!não!à!sua!divisão!econômica,!

estando!portanto!diretamente!vinculados!à!existência!e!a!reprodução!dos!diferentes!grupos!

sociais.!Segundo!VILLAÇA!(1997,!p.!6),!a!segregação!espacial!é!a!concentração!de!camadas!

sociais! em! determinada! parcela! do! espaço! urbano,! não! ! sua! hegemonia,! mas! ! sua!

predominância,!significando!concentração!maior!do!que!em!nenhuma!outra!parte!da!cidade.!

ZORBAUGH! (apud! CORRÊA,! 1995)! definiu! área! segregada! como! uma! zona! geográfica!

caracterizada!pela!individualidade!física!e!cultural,!e!a!denominou!"área!natural”.!Mais!tarde!

SHEVKY!e!BELL! eliminaram!as! raízes! naturais! definidas!por! ZORBAUGH!e!denominaram!as!

áreas! segregadas! de! “áreas& sociais”:& áreas& marcadas& pela& tendência& à& uniformidade& da&

população& em& termos& de& três& conjuntos& de& características:& status& socioeconômico,&

urbanização&e&etnia&(apud&CORRÊA,&1995,&p.&60).&

A!segregação!se!dá,!fundamentalmente,!por!diferenciações!socioeconômicas!materializadas!

no! espaço! e! nas! relações! que!ocorrem!na! apropriação!do! espaço! em! função!de!um!valor!

atribuído!a!ele.!Um!processo!característico,!mas!não!exclusivo,!da!cidade!capitalista.!O!valor!

atribuído!ao!espaço!urbano,!aqui!entendido!como!“preço!da!terra”!e!“custo!de!manutenção!

da! propriedade”,! está! relacionado! com! sua! localização! que,! segundo! VILLAÇA! (1997),! se!

define!segundo!dois!atributos:!contatos!diretos!e!indiretos.!

Contatos! diretos! não! envolvem! o! deslocamento! do! ser! humano.! São! localizações!

caracterizadas! pela! disponibilidade! de! infraestrutura! (exceto! a! de! transporte).! Contatos!
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indiretos! envolvem! ou! exigem! deslocamentos,! são! definidos! através! do! “perto! de”! e! do!

“longe!de”!e!são!difíceis!de!serem!reproduzidos.!!

A" localização" é" um" valor" de" uso," fruto" do" trabalho" socialmente" necessário% empregado% na%

produção(da(cidade(inteira.(Define`se#pela#capacidade#que#determinado#ponto#do#território#

oferece,'de'relacionar`se,$através$de$deslocamentos$espaciais,$com$todos$os$demais$pontos$da$

cidade.'É'nisso'que'está'a'diferença'entre'aqueles'terrenos$situados$em$Piracicaba,$Recife$e$

São$Paulo$(VILLAÇA,$1997,$p.$3).$

O!mais!significativo!processo!de!segregação!diz!respeito!à!segregação!residencial.!Uma!vez!

que!a!habitação!é!uma!mercadoria!especial,!possui!valor!de!uso!e!valor!de!troca,!portanto,!

sujeita! aos!mecanismos! de!mercado,! ! seu! valor! está! diretamente! relacionado! ao! valor! do!

espaço! urbano,! definido,! como! vimos,! por! sua! localização.! Assim,! as! classes!

economicamente! desfavorecidas! terão! dificuldade! em! acessar! habitações! melhor!!

localizadas.!!

Embora$saibamos$que$a$trajetória$residencial$das$camadas$mais$pobres$é$condicionada$por$

questões$ estruturais$ como$ o$ comportamento$ dos$ mercados$ e$ a$ ação$ do$ Estado,$ cabe$

mencionar$que$autores$como$Neves$e$Cunha$(2010)$acreditam$que$existe$uma$relação$entre$

o$perfil$sócio`demográfico$da$população$e$o$modo$como$esta$resolve$a$questão$de$moradia$

no$ meio$ urbano.$ Assim,$ certos$ atributos$ demográficos,$ como$ a$ condição$ migratória$ e$ a$

mobilidade$ residencial$ das$ camadas$ mais$ empobrecidas$ influenciam$ o$ processo$ de$

segregação$ sócio`espacial$ no$ espaço$ intraurbano$ metropolitano$ (ROMANELLI$ e$ ABIKO,$

2011,$p.$19).$

Segundo! a! lógica! da! segregação,! conforme! já! vimos,! as! classes! mais! favorecidas!

economicamente! têm! acesso! aos! melhores! serviços! e! podem! pagar! pelas! melhores!

localizações!na!cidade.!Procuram!se!fixar!nas!localidades!com!acesso!aos!benefícios!da!vida!

urbana;! com! maior! renda! conquistam! sempre! o! melhor! de! tudo! o! que! é! socialmente!

produzido! e! procuram! garantir! estoques! de! riqueza! (incluindo! espaço)! para! as! suas!

gerações.!!

O$espaço&urbano&é&um&produto&muito&peculiar&do& trabalho&humano.&Ele&é&um&produto&não&

intencional$resultante$da$produção$de$milhares$de$valores,$por$milhares$de$trabalhadores$e$

milhares$ de$ proprietários$ de$ meios$ de$ produção:$ edifícios,$ ruas,$ redes,$ praças.$ O! espaço'



61*

urbano,( entretanto,( tem( um( valor( próprio( que( não( se( confunde( nem( com( o( valor( desses(

produtos(nem(com(sua(soma.(É(o(valor(da(localização((VILLAÇA,$1997,$p.$3).$

Portanto,!famílias!menos!favorecidas,!não!podendo!pagar!os!custos!!de!habitar!em!locais!de!

melhor!infraestrutura!e!com!acesso!aos!benefícios!da!vida!urbana,!se!aglomeram!em!regiões!

precárias! da! cidade,! sejam! estas! formais! ou! informais.! Tais! comportamentos! são!

denominados!autosegregação!e! segregação! imposta.!A!primeira! referease!à! segregação!da!

classe!dominante!e,!a!segunda,!a!dos!grupos!sociais!cujas!opções!de!como!e!onde!morar!são!

pequenas!ou!nulas!(CORRÊA,!1995).!

É!assim!a!segregação!espacial:!um!meio!e!um!fim!para!a!produção!e!reprodução!do!espaço!

urbano,! agindo! como! um! elemento! condicionador! sobre! a! sociedade.! Os! lugares! para! o!

trabalho! são! os! locais! de! produção;! as! residências! e! os! bairros,! definidos! como! unidades!

territoriais!e!sociais!constituemase!local!de!reprodução.!

A!segregação!residencial!se!manifesta!segundo!padrões!espaciais!básicos,!apresentados!por!

CORRÊA!(1995)!e!denominados!modelos!de!Kohl,!de!Burgess!e!de!Hoyt.!(Ver!Figura!5).!

* * *
Esquema'de'Kohl' Esquema'de'Burgess' Esquema'de'Hoyt'

Status!Social:!1!(alto);!2!(médio);!3!(baixo)!

Figura(5:(Esquemas(clássicos(de(segregação(residencial.(Adaptado(de(CORRÊA((1995,(p.(67)(

O!modelo! de! KOHL,! formulado! em! 1841,! generaliza! a! distribuição! dos! grupos! sociais! nas!

cidades! da! Europa,! à! época,!marcada! pela! concentração! da! elite! junto! ao! centro! e! a! dos!

pobres! na! periferia.! BURGESS! delimita! seu!modelo! com! base! nas! grandes! cidades! nortea

americanas!da!década!de!1920,!na!qual!se!inverte!a!lógica!da!concentração!mas!permanece!

o!esquema!centro!periferia.!Desta!vez,!com!os!pobres!no!centro!e!a!elite!na!periferia.!Por!

fim,!o!modelo!de!HOYT!–!1939!é!uma!evolução!do!modelo!de!BURGESS.!Contudo,!nele,!a!

elite!não!está! localizada!a!uma!distância!do!centro!de!forma!uniforme!(modelo!de!círculos!
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concêntricos),!mas! se! “expande& ao& longo& de& um&eixo& de& circulação& que& corta& as&melhores&

áreas&da&cidade,&de&onde&pode&exercer&o&efetivo&controle&de&seu&território”&(CORRÊA,&1995,&p.&

69).!

A!cidade!contemporânea!revela!novas!manifestações!espaciais!da!segregação,!desafiando!os!

estudiosos! da! questão! urbana.! Talvez! a! manifestação! mais! marcante! da! segregação! na!

cidade!moderna! se!manifeste!na! forma!dos! condomínios! fechados.!VILLAÇA! (2012)!afirma!

que!a!maioria!dos!estudos!sobre!segregação!urbana!não!coloca!a!segregação!num!contexto!

histórico! nem! a! articula! com! o! restante! da! estrutura! urbana;! também! não! mostra!

explicitamente! as! articulações! entre! segregação! e! as! esferas! econômicas,! políticas! e!

ideológicas!da!sociedade.!Por!isso,!esses!estudos!não!têm!a!capacidade!de!explicar!este!tipo!

particular!de!segregação,!caso!dos!condomínios,!tratandoaa!de!forma!simplista!ao!articuláala!

apenas!ao!advento!da!segurança,!da!violência!urbana!e!ou!da!especulação!imobiliária.!

Outra! contribuição! importante! de! VILLAÇA! (2012)! para! o! entendimento! da! segregação!

espacial! nas! cidades! contemporâneas! se! refere! à! segregação! dos! empregos;! o! autor!

relaciona!a!concentração!dos!empregos!da!maioria!(os!mais!pobres)!e!da!minoria!(mais!rica).!

O! componente! emprego! é! parte! da! valoração! das! localizações! na! cidade.! Na! metrópole!

paulistana!os!empregos!em!sua!grande!maioria!advêm!do!setor!terciário!que!detém!parcela!

significativa! do! total! de! empregos! disponíveis! para! a!mão! de! obra! não! qualificada,! assim!

como! a! grande! maioria! dos! empregos! para! a! mão! de! obra! ultraespecializada.! Segundo!

VILLAÇA! (2012)! a!maioria! dos! postos! de! trabalho! do! setor! terciário! se! concentra! (em! São!

Paulo)! no! quadrante! sudoeste.! O! que! significa! que! as! oportunidades! de! emprego! com!

melhores!salários,!tanto!para!os!mais!pobres!quanto!para!os!mais!ricos,!tendem!a!convergir!

para! determinadas! regiões! da! cidade.! Desse! modo,! a! parcela! economicamente! mais!

favorecida!da!população! institui! todas!as!suas!atividades!em!uma!única! região!diminuindo!

seus!gastos!com!deslocamentos,!enquanto!a!maioria!da!população,!economicamente!menos!

favorecida,!despende!mais!e!mais!recursos!com!extensos!deslocamentos!diários.!

Os! processos! que! envolvem! espaço! e! tempo! são,! sobretudo,! dinâmicos.! A! segregação!

espacial!tem!sua!própria!dinâmica!de!transformação,!às!vezes!lenta,!às!vezes!veloz,!por!meio!

da!qual! determinadas! localidades!mudam!de!uso!e!ou!de! grupo! social! predominante.! É! o!
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caso!da!chamada!“decadência!das! regiões!centrais”,!processo!que!atingiu!diversas!cidades!

no!mundo,!em!momentos!diferentes!da!história.!!

Este!processo!de!mutação!de!partes!expressivas!da!cidade!está!estreitamente!relacionado!à!

migração! de! grupos! sociais! e,! principalmente,! à! migração! das! parcelas! mais! ricas! da!

população.!Ao!se!deslocar!para!regiões!distintas,!a!população!rica! leva!consigo!não!apenas!

suas!habitações!mas!os!serviços!dos!quais!depende!e!todos!os!demais!benefícios!urbanos,!

inclusive! investimentos!públicos!que!muitas!vezes!estão!a! seu!serviço,!deixando!a!área!de!

origem! abandonada.! Esta,! por! sua! vez,! termina! por! ser! ocupada,! via! de! regra,! por! usos!

menos!nobres!e!por!população!mais!pobre,!resultando!na!denominada!“decadência”.!

2.4( Indicadores( Sociais( no( planejamento( da( ação(

pública(

A! ação! pública! sobre! o! espaço! urbano,! principalmente! no! que! concerne! às! tentativas! de!

minimizar!os!impactos!negativos!dos!processos!espaciais,!apresentados!aqui!anteriormente,!

devem!partir!de!estudos!que!busquem!compreender!em!todos!os!aspectos!a!relação!entre!

sociedade,! produção! e! reprodução! espacial.! E! que! atentem! para! as! desigualdades! sociais!

que,!!sobretudo,!são!desigualdades!territoriais,!pois!derivam!do!lugar!onde!os!indivíduos!se!

encontram.!Considerar!todos!os!cidadãos!iguais,!independente!de!sua!localização!no!espaço,!

é!premissa!de!um!Estado!realmente!democrático!(VILLAÇA,!2012).!

A!ação!do!Estado!é! indispensável!para!equilibrar!as! forças!e!os!processos!que!produzem!e!

reproduzem! o! espaço! urbano,! e! tendem! a! gerar! as! áreas! segregadas.! Para! autores! como!

VILLAÇA,!BONDUKI,! TORRES!e!outros,! o! Estado,! comandado!pelas!elites,! procura!enfatizar!

com!suas!ações!a!autosegregação!e!aumentar!a!segregação!imposta;!ampliando,!com!isso,!o!

abismo!entre!a! “cidade!dos! ricos!e!a! cidade!dos!pobres”.!De!outra! forma,!na!medida!que!

intervêm! nos! bairros! populares,! formais! ou! informais,! o! Estado,! deflagra! um! processo! de!

expulsão! da! população! pobre! –! os! mais! pobres! entre! os! pobres! –! que! abandona! suas!

residências!devido!à!elevação!do!custo!no!local,!resultado!de!uma!natural!valorização.!
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Parece!não!haver!saída!digna!para!a!atuação!do!Estado!mais!justa!com!a!sociedade.!Em!“A!

impossível!distribuição!equitativa29”!VILLAÇA!(2012)!afirma:!!

[...]$ decorre$ ser$ impossível$ a$ equitativa$ distribuição$ desse$ produto$ por$ entre$ os$ que$

participam$de$ sua$produção,$ já$ que$ todos$ são$ diferentes$ uns$ dos$ outros.$Nunca$haverá$ tal$

distribuição.$ No$ espaço$ urbano,$ sempre$ haverá$ os$ que$ têm$ melhores$ localizações$ –$

frequentemente,$as$muito$melhores$–$e$os$que$têm$as$piores$ localizações$–$frequentemente,$

as$ muito$ piores.$ Assim,$ a$ apropriação$ do$ produto$ “localização”$ sempre$ será$ objeto$ de$

disputa.$ Isto$ é$ inerente$a$ este$produto.$Mais$ ainda.$Essa$disputa$ será$não$ só$pelo$produto,$

mas$ também$ pelos$ elementos$mais$ importantes$ que$ participam$ de$ sua$ produção.$ Aparece$

então$ a$ importância$ do$ tempo$ de$ deslocamento$ espacial$ dos$ seres$ humanos,$ como$

determinando$a$ produção$ do$ espaço$ e$ como$objeto$ de$ disputa$ por$ seu$ controle$ (VILLAÇA,$

2012,$p.$268).$

Concordamos!com!essa!afirmação,!“no&espaço&urbano,&sempre&haverá&os&que&têm&melhores&

localizações&e&os&que&têm&as&piores&localizações”,!uma!vez!que!a!vida!humana!(em!sociedade)!

baseiaase! na! relação! entre! grupos! dominantes! e! dominados.! Haverá! sempre! um! desnível!

social!e,!portanto,!um!desnível!espacial,!sendo!o!espaço!reflexo!da!sociedade.!!

Entretanto,!equitativa!não!significa! igualitária,!ou!seja,!uma!distribuição!do!espaço!para!os!

mais! pobres! pode! ser! alcançada! se,! observados! os! padrões! culturais! dos! grupos!

predominantes,! de!modo! que! seja! equivalente! a! dos!mais! ricos.! E! o! Estado,! partindo! do!

princípio!que!é!possível! !se!preocupar!com!a!distribuição!equitativa!e!com!a!diminuição!da!

pobreza,!pode!e!deve!investir!esforços!para!encontrar!os!meios!de!atingir!esta!meta.!

No!ofício!de!planejar!o!espaço,!quanto!maior! a! compreensão! sobre!a! função,! a! forma,!os!

processos!e!estruturas,!melhor!será!o!resultado.!Para!racionalizar!uma!questão!é!necessário!

compreendêala,!destrincháala,! encontrar!as! raízes!mais!profundas!que!a! sustentam.!O!que!

reforça! o! tema! da! importância! da! informação! e! do! conhecimento! para! o! processo! de!

planejamento.!“Para&haver&uma&boa&explicação&de&um&processo&social,&é&preciso&haver&antes&

uma&boa&descrição&desse&processo”!(VILLAÇA,!2012,!p.!49).!

Reconhecer! a! natureza! e! as! causas! de! um! fenômeno! é! premissa! para! a! tentativa! de!

estabelecer!ações!sobre!o!mesmo,!sejam!estas!ações!para!reforçar,!barrar!ou!transformar!tal!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Artigo!do!livro:!Reflexões!sobre!as!cidades!brasileiras.!VILLAÇA,!2012.!
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fenômeno.!Não!tratamos!aqui!de!negar!ou!desconsiderar!os!aspectos!de!fundo!ideológico!ou!

de!caráter!econômico,!relacionados!ao!papel!do!capitalismo!na!produção!do!espaço!urbano!

e! da! consequente! fragmentação! da! cidade! advinda! deste!modelo! socioeconômico.! Como!

afirma! VILLAÇA! (1986,! p.! 38),! “o& capitalismo& tem& como& uma& de& suas& características&

marcantes& a& fragmentação& das& atividades& econômicas& movidas& pela& necessidade& de&

crescente&especialização”&K&em!prol!de!uma!visão!tecnicista!de!planejamento!urbano.!Mas!se!

trata!de! reforçar!a! importância,!da!atividade!de!planejar!a!ação!pública!no!espaço!urbano!

em!qualquer!modelo!ou!tipo!de!planejamento,!da!informação!e!do!conhecimento!de!forma!

ampla,!incluindo!as!facetas!técnicas,!econômicas,!sociais!e!também!ideológicas.!

A!primeira!etapa!de!um!processo!de! intervenção! sempre!envolverá!–!mesmo!com!nomes!

diferentes! –! algum! método! de! compreensão! da! realidade! e,! consequentemente,! de!

organização!da! informação.!Para!SANTOS,!R.!F.!D.!(2004,!p.!57),!“as&realidades&se&sucedem&

ao& longo& do& tempo& e& deixam&marcas,& evidências,& retratos& em& forma& de& paisagens”.! Estas!

marcas! e! evidências! são! imutáveis,! mas! a! interpretação! que! se! faz! sobre! elas,! esta! sim,!

muda.! “As& interpretações& nada&mais& são& do& que& a& aspiração& de& se& chegar& cada& vez&mais&

próximo&da&verdade,&ou&seja,&da&‘real&realidade’”.!Na!interpretação,!praticaase!a!observação!

e!a!análise!dessas!marcas!ou!evidências!e!desses!retratos!que!podemos!chamar!de!“dados”.!

O!dado!representa!a!base!do!conhecimento;!a!medida,!a!quantidade,!ou!o!fato!observado!

que!pode!ser!apresentado!na!forma!de!números,!descrições,!caracteres!ou!mesmo!símbolos;!

a!informação!é!o!dado!interpretado.!

Por$sua$vez$quando$a$informação$é$uma$propriedade$–$medida,$observada$ou$avaliada$–$cuja$

variação$ deve$ alterar$ a$ interpretação$ do$ fenômeno$ que$ representa,$ sem$ lhe$ alterar$ a$

natureza,$ ela$ deve$ ser$ chamada$ de$ parâmetro.$ Um$ parâmetro$ pode$ ser$ constante$ ou$

variável.$Variável$é$o$nome$que$se$dá$ao$parâmetro$capaz$de$apresentar$diversos$valores$ou$

aspectos$ distintos,$ conforme$ as$ circunstâncias$ do$ fenômeno$ analisado$ (SANTOS,$ R.$ F.$ D.,$

2004,$p.$58).$

A! estrutura! da! informação,! ou! seja,! a! forma! como! ela! é! organizada! e! construída,! deverá!

facilitar!(ou!dificultar)!a!construção!do!conhecimento!a!respeito!da!realidade.!Uma!forma!de!

pensar!e!organizar!a!informação!seria!em!camadas.!A!pirâmide!apresentada!por!SANTOS,!R.!

F.! D.! (2004),! que! pode! ser! observada! na! Figura! 6,! localiza! os! dados! primários! na! base! da!
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pirâmide!e!no! topo!vemos!os! índices;! já!os! indicadores!ocupam!a!posição!central.!Quanto!

mais!próxima!do!topo,!mais!estruturada!é!a!informação.!

!

Figura(6:(Pirâmide(da(informação(WINOGRAD,(1995(e(FIDALGO,(2003.(Modificado(de(SANTOS,(R.(F.(
D.((2004,(p.(64).(

Para! SANTOS,! R.! F.! D.! (2004),! dados! em! planejamento! podem! simplesmente! significar! a!

ocorrência!ou!a!ausência!de!certo!atributo!(sim!ou!não;!zero!ou!um!),!sendo!este!um!dado!

nominal.! Se! este! vier! acompanhado! de! um! posicionamento! em! relação! a! uma! série! ou!

sequência! de! números! ou! fatos,! será! um! dado! ordinal! (segundo,! terceiro,! quarto;! alta,!

média,! baixa).! Se! a! representação! do! dado! for! um! número! absoluto,! este! será! um! dado!

cardinal!(100!moradias).!

“Indicador”$no$dicionário$da$língua$portuguesa$é$um$adjetivo$que$indica$ou$do$que$se$diz$do$

dedo$ situado$entre$o$polegar$e$o$médio.$Utiliza`se$este$dedo$para$ indicar$algo$–$mostra`se$

algo$ sempre$ com$este$dedo.$O$ “indicar”,$ portanto,$ revela,$ torna$patente,$ sugere$ou$propõe,$

aconselha$ou$lembra$(OTTONI,$2006,$p.$24).$

Indicador! é! um! signo,! ou! seja:! “algo& que& representa& alguma& coisa& para& alguém”.! Mais!

concretamente,!um!indicador!é!uma!variável,!ou!seja:!uma!representação!operativa!de!um!

atributo!(característica,!qualidade,!propriedade)!(NETO,!2006).!Um!indicador!corresponde!a!

uma! busca! de! representação! de! uma! dada! realidade! de! forma! estatística,! numérica! ou!

simbólica.! É! uma! medida! que! une! informações! relevantes! de! um! dado! fenômeno! ou!

substituto!dessa!medida!(HOLLING,!1978).!Sua!principal!característica!referease!à!capacidade!

de!quantificar!e!simplificar!a!informação!(SANTOS,!R.!F.!D.,!2004).!

Um$ indicador$ social$ é$ uma$ medida$ em$ geral$ quantitativa$ dotada$ de$ significado$ social$

substantivo,$ usado$ para$ substituir,$ quantificar$ ou$ operacionalizar$ um$ conceito$ social$

abstrato,$de$interesse$teórico$(para$pesquisa$acadêmica)$ou$programático$(para$formulação$

de$ políticas).$ É$ um$ recurso$metodológico,$ empiricamente$ referido,$ que$ informa$ algo$ sobre$
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um$ aspecto$ da$ realidade$ social$ ou$ sobre$ mudanças$ que$ estão$ se$ processando$ na$ mesma$

(JANNUZZI,$2009,$p.$15).$

Os!indicadores!sociais!funcionam!como!base!para!a!atividade!de!planejamento!e!formulação!

de! políticas! sociais! nas! diferentes! esferas! de! governo! e! servem,! ainda,! nas! atividades! de!

monitoramento!das!condições!de!vida!e!bemaestar!da!população!por!parte!do!poder!público!

e!sociedade!civil!(RAMOS,!M.,!2008).!“Apontam,&indicam,&aproximam,&traduzem&em&termos&

operacionais& as& dimensões& sociais& de& interesse& definidas& a& partir& de& escolhas& teóricas& ou&

políticas& realizadas& anteriormente”! (JANNUZZI,! 2005,! p.! 138)! e! possibilitam! o!

monitoramento!das!condições!de!vida!e!bemaestar!da!população.!!

OTTONI! (2006)! afirma! que! o! objetivo! dos! indicadores! sociais! significa! contribuir! para! o!

conhecimento! e! fornecer! informações! úteis! e! politicamente! relevantes! para! o! processo!

decisório,! especialmente! no! setor! público.! Os! indicadores! têm! como! função! avaliar! e!

antecipar! condições! e! tendências,! comparar! lugares! e! situações! e! prover! informações! de!

advertência.!O!principal!na!construção!de!indicadores!é!saber!o!que!se!quer!avaliar,!ou!seja,!

ter!com!clareza!o!objetivo!a!que!ele!se!destina.!Sabendo!o!que!se!quer!investigar,!é!possível!

seguir!um!caminho!na!construção!de!um!conhecimento!que!leve!a!indicadores!apropriados,!

pois!“certos&indicadores&podem&ajudar&a&compreender&uma&realidade&ou&a&confundiKla.&Além&

disso,&percebeKse&que&os& indicadores&não&podem&ser&aplicados&de& forma& igual&em& todos&os&

tipos&de&sociedade”&(BORJA!e!MORAES,!2001,!apud!OTTONI,!2006,!p.!15).!

Os!indicadores!são!separados!por!tipos!ou!classes.!Na!literatura!correlata!a!classificação!mais!

comum,!de!acordo!com!JANNUZZI!(2009),!é!a!divisão!segundo!área!temática:!indicadores!de!

saúde,! indicadores! educacionais,! indicadores! demográficos! e! indicadores! sociais,! entre!

outros,!ou!classificações!temáticas!mais!agregadas,!como!indicadores!de!qualidade!de!vida,!

desenvolvimento! urbano,! etc.! Outra! classificação! usual! é! a! de! indicadores! objetivos! e!

subjetivos! relativos! a! conhecimentos! com! base! em! dados! concretos! ou! empíricos,! ou! em!

função! da! valoração! do! objeto! indicado;! estes! são! classificados! como! descritivos! ou!

normativos.!!

Outro! aspecto! de! diferenciação! entre! os! indicadores! é! a! complexidade! metodológica!

aplicada! na! sua! construção,! ou! seja,! indicadores! simples! ou! compostos.! Os! indicadores!

simples! são! construídos! a! partir! de! uma! estatística! social! específica,! referida! a! uma!
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dimensão!eleita!;!os!compostos!ou!sintéticos!são!elaborados!mediante!a!aglutinação!de!dois!

ou!mais! indicadores!simples.!Além!destes,! também!encontramos!diferenciações!relativas!à!

natureza! do! ente! indicado:! recurso! –! indicadorainsumo;! realidade! empírica! –! indicadora

produto;!ou!processo!–!indicadoraprocesso!(JANNUZZI,!2009).!

Para!LEPORACE! (1999),!partease!do!pressuposto!de!que!um!sistema!de! indicadores! sociais!

deve! ter! por! objetivo! alimentar! o! planejamento! do! setor! público! e! a! sociedade! civil! de!

informações!que! lhes!permitam!acompanhar!as!mudanças.!Por! isso,!os! indicadores! sociais!

devem! visar! à! captação! dos! efeitos! das! variações! socioeconômicas! sobre! a! dinâmica! da!

populaçãoaalvo.! Na! negociação! das! prioridades! sociais,! têm! poder! de! contribuir! com! o!

entendimento! e! a! mensuração! da! “magnitude! das! carências”! nas! diversas! áreas! de!

intervenção!(JANNUZZI,!2009).!!

[…]$ indicadores$ sociais$ usados$ de$ forma$ responsável,$ inteligível$ e$ transparente$ podem$

estabelecer$ parâmetros$ concretos$ para$ discussão$ da$ natureza,$ conteúdo$ e$ prioridades$ das$

políticas$governamentais,$dos$programas$públicos$e$dos$projetos$de$ação$social.$Indicadores$

são$ instrumentos$ para$ o$ efetivo$ empoderamento 30 $da$ sociedade$ civil,$ de$ controle$ e$

direcionamento$das$atividades$do$poder$público$(JANNUZZI,$2009,$p.$35).$$

A! boa! prática! da! pesquisa! social! recomenda! que! os! procedimentos! de! construção! dos!

indicadores!sejam!claros!e!transparentes,!que!as!decisões!metodológicas!sejam!justificadas,!

que! as! escolhas! subjetivas! –! invariavelmente! frequentes! –! sejam! explicitadas! de! forma!

objetiva! (JANNUZZI,! 2005).! LEPORACE! (1999)! ressalta! que! “a& qualidade& do& indicador& está&

relacionada&aos&procedimentos&metodológicos&utilizados&em&sua&construção,&que&devem&ser&

teoricamente&fundamentados&e&descritos&de&tal&forma&que&permitam&sua&replicabilidade&e&lhe&

confiram&validade”.&

Os$ indicadores$ sociais,$ adequadamente$ construídos$ e$ apresentados$ sem$um$ jargão$ técnico$

que$ obscureça$ suas$ limitações$ metodológicas$ e$ sua$ postura$ valorativa,$ podem$ ajudar$ a$

definir$ e$ a$ esclarecer$ problemas$ importantes,$ fomentando$ o$ debate$ político,$ necessário$ à$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!“A& definição& de& empoderamento& é& próxima& da& noção& de& autonomia,& pois& se& refere& à& capacidade& de& os&
indivíduos&e&grupos&poderem&decidir&sobre&as&questões&que&lhes&dizem&respeito,&escolher,&enfim&entre&cursos&de&
ação&alternativos&em&múltiplas&esferas&–&política,&econômica,& cultural,&psicológica,&entre&outras.&Desse&modo,&
trataKse& de& um& atributo,& mas& também& de& um& processo& pelo& qual& se& aufere& poder& e& liberdades& negativas& e&
positivas.& PodeKse,& então,& pensar& o& empoderamento& como& resultante& de& processos& políticos& no& âmbito& dos&
indivíduos&e&grupos”&(CORRÊA,&2007).!
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alocação$ democrática$ de$ recursos.$ No$ caso$ das$ áreas$ prioritárias,$ constatamos$ que$ os$

indicadores$sociais$se$introduziram$no$debate$a$partir$de$várias$perspectivas:$para$definir$as$

áreas$e$locais$e$para$mostrar$que$a$carência$não$está$concentrada$nessas$áreas.$A$pesquisa$

da$ carência$ urbana$ através$ dos$ indicadores$ sociais$ “apresentou$ um$ enorme$ volume$ de$

material$ analítico$ e$ prescritivo$ pormenorizado$ que$ deverá$ fornecer$ um$ input$ informativo$

fundamental$ para$os$debates$urbanos$ em$ todos$os$níveis”$ (LAWLESS,$ 1979,$ apud$CARLEY,$

1985,$p.$167).$

Segundo! CARLEY! (1985),! de! maneira! geral! existem! quatro! motivos! que! justificam! a!

construção!e!utilização!dos!indicadores!sociais!na!condução!de!políticas!públicas:!

1.!Necessidade!de!informar!sobre!as!condições!e!tendências!sociais.!

2.! Desenvolvimento! de! indicadores! para! assistir! ou! orientar! o! processo! decisório!

governamental.!

3.!Construção!de!sistemas!de!indicadores!sob!uma!estrutura!e!uma!fundamentação!

lógica!integrais.!!

4.!Desejo!de!se!mensurar!fenômenos!importantes,!porém!difíceis!de!quantificar,!por!

exemplo,!o!estado!de!saúde!de!um!indivíduo.!

Para!JANNUZZI!(2005),!os!indicadores!guardam!relação!direta!com!o!objetivo!programático!

original!(das!ações)!e,!para!atendêalos!de!maneira!adequada!é!desejável!que!os!indicadores!

adotados! tenham!algumas!propriedades!que!podemos!definir! como!sendo!“características&

relacionadas& à& aderência& do& indicador& ao& objetivo& almejado”,! ou! seja,! as! propriedades! do!

indicador!dizem!o!quanto!mais!próximo!ele!está!do!que!se!deseja!retratar.!De!acordo!com!o!

autor,!são!dez!!as!propriedades!dos!indicadores:!

1.! Relevância! –! indicadores! devem! ser! relevantes! e! relacionados! à! demanda! de!

monitoramento!de!prioridades!definidas.!

2.!Validade!–!a!validade!de!um!indicador!corresponde!ao!grau!de!proximidade!entre!

o!conceito!e!a!medida,!isto!é,!sua!capacidade!de!refletir,!de!fato,!o!conceito!abstrato!

a!que!o!indicador!se!propõe!a!“substituir”!ou!“operacionalizar”.!

3.!Confiabilidade!–!a!confiabilidade!de!um!indicador!é!uma!propriedade!relacionada!à!

qualidade!do!levantamento!dos!dados!usados!no!seu!cômputo.!
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4.! Grau! de! cobertura! –! devease! usar! indicadores! de! boa! cobertura! territorial! ou!

populacional,!representativos!da!realidade!empírica!em!análise.!

5.!Sensibilidade!–!a!sensibilidade!de!um! indicador!diz! respeito!à!sua!capacidade!de!

refletir!mudanças!relativas!às!ações!previstas,!que!possibilitem!avaliar! rapidamente!

os!efeitos!de!uma!determinada!intervenção.!

6.! Especificidade! –! especificidade! do! indicador! corresponde! à! sua! propriedade! de!

refletir! alterações! estritamente! ligadas! às! mudanças! relacionadas! à! dimensão! de!

interesse.!

7.!Inteligibilidade!–!a!inteligibilidade!diz!respeito!à!transparência!da!metodologia!de!

construção! do! indicador;! um! bom! indicador! deve! ser,! tanto! quanto! possível,!

facilmente!compreensível!e!“comunicável”!aos!demais.!

8.! Periodicidade! –! a! periodicidade! com! que! o! indicador! pode! ser! atualizado! e! a!

factibilidade!de!sua!obtenção!a!custos!módicos!são!aspectos!cruciais!na!construção!e!

seleção!de!indicadores.!!

9.!Desagregabilidade!–!deve!ser!possível!construir!indicadores!referidos!à!populaçãoa

alvo! dos! programas,! ou! a! espaços! geográficos! reduzidos,! ou! a! grupos!

sociodemográficos!específicos.!!

10.! Historicidade! –! o! ideal! é! que! as! cifras,! em! diferentes! pontos! temporais,! sejam!

compatíveis!do!ponto!de!vista!conceitual,!e!tenham!confiabilidade!similar.!

A! relevância! é! uma! das! propriedades! fundamentais! de! “que& devem& gozar& os& indicadores&

escolhidos& em& um& sistema& de& formulação& e& avaliação& de& programas& sociais& específicos”!

(JANNUZZI,!2005,!p.!139).!“Na&prática,&nem&sempre&o&indicador&de&maior&validade&é&o&mais&

confiável;&nem&sempre&o&mais&confiável&é&o&mais& sensível;&nem&sempre&o&mais& sensível&é&o&

mais&específico;&enfim,&nem&sempre&o&indicador&que&reúne&todas&essas&qualidades&é&passível&

de&ser&obtido&na&escala&territorial&e&na&periodicidade&requerida”!(JANNUZZI,!2009,!p.!31).!

Ainda! que! dotados! de! extremo! significado! para! a! boa! condução! das! políticas! públicas,! é!

preciso!destacar!que!não!é!possível!buscar!nos! trabalhos!de! indicadores! sociais!a!verdade!

absoluta! sobre!os! fenômenos,!mas! indicações! sobre! suas! tendências,! representando,!pois,!

um! entre! vários! instrumentais! existentes! para! tornar! a! realidade! mais! palpável! (CARLEY,!

1985).!!
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CARLEY!(1985)!afirma!que!a!experiência!brasileira!na!área!de!indicadores!sociais!ensina!que!

não! é! necessário! fazer! grandes! voos,! investir! demasiadamente! em! altas! sofisticações!

estatísticas.! “O& que& se& precisa,& sem& sombras& de& dúvidas,& é& de& um& conjunto& convergente& e&

simples&de&indicadores,&capazes&de&refletir&uma&realidade&que&está&aí,&desafiando&a&todos,&e&

de& exigir& intervenções& seguras& e& corretas”.! Salienta,! ainda,! que! “é& preciso& partir& para& a&

identificação& espacial& e& social”! da! população! pobre,! para! se! obter! “a& quantificação& mais&

precisa& possível& das& necessidades& básicas,& visando& a& efetiva& elaboração& de& estratégias&

socioeconômicasKpolíticas& para& o& atendimento& destas& necessidades”.! Neste! sentido,! o!

geoprocessamento! e! os! sistemas! de! informação! geográfica! têm!muito! a! contribuir,! como!

destacam!SABOYA! (2002),! JANNUZZI! (2002),! SOUZA!e!TORRES! (2003)!e!WULF! (2007)!apud!

JANNUZZI!(2010,!p.!7):!

[...]$ a$ gestão$ pública$ no$ país$ vem$ passando$ por$ um$ processo$ intenso$ de$ tecnificação$ nos$

últimos$ anos,$ com$ a$ incorporação$ de$ novos$ métodos$ e$ ferramentas$ para$ elaboração$ de$

diagnósticos,$ na$ identificação$ espacial$ das$ áreas$ de$ intervenção,$ no$ monitoramento$ dos$

programas$e$na$tomada$de$decisão$de$modo$geral.$$

Citamos! aqui! o! Mapa! da! Exclusão! e! Inclusão! Social! como! referência! de! indicador! social!

voltado! à! condução! de! politicas! públicas! que! fez! uso! das! tecnologias! de! informação!

geográfica! para! “espacializar” 31 !as! dimensões! de! pobreza! no! campo! intraurbano,! no!

município!de!São!Paulo.!!

Elaborado!a!partir!de!uma!metodologia!criada!em!1995a96!e!posteriormente!enriquecida!no!

âmbito!do!um!trabalho!desenvolvido&por&três&instituições:&Núcleo'de'Estudos'e'Pesquisas'em'

Seguridade!e!Assistência!Social!a!Nepsas,!da!Pontifícia!Universidade!Católica!de!São!Paulo!e!

PUC!SP;!Divisão!de!Processamento!de!Imagens!do!Instituto!Nacional!de!Pesquisas!Espaciais!a!

INPE,!e!Instituto!de!Estudos,!Formação!e!Assessoria!em!Políticas!Sociais!Instituto!a!!Polis.!O!

Mapa!inova!ao!mostrar!São!Paulo!não!pelos!seus!números!médios!ou!gerais,!mas!por!suas!

diferenças! intraurbanas,! pela! comparação!entre!os!pedaços!populacionais! que! constituem!

seus!distritos!(SPOSATI,!1996).!A!metodologia!utiliza! linguagens!quantitativas!e!técnicas!de!

geoprocessamento! na! produção! de! índices! territoriais! intraurbanos! que! hierarquizam! os!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Espacializar!!–!jargão!para!o!ato!de!localizar!no!território!a!ocorrência!de!determinado!fenômeno.!
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distritos!municipais!quanto!ao!grau!de!exclusão!e!inclusão!social.!Esses!índices!vinculam!as!

condições!de!vida!da!população!ao!território!em!que!vivem.!(Ver!Figura!7).!

O$ mapa$ da$ Exclusão/$ Inclusão$ Social$ da$ Cidade$ de$ São$ Paulo$ foi$ elaborado$ para$ que$ os$

habitantes$ de$ São$ Paulo,$ olhando$ essa$ imagem$ paradoxal$ de$ sua$metrópole,$ refletida$ nos$

mapas$ e$ tabelas$ como$ num$ espelho,$ alimentem$ a$ vontade$ de$ transformá`la.$ Para$ isso,$ o$

Mapa$ procura$ estabelecer$ novas$ relações$ entre$ os$ dados$ da$ cidade,$ de$ modo$ a$ tornar$

possível$ uma$ nova$ percepção$ sobre$ as$ condições$ de$ vida$ da$ população$ das$ várias$ regiões.$

Assim,$ao$expor$a$cidade$em$seus$detalhes$e$contornos,$ele$pretende$ser$um$instrumento$que,$

desvelando$a$imagem$obscura$da$diferença,$ajude$a$vencer$a$indiferença$(SPOSATI,$1996,$p.$

7,$grifo$nosso.).$

Sobre!a!mesma!ótica!de!compreender!as!diferenças!entre!os!espaços!de!pobreza!da!cidade,!

foi! concebido! o!Habisp.! Seu! objetivo! é! fornecer! elementos! para! a! tomada! de! decisão! em!

projetos!de!urbanização!de!assentamentos!precários!por!meio!de!um!painel!de!indicadores!

sintéticos,! abrangendo! as! dimensões:! saúde,! risco! geotécnico,! infraestrutura! urbana! e!

vulnerabilidade! social.!No! sistema!de!priorização!encontramase!os! conceitos! fundamentais!

detalhados!até!aqui:!o!uso!das!geotecnologias!e!dos!sistemas!de!informações!geográficas!na!

geração!de!indicadores!sociais!e!urbanos!como!suporte!ao!processo!de!tomada!de!decisão!e,!

ainda,!coloca!o!espaço!como!parte!do!processo!de!decisão,!utilizandoase!de!um!instrumento!

que! facilita! a! compreensão! de! fenômenos! e! o! planejamento! de! ações! no! espaço!

intraurbano.!
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!

Figura(7:(Mapa(da(exclusão/(inclusão(social(versão(2002((SEMPLA,(2006).(
Na! primeira! edição! do! mapa! em! 1996,! o! Censo! 1991! do! IBGE! era! sua! principal! fonte! de! informações.! A!
segunda,! divulgada! em! 2000,! trazia,! com! base! em! dados! da! Contagem! da! População! 1996! do! IBGE,! entre!
outras! fontes,!uma!análise!da!dinâmica!social!dos!anos!1990!no!Município!de!São!Paulo.!Na!versão!2002!do!
mapa!acima!apresentada!as!aproximadamente!50!variáveis!trabalhadas!têm!como!fonte!principal!de!dados!o!
Censo!2000!do!IBGE,!mas! incluem(também(informações(da(Pesquisa(Emprego(e(Desemprego,(2000,(realizada(
pela% Fundação% Seade;% da% Pesquisa%Origem/Destino% 1997,% elaborada% pela% Cia.% do%Metropolitano;% do% PróaAim!
2000,! da! SMS;! da! Pesquisa! Fipe! 2000! sobre! população! de! rua! e! dados! do! cadastro! da! Embraesp! sobre!
lançamentos!imobiliários!verticalizados!novos!em!2000.!
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Morada$pobre$e$secreta$com$ar$de$gravura$antiga$

Que$só$vive$em$mim$e$onde$eu$entro$às$vezes,$

Sentando`me$para$esquecer$o$dia$cinzento$e$a$chuva.$

(LAFON,$1913$apud$BACHELARD,$2008b,$p.$65)$

3.( Precariedade( habitacional( e( política( de(

intervenções(

Habitação,!num!sentido!geral,!é! frequentemente!considerada!a!chave!para!o!problema!da!

pobreza;! a! favela! consiste! no! ambiente! do! homem! pobre,! segundo! definição! operacional!

adotada! oficialmente! em! reunião! da! ONU! em! Nairóbi,! em! 2002.! Ela! se! caracteriza! por!

excesso!de!população,!habitações!precárias!ou!informais,!acesso!inadequado!à!água!potável,!

condições!sanitárias!e!insegurança!na!posse!da!moradia.!

Em!todo!mundo!a!escolha!da!moradia!é!um!cálculo!complicado!de!considerações!ambíguas,!

como!define!a!frase!famosa!do!arquiteto!anarquista!John!Turner:!“Moradia!é!um!verbo”.!Os!

pobres! urbanos! têm! de! resolver! uma! equação! complexa! ao! tentar! melhorar! o! custo!

habitacional,!garantia!da!posse,!!qualidade!do!abrigo,!!distância!do!trabalho!e,!muitas!vezes,!

a!própria!segurança.!Para!todos,!a!pior!situação!é!um!local!ruim!e!caro!sem!serviços!públicos!

e!sem!garantia!de!posse!(DAVIS,!M.,!2006,!p.!39).!

Da!“cidade!dos!mortos”,!no!Cairo,!onde!um!milhão!de!pobres!usam!sepulturas!mamelucas32!

como! módulos! habitacionais! préafabricados,! às! “villas! de! emergência”,! em! Buenos! Aires,!

habitadas!por!imigrantes!ilegais,!os!pobres!buscam!!refúgio!em!ocupações!inseguras,!sobre!

solo! desgastado,! suscetível! a! deslizamentos! e! desabamentos! ,! ou! contaminado! e! poluído.!

Em!1984,! um!oleoduto! explodiu! em!Cubatão,! São!Paulo,! provocando! a!morte! de!mais! de!

quinhentas!pessoas!em!uma!favela!próxima!e,!em!San!Juanico,!Cidade!do!México,!ocorreu!o!

mesmo! em! uma! fábrica! de! gás! natural,! matando! cerca! de! dois! mil! trabalhadores.! “Na&

verdade,& o& bilhão& de& habitantes& urbanos& que& moram& nas& favelas& pósKmodernas& podem&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32![Do! árabe.! mamlEk,! (adj.),! possuído;! (subst.)! propriedade,! escravo.]! Soldado! de! uma!milícia! turcoaegípcia!
primeiramente! constituída! de! escravos,! mas! que! depois! se! tornou! senhora! do! Egito,! sendo! derrotada! por!
Napoleão,!na!batalha!das!pirâmides,!e!exterminada!por!MehemetaAlli!em!1811!(FERREIRA,!A.!B.!D.!H.,!2009).!
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mesmo&olhar&com&inveja&as&ruínas&das&robustas&casas&de&barro&de&Çatal&Hüyük,&na&Anatólia,&

construídas&no&alvorecer&da&vida&urbana&há&&nove&mil&anos”!(DAVIS,!M.,!2006,!p.!29).!

Canteiros!de!obras! abandonados!em!Manshiet!Nast,! no!Cairo! (Egito),! ou!BairrosaCota,! em!

Cubatão,!São!Paulo,!assim!como!campos!de!refugiados,!programas!mal!conduzidos,!guerras!

civis!e!processos!socioeconômicos!negativos,!em!diversos!países,!produziram!cerca!de!200!

mil! favelas! no!mundo,! com! populações! que! variam! de! poucos! habitantes! a!mais! de! ! um!

milhão.! Na! partilha! da! Índia! (1948),! por! exemplo,! as! repercussões! políticoareligiosas! e! os!

conflitos!que!se!seguiram! levaram!milhões!de!pessoas! !a! favelas:!Bombaim,!Delhi,!Calcutá!

(Índia),! Karachi,! Lahore! (Paquistão)! e! Daca! (Bangladesh),! embora! grande! parte! destas!

ocupações!tenha!surgido!após!a!década!de!1960!(KEHL,!2010).!

No!Brasil,!o!problema!das!favelas!se!inicia!do!final!do!século!XIX,!na!cidade!do!Rio!de!Janeiro,!

e! se! intensifica! em! meados! dos! anos! 1920,! em! contraposição,! ou! mesmo! reflexo,! das!

políticas! de! restrição! dos! cortiços! que! se! sucederam! após! a! instalação! da! República! e!

continuam! a! se! intensificar! com! a! proliferação! de! leis! urbanísticas! restritivas! em! muitas!

cidades!do!país,!nas!décadas!seguintes.!!

Um$sujeito$no$ começo$do$ século$XX$ ergue$um$barraco$perto$da$ zona$portuária$para$ estar$

próximo$ do$ emprego,$ porque$ o$ transporte$ público$ é$ ruim,$ e$ porque$ o$ aluguel$ em$ áreas$

centrais$ é$muito$ caro.$Em$outras$palavras$a$ favela$ cresce$ como$resposta$direta$a$pressões$

externas$(CARVALHO,$2012,$p.$39).$

ABREU!(1994)!e!LIRA!(1994)!destacam!que,!no!Rio!de!Janeiro,!durante!a!Primeira!República,!

os! assentamentos! eram! considerados! solução! provisória! e! ilegal,! sendo! ignorados!

oficialmente! pelas! políticas! urbanas! as! quais,! no! período,! se! dedicavam! basicamente! ao!

embelezamento!das!cidades!e!ao!controle!sanitário.!As!poucas!intervenções!“de&erradicação&

de&moradias& insalubres”,!promovidas!pelos!governos!da!Primeira!República,! tiveram!como!

principal! característica! a! remoção! forçada! dos! moradores,! sem! qualquer! ! alternativa! de!

habitação.! As! favelas! eram! então! consideradas! e! descritas! no! Plano! Urbanístico! para! a!

Cidade!(elaborado!pelo!arquiteto!e!sociólogo!francês!Alfred!Agache,!1929/!1930)!como!uma!

“lepra”,! um! problema! só! solucionável! através! da! “destruição”! total! (CARVALHO,! 2012).!

Somente! em! 1953! uma! comissão! municipal! estabeleceu! que,! para! serem! efetuadas! as!
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remoções,!o!Estado!deveria!antes!providenciar!um!novo! local!de!moradia!para!as! famílias!

deslocadas!(KEHL,!2010).!

Ainda!que!Agache,!à!época,!manifestasse!uma!visão!preconceituosa!sobre!a!nova!tipologia!

de! ocupação! na! cidade! do! Rio! de! Janeiro,! ele! fez,! uma! leitura! bastante! vanguardista! ao!

relacionar! a! origem! das! favelas! não! apenas! com! a! pobreza,! mas! também! com! “as&

dificuldades&impostas&aos&pobres&pelos&regulamentos&de&construção&e&pelas&exigências&para&

obtenção& de& financiamentos”.! O! plano! apresentado! por! ele! propunha! a! construção! das!

“vilasajardins!operárias”!e!recomendava,!nas!palavras!de!Kehl:!

reservar$um$certo$número$de$habitações$simples$e$econômicas,$porém$higiênicas$e$práticas,$

para$ a$ transferência$ dos$moradores$ da$ favela,$ naquilo$ que$ ele$ considerava$ como$ sendo$ a$

“primeira$etapa$de$uma$educação$que$os$há$de$preparar$a$uma$vida$mais$confortável$e$mais$

normal”$(KEHL,$2010,$p.$44).$$

Advêm!daí!o!nome!“setor!subnormal”!dado!pelo!IBGE!aos!setores!considerados!de!favela!no!

Recenseamento! Geral! de! 1950.! Esse! Recenseamento! começou! por! estabelecer! uma!

definição! de! favela,! com! características! relativas! à! sua! dimensão! mínima! –! acima! de!

cinquenta! unidades33!–,! ao! tipo! de! habitação! necessariamente! precária,! à! sua! condição!

jurídicoafundiária!e!ao!estado!da!infraestrutura!de!urbanização!existente!(KEHL,!2010).!!

Desde!que!as!primeiras!favelas!surgiram!no!cenário!mundial!e!brasileiro!estas,!e!as!demais!

formas!de!precariedade!habitacional,!foram!objeto!de!muitos!estudos.!E,!se!o!entendimento!

quanto! à! necessidade! e! os! meios! para! intervir! nestas! áreas! foi,! ao! longo! dos! anos,! se!

consolidando,! a! sua! conceituação! está! longe! do! consenso,! o! que! interfere! tanto! no!

direcionamento! das! políticas! de! atuação! quanto! no! dimensionamento! do! problema! em!

escala!global.!Em!“Planeta!Favela”!DAVIS,!M.!(2006,!p.!41)!considera!como!favela!todo!tipo!

de! abrigo$ precário:$ cortiços,$ hospedarias,$ invasões,$ loteamentos$ clandestinos,$ campos$ de$

refugiados+e+até+“moradores+de+rua”+o+que+resulta+em+78%+da+população!mundial!vivendo!

em!favelas.!O!Observatório!de!Favelas!(RJ),!por!ocasião!da!publicação!do!Caderno!de!Texto!

do!Seminário!“o!que!é!favela!afinal?”,!define:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!É!importante!ressaltar!que!a!caracterização!das!dimensões!mínimas!dos!setores!a!serem!classificados!como!
subnormal!não!se!deu!por!uma!escolha!cientifica,!ou!conceitual!relativa!a!exixtencia!do!fenômeno!urbanístico,!
mas! por! uma! necessidade! adminstrativa! de! limitar! ou! parametrizar! o! pagamento! de! adicional! aos!
recensiadores!que!eram!destinados!à!atuar!em!atis!setores.!!
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Nós$ compreendemos$que$as$ favelas$ constituem$moradas$ singulares$no$ conjunto$da$ cidade,$

compondo$ o$ tecido$ urbano,$ estando,$ portanto,$ integrado$ a$ este,$ sendo,$ todavia,$ tipos$ de$

ocupação$que$não$seguem$aqueles$padrões$hegemônicos$que$o$Estado$e$o$mercado$definem$

como$ sendo$o$modelo$de$ocupação$e$uso$do$ solo$nas$ cidades.$Estes$modelos,$ em$geral,$ são$

referenciados$ em$ teorias$ urbanísticas$ e$ pressupostos$ culturais$ vinculados$ a$ determinadas$

classes$ e$ grupos$ sociais$ hegemônicos+ que+ consagram+ o+ que+ é+ um+ ambiente+ saudável,+

agradável$ e$ adequado$ às$ funções$ que$ uma$ cidade$ deve$ exercer$ no$ âmbito$ do$ modelo$

civilizatório$em$curso$(OBSERVATÓRIO$DE$FAVELAS,$2009,$p.$2).$$

São!Paulo!em!1973,!por!ocasião!do!primeiro!censo!de!favelas,! fez!a!sua!primeira!definição!

oficial! e! nos! anos! seguintes! novas! ou! variantes! definições! a! sucederam.! (Ver! Tabela! 4).!

Décadas!depois!do!surgimento!das!primeiras! favelas!no!Brasil!e!mais!de!um!século!de!sua!

aparição! no! cenário! urbano! mundial,! a! favela! tornouase! expressão! da! cidade!

contemporânea,! representando! suas! principais! facetas:! precariedade,! desigualdade! e!

oportunidade.!!

A$ favela$ é$ um$ fenômeno$ urbano$ que$ se$ configura$ no$ território,$ sendo$ portanto,$ parte$

integrante$da$cidade,$um$dos$elementos$da$morfologia$urbana$que$conformam$seu$desenho.$

De$ existência$ relativamente$ recente$no$país,$ desde$as$primeiras$décadas$do$ século$XX,$ tem$

sido$ objeto$ de$ análise$ de$ vários$ campos$ da$ ciência$ como$ a$ Sociologia,$ a$ Antropologia,$ a$

Economia,$a$Arquitetura$e$o$Urbanismo$(FRANÇA,$2009,$p.$17).$

Atualmente,!em!São!Paulo!ocorre!uma!das!problemáticas!habitacionais!mais!complexas!do!

país.!Diziaase!na!década!de!1950!que!as!favelas!eram!um!problema!do!Rio!(VILLAÇA,!1986),!

entretanto,!os!primeiros!registros!de!favelas!na!cidade!datam!dos!anos!1940.!Na!década!de!

1970,! o! fenômeno! se! intensificou! para! tomar! grandes! proporções! nos! anos! seguintes! e!

ganhar!notoriedade!nacional!e!internacional!nos!anos!1990.!!

!

! !
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Pesquisa'realizadas'PMSP' Conceitos'de'favelas'

1973!!
1º!Censo!de!Favelas!!
(PMSP/!SEBES,!1974)!

Favela!é!um!conjunto!de!moradias!a!barraco!de!dimensões!
reduzidas,!construídas!em!materiais!inadequados!(madeira,!zinco,!
lata)!e!distribuídas!irregularmente!em!terrenos!desprovidos!de!
serviços!urbanos!e!equipamentos!sociais,!compondo!um!complexo!
de!problemas!de!ordem!social,!econômica,!educacional!e!
urbanística.!

1987!!
2º!Censo!de!Favelas!
(PMSP,1989)!

Um!conjunto!de!unidades!domiciliares!construídas!de!zinco,!
madeira,!lata,!papelão!e!mesmo!de!alvenaria,!em!geral!
distribuídas!desordenadamente!em!terrenos!cuja!propriedade!
individual!do!lote!não!é!legalizada!para!os!que!a!ocupam.!

1993!!
Atualização!do!censo!de!1987!
Favelas!na!cidade!de!São!Paulo!
(PMSP/FIPE,!1994)!

Permanece!o!mesmo!do!censo!de!1987,!porem!concluiase!que!a!
maioria!dos!domicílios!eram!em!alvenaria,!conferindo!uma!
condição!de!habitação!mais!permanente.!Expansão!dos!serviços!
públicos,!redução!do!desnível!de!habitabilidade!e!mais!
semelhança!com!o!entorno.!

2000!!
Atualização!da!base!
cartográfica!digital!das!favelas!
do!município!de!São!Paulo!
(PMSP/CEM/!CEBRAP,!2003)!
!!

O!elemento!definidor!de!favela!é!a!ilegalidade!na!propriedade!da!
terra!(invasão).!Classificou!3!tipos!de!ilegalidade:!
1.!Desrespeito!a!legislação!edilícia!
2.!Desrespeito!a!legislação!uso!do!solo!
3.!Desrespeito!a!legislação!de!parcelamento!do!solo!
4.!Desrespeito!à!propriedade!

Sendo:!
Os!dois!primeiros!não!impedem!o!registro!de!propriedade,!
embora!gere!multas,!etc.!
O!terceiro!é!o!que!pode!gerar!o!loteamento!irregular!ou!
clandestino.!
O!quarto!é!o!que!caracteriza!favela:!grupo!de!pessoas!que!ocupa!
uma!gleba!ou!terreno,!além!de!descumprir!a!legislação!edilícia!e!a!
de!uso!do!solo,!a!terra!não!lhe!pertence.!

2008!!
Atualização!de!dados!
censitários!de!favelas!e!
loteamentos!irregulares!do!
município!de!São!Paulo!
(PMSP/!Seade)!

Todos!os!assentamentos!precários!de!áreas!públicas!ou!
particulares!de!terceiros,!cuja!ocupação!foi!feita!à!margem!da!
legislação!urbanística!e!edilícia.!São!ocupações!
predominantemente!desordenadas,!com!precariedade!de!
infraestrutura,!com!maior!opção!pela!autoconstrução!das!
moradias!que!apresentam!diferentes!graus!de!precariedade.!A!
população!residente!caracterizaase!por!famílias!de!baixa!renda!e!
socialmente!vulneráveis.!

Tabela(4:(Conceitos(de(favelas(utilizados(pela(PMSP/(Sehab(em(suas(pesquisas(de(quantificação(da(
população(moradora(em(favelas(na(cidade(de(São(Paulo.(Fonte(SEHAB;(HABI((2008).(

No! Plano! Diretor! de! 1985,! as! habitações! consideradas! subnormais! abrangiam! 55%! da!

população! em! 1983,! sendo! 5%! deste! total! de! favelas,! 28%! cortiços! ou! casas! de! aluguel!

precárias!e!22%!casas!próprias!autoconstruídas!precárias!(VILLAÇA,!1986).!À!margem!do!que!

pensavam! e! faziam! os! urbanistas,! ambientalistas! e! legisladores,! os! novos! e! velhos!
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paulistanos! construíram! suas! vidas! e! povoaram! as! periferias,! as! áreas! de! proteção!

ambiental,!os!fundos!de!vales!e!as!terras!renegadas!pelo!mercado!imobiliário.!!

Já$ foi$ suficientemente$ enfatizado$ e$ analisado$ por$ diversos$ campos$ de$ conhecimento$ o$

distanciamento$ vivido,$ nas$ últimas$ quatro$ décadas$ do$ século$ 20,$ pelas$ atividades$ de$

planejamento$e$os$caminhos$trilhados$pela$metrópole.$Não$há$como$deixar$de$constatar$que,$

do$ ponto$ de$ vista$ do$ que$ foi$ almejado$ pelos$ inúmeros$ planos$ e$ projetos$ urbanísticos,$ o$

resultado$é$frustrante$(MEYER;$GROSTEIN,$2010,$p.$13).$

Hoje!são!aproximadamente!3!milhões!de!habitantes!vivendo!nos!chamados!assentamentos!

precários! em! São! Paulo! (SECRETARIA! DE! HABITAÇÃO,! 2011),! cerca! de! 30%! da! população!

(tendo!como!base!o!ano!de!2009),!que!ocupam!8%!do!município.!!

3.1(Planejamento(e(Política(Habitacional(

As! dificuldades,! no! âmbito! da! gestão! habitacional,! do!mercado! de! terras! e! financiamento!

habitacional!para!população!de!baixa!renda,!agravamase!a!cada!dia!em!virtude!de!problemas!

econômicos!e!sociais!que!excluem!a!população!menos!qualificada!do!mercado!de!trabalho,!

cada! dia! mais! exigente,! e! lhe! oferecem! –! quando! oferecem! –! empregos! informais! com!

baixíssima!remuneração!e,!consequentemente,!poucas!oportunidades!de!acesso!a!iniciativas!

formais! de! financiamento! habitacional! e! à! moradia! própria.! Além! disso,! o! mercado!

imobiliário!em!São!Paulo!atinge!níveis!elevados!de!valorização.!Os!preços!elevados!devema

se,!principalmente,!à!escassez!da!oferta!de!terrenos!a!preços!e!localizações!compatíveis!e!ao!

relativo!crescimento!da!economia!brasileira.!Para!os!pobres!de!São!Paulo!(famílias!de!renda,!

em! geral,! abaixo! de! três! salários!mínimos),! restam! poucas! oportunidades! e! as! existentes!

surgem!justamente!em!habitações!precárias.!

Podease!observar,!como!consequência!dessa! informalidade,!a!ocupação!cada!vez!maior!de!

áreas!sujeitas!a!restrições!ambientais,!áreas!de!risco!com!declives!acentuados!ou!sujeitas!a!

inundações,! solos! contaminados,! áreas!próximas! a! aterros! sanitários!ou!depósitos!de! lixo,!

entre! outras.! Além! de! concentrarem! uma! quantidade! grande! de! problemas! sociais,! em!

especial! aqueles! vinculados! às! condições! de! insalubridade! decorrentes! da! ausência! de!

infraestrutura! básica,! que! se! acentuam! em! face! da! vulnerabilidade! de! seus! habitantes,!

ocasionada! por! fatores! relacionados! à! informalidade! no! emprego,! ao! abandono! e! evasão!
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escolar,! à! gravidez!precoce,! à! violência!doméstica!e!ao! tráfico!de!drogas.!“A&existência&de&

favelas&parece&ser&a&expressão&espacial&das&notórias&desigualdades&que&marcam&a&sociedade&

brasileira:& nelas& estão& os& mais& jovens,& os& não& brancos,& os& de& menor& escolaridade”&

(PASTERNAK,&2002,&p.&16).!

Não! tem! sido! suficiente! construir! casas,! baixar! juros! imobiliários! e! subsidiar! iniciativas!

públicas!ou!privadas!buscando!oferecer!à!população!oportunidades!para!adquirir!a!moradia!

formal.!Atualmente,!os!programas!habitacionais!de!iniciativa!das!companhias!públicas,!além!

de!serem!altamente!subsidiados,!apresentam!altíssimos!números!de!inadimplência,!também!

fomentados!pela!baixa!capacidade!de!gestão!e!cobrança!dessa!carteira!por!parte!do!poder!

público.! Por! outro! lado,! as! alternativas! criadas! pelo! mercado! formal! são! rapidamente!

capitalizadas! pela! extensa! procura! da! classe! média,! anulando! quase! completamente! as!

chances!de!acesso!da!população!de!baixa!renda.!!

Portanto,$ é$mais$ prudente$ considerar$ que,$ além$ de$ não$ seguirem$ os$ padrões$ hegemônicos$

que$ o$ estado$ e$ o$mercado$ definiram$ como$ sendo$ o$modelo$ de$ uso$ e$ ocupação$ do$ solo$ na$

cidade,$ as$ favelas$ desfazem$ as$ certezas$ construídas$ no$ imaginário$ ideal$ dos$ modelos$

urbanísticos.$Ela$é$a$representação$da$desigualdade$social,$da$crescente$pobreza$urbana$e$da$

segregação$ socioespacial$ existente$ em$ nossas$ cidades;$ é$ uma$ desigualdade$ que$ resulta$ da$

brutal$concentração$de$renda$existente$no$país$(FRANÇA,$2009,$p.$18).$

Se,!para!a!população!de!baixa!renda!restam!poucas!alternativas!e!a!escolha!tornaase!difícil,!

para! a! gestão! pública! o! problema! se! agrava! e! as! políticas! de! intervenção! se! tornam!mais!

complexas.!!

No$ campo$ da$ produção$ habitacional,$ o$ desafio$ é$ equilibrar$ os$ investimentos$ para$ o$

saneamento$ e$ a$ consolidação$ dos$ assentamentos$ precários,$ a$ prevenção$ da$ ocupação$ de$

áreas$ impróprias$ ou$ de$ proteção$ ambiental$ com$ investimentos$ na$ produção$ de$ novos$

empreendimentos$habitacionais.$Não$há$uma$solução$única,$ao$contrário,$a$diversidade$de$

soluções$deve$pautar$a$política$de$atendimento$habitacional$(SECRETARIA$DE$HABITAÇÃO,$

2011,$p.$9).$

Nos!anos!1990,!a!política!habitacional!ganhou!força!e!programas!de!urbanização!de!favelas!e!

regularização! de! loteamentos! começaram! a! ser! implantados,! resultado! da! luta! de!

movimentos! populares! e! de! vários! outros! grupos! de! visionários! que! acreditavam! na!
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urbanização!de!assentamento!precários!como!uma!alternativa!sustentável!ao!enorme!déficit!

existente.!!

O!primeiro!esforço!para!investimento!sistemático!na!urbanização!de!favelas,!em!São!Paulo,!

veio!a!ser!implantado!por!meio!de!um!programa!com!recursos!do!Banco!Mundial!(a!exemplo!

do! programa! FavelaaBairro),! o! Programa! Guarapiranga! (1994a1998),! embrião! dos! atuais!

projetos!de!urbanização!desenvolvidos!em!São!Paulo.!Com!foco!na!requalificação!ambiental!

da! represa! Guarapiranga,! as! intervenções! previam! a! implantação! de! infraestrutura! de!

saneamento!e!a!criação!de!espaços!públicos,!tendo!como!princípio!fundamental!o!respeito!

às!famílias!que!ali!viviam!e!ao!direito!de!permanecerem!com!segurança,!saúde!e!bemaestar.!!

Para!nortear!as!ações!públicas,!em!primeiro!lugar!é!preciso!conhecer,!de!forma!detalhada,!

quais!os!problemas!a!serem!enfrentados,!buscando!quantificar!e!qualificar!as!necessidades!

reais.!O!que!significa!entender!cada!uma!das!ocupações!de!baixa!renda!na!sua!totalidade,!

mas!também!nas!suas!especificidades,!avaliar!os!recursos!necessários!para!investir!em!cada!

um! dos! programas! habitacionais,! de! forma! a! optar! por! aqueles! que! permitam! a! maior!

eficiência!dos!investimentos!públicos!e!o!alcance!ao!maior!número!de!pessoas!da!população!

carente.!!

A$ busca$ de$ soluções$ adequadas$ implica,$ em$ primeiro$ lugar,$ na$ correta$ formulação$ dos$

problemas$ e,$ em$ segundo$ lugar,$ na$ existência$ de$ vontade$ política$ para,$ através$ da$

mobilização' dos' recursos' disponíveis,' implementar' as' soluções' propostas.' Para' tanto' será́'

necessário) encarar) decididamente) os) problemas) existentes,) entendendo) que) as) soluções) a)

serem%propostas%deverão%contemplar%esta%cidade%que%está%diante%dos%nossos%olhos,%debaixo&

dos$nossos$narizes$e$que$grita$aos$nossos$ouvidos,$ formada$majoritariamente$pelos$pobres,$

espacialmente+ segregados+e+excluídos+dos+direitos+da+cidadania.+Será́,+portanto,+ este+o+ foco+

prioritário$e$inadiável$de$uma$atuação$capaz$de$fazer$frente$ao$quadro$de$problemas$vividos$

pela$cidade$(DUARTE,$2009,$p.$4).$

A! certeza!de!que!é!possível! reverter!o!processo!de!desqualificação!da!paisagem!urbana!a!

que! a! cidade! foi! submetida,! impulsionou! a! Secretaria! Municipal! de! Habitação! a! Sehab! a!

elaborar,! a! partir! de! 2005,! o! Plano!Municipal! de!Habitação! a! PMH,! como!meio! de! buscar!

garantir!para!toda!a!cidade!investimentos!sistemáticos!–!para!o!programa!de!urbanização!e!
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regularização!de!assentamentos!precários!–!no!curto,!médio!e! longo!prazos,!a!exemplo!do!

que!já!acontecia!na!região!dos!mananciais.!

O!PMH!do!Município!de!São!Paulo!no!Capítulo!1!a!Princípios!e!Diretrizes!da!Política!Municipal!

de! Habitação! (SECRETARIA! DE! HABITAÇÃO,! 2011,! p.! 14)! a,! apresenta! cinco! normas!

fundamentais! para! a! política! habitacional! do! município:! moradia! digna,! justiça! social,!

sustentabilidade!ambiental,!gestão!democrática!e!gestão!eficiente,!sendo!que!o!primeiro!e!

fundamental!princípio!que!rege!a!política!municipal!da!habitação!é!o!da!moradia!digna!que!

deve!ser!garantida!através!de!duas!linhas!de!ações:!

1.! Urbanização! e! regularização! dos! diferentes! tipos! de! assentamentos! precários! e!

informais!da!cidade.!

2.!Prevenção!à!formação!de!novos!assentamentos!precários!ou!informais,!por!meio!

da! oferta! de! alternativas! de! habitação! social! destinadas! e! acessíveis! às! famílias! de!

baixa!renda.!!

Quanto! à! urbanização! e! regularização! dos! assentamentos! precários,! o! PMH! traça! as!

seguintes!diretrizes!com!vistas!a!atingir!a!Meta!11!do!Objetivo!7!do!Milênio34:!

1.!Aproveitar!os!investimentos!realizados!pela!população!de!baixa!renda.!

2.! Integrar! ações! de! urbanização! e! regularização! fundiária,! de! forma! a! garantir! a!

sustentabilidade! das! ações! de! urbanização! bem! como! a! integração! dos!

assentamentos!à!cidade!formal.!

3.! Regularizar! a! situação! fundiária! e! “registrária” 35 !de! empreendimentos!

habitacionais!produzidos!pelo!poder!público.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Os!Objetivos!de!Desenvolvimento!do!Milênio!(ODM)!são!uma!série!de!oito!compromissos!aprovados!entre!
líderes! de! 191! países! membros! das! Nações! Unidas,! na! maior! reunião! de! dirigentes! nacionais! de! todos! os!
tempos,!a!Cúpula!do!Milênio,! realizada!em!Nova!York!em!setembro!de!2000.!Para!alcançar!os!ODMs,! foram!
definidas! as!Metas! do!Milênio,! que! estabelecem! números! para! dar! significado! aos! objetivos! de! erradicar! a!
fome!ou!diminuir!a!mortalidade! infantil,!por!exemplo.!O!esforço!coletivo!deve!garantir,! até!2015,!a! redução!
pela!metade!da!porcentagem!de!pessoas!que!vivem!na!extrema!pobreza,!fornecer!água!potável!e!educação!a!
todos!e!combater!a!propagação!da!AIDS,!malária!e!outras!doenças.!Também!ficou!determinado!o!reforço!às!
operações!de!paz!das!Nações!Unidas!para!que!as!comunidades!vulneráveis!possam!se!proteger!em!tempos!de!
conflito.!
35!Registrária!–! jargão!para!procedimentos!necessários!a!fim!de!registrar!o! imóvel!no!cartório!de!registros!de!
imóveis.!
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Assim,! tendo! como! meta! principal! a! urbanização! e! a! regularização! fundiária! de!

assentamentos! precários! e! de! posse! das! informações! de! alto! nível! sobre! a! demanda,! a!

Sehab,!investiu!esforços!para!construir!um!método!que,!com!os!dados!existentes,!orientasse!

a! tomada! de! decisão,! o! chamado! Sistema! de! Priorização.! Com! este! raciocínio! focado! na!

necessidade!de!planejar!a!ação!pública,!muitas!cidades!do!país!desenvolveram!seus!modelos!

para! tomada! de! decisão,! nos! últimos! anos.! Atualmente,! os! municípios! brasileiros,! para!

aderirem! ao! Sistema! Nacional! de! Habitação! de! Interesse! Social! (SNHIS)! e! receberem! os!

recursos!de!repasse!do!governo!federal,!necessitam!elaborar!!o!Plano!Local!de!Habitação!de!

Interesse!Social!(PLHIS36)!no"qual"é"conteúdo"mínimo"um"diagnóstico"do"setor"habitacional"e"

um# plano# de# ação# no# qual# deve# constar:# (1)# diretrizes# e# objetivos# da# política# local# de#

habitação;* linhas* programáticas* e* ações;* (2)* metas* a* serem* alcançadas* e* estimativa* dos*

recursos' necessários! para! atingialas,! por! programas! ou! ação,! identificandoase! as! fontes!

existentes;!(3)!indicadores!que!permitam!medir!a!eficácia!do!planejamento;!(4)!é!orientação!

da!Política!Nacional!de!Habitação!que!os!Municípios.!

O$ diagnóstico$ deve$ reunir$ informações$ a$ respeito$ do$ déficit$ habitacional$ (quantitativo$ e$

qualitativo),$ identificar$ os$ assentamentos$ precários$ e$ levantar$ suas$ características$

urbanísticas,$ ambientais,$ sociais$ e$ fundiárias.$ Deve,$ também,$ estimar$ a$ evolução$ das$

necessidades$habitacionais$e$dimensionar$os$recursos$necessários$para$enfrentar$o$problema.$

O"plano"de"ação,"por"sua"vez,"consiste"na"definição"de"estratégias"para"resolver"os"principais"

problemas,+especialmente+no+que+se+refere+à+habitação+de+interesse+social+(DENALDI,$2010,$p.$

4).$$

No!que!concerne!aos!critérios!de!priorização,!a!atual!Política!Nacional!de!Habitação!orienta!a!

construção!de!um!pacto!público!sobre!os!critérios!a!serem!estabelecidos!–!considerandoase!

as!características!do!conjunto!dos!assentamentos!precários!–!que!deve!acontecer!por!meio!

de! um! processo! participativo.! Contudo,! recomenda! que! sejam! considerados! os! seguintes!

critérios!de!prioridade:!(1)!situações!de!insalubridade!e!de!risco;!(2)!ocupação!em!áreas!de!

preservação! ambiental! (mananciais! e! parques);! (3)! impacto! na! recuperação! ambiental! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!A"elaboração"do"PLHIS"é"um"requisito"previsto"na"Lei"no."11.124,"de"16"de"junho"de"2005"e"na"Resolução"no.!
02!de!2006!do!Conselho!Gestor!do!Fundo!Nacional!de!Habitação!de! Interesse!Social! (FNHIS),!para!adesão!ao!
Sistema!Nacional!de!Habitação!de! Interesse!Social' (SNHIS).'O'Ministério'das'Cidades,'por'meio'da'Secretaria'
Nacional(de(Habitação(e(com(recursos(do(Orçamento(Geral(da(União((OGU)(e(do(FNHIS(lançou(a(ação(“Apoio(à(
elaboração!de!Planos!Habitacionais!de! Interesse!Social”!para!apoiar!os!municípios!na!elaboração!deste!Plano!
(DENALDI,!2010,!p.!4).!
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urbana! da! cidade! ou! setor;! (4)! Tempo! de! existência! do! assentamento;! (5)! relação!

custo/benefício,! considerandoase,!antes,!o!custo!da! intervenção!em!relação!ao!número!de!

famílias!diretamente!beneficiadas!e,!depois,!em!relação!ao!beneficio!para!a!cidade!como!um!

todo;!(6)!participação!e!mobilização!da!comunidade;!(7)!existência!de!fatores!facilitadores!da!

regularização! fundiária;! (8)! imposições! jurídicas! (existência! de! ações! populares,! ações! de!

reintegração!de!posse!ou!de!Termo!de!Ajustamento!de!Conduta!com!o!Ministério!Público!

(TACs)!(DENALDI,!2010).!

As!orientações!e!recomendações!da!atual!Política!Nacional!de!Habitação,!são!resultado!de!

um! aprendizado! e! do! aprimoramento! das! intervenções! municipais! em! favelas! nas! duas!

últimas!décadas.!

Analisando$essa$evolução$a$partir$dos$pioneiros,$municípios$que$desenvolveram$programas$

de$ urbanização$ e$ regularização$ na$ década$ de$ 1980,$ constatam`se$ grandes$ avanços$ na$

concepção$ de$ políticas$ de$ urbanização$ de$ favela$ e$ na$ gestão,$ elaboração$ e$ execução$ dos$

projetos$de$urbanização$(DENALDI,$2008,$p.$61).$

Portanto,!foi!também!com!base!na!experiência!dos!“pioneiros”,!que!o!sistema!de!priorização!

da! Sehab! se! estruturou.! Abaixo,! apresentamos! duas! experiências,! que! guardadas! as!

diferenças,!serviram!de!referência!para!o!sistema!da!Sehab.!

3.2(Priorização(no(programa(FavelahBairro(

O!programa!FavelaaBairro!começou!a!ser!implantado!em!1994!e!significou!uma!nova!postura!

da!municipalidade! ante! os! problemas! habitacionais! da! cidade! do! Rio! de! Janeiro.! Principal!

programa! do! governo! da! cidade! à! época,! o! FavelaaBairro! objetiva! “complementar& ou&

construir&a&estrutura&urbana&principal&(saneamento&e&democratização#de#acessos)#e#oferecer#

condições&ambientais&de&leitura&da&favela&como&bairro&da&cidade”&(CARDOSO;&ARAUJO,&2007,&

p.& 287).! Segundo! CAVALLIERI! (2003),! o! programa! se! caracteriza! pela! implantação! de!

infraestrutura!e!equipamentos!públicos.!!

Um!convênio!assinado!em!dezembro!de!1995!entre!a!Prefeitura!do!Rio!de!Janeiro!e!o!Banco!

Interamericano! de! Desenvolvimento! (BID)! deu! início! ao! Programa! de! Urbanização! e!

Assentamentos! Populares! –! PROAP,! que! continha! três! componentes:! regularização! de!
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loteamentos;!educação!sanitária!e!ambiental!e!urbanização!de!favelas,!na!qual!se!inseriu!o!

Programa!FavelaaBairro!(CORREIA,!2006).!

A!necessidade!de!escolher!as!favelas!que!deveriam,!prioritariamente,!participar!do!programa!

exigiu,! um! esforço! para! diagnosticar! e! selecionar! tais! áreas! seguindo! os! seguintes!

pressupostos!(SECRETARIA!EXTRAORDINÁRIA!DE!HABITAÇÃO,!1994):!!

1.! Intervir! na! favela! como! um! todo,! produzindo! projetos! completos! de! desenho!

urbano,!redes,!equipamentos!públicos,!etc.!!

2.! Elevar! a! favela! a! um! patamar! “ótimo”! de! urbanização,! complementando! ou!

construindo!a!estrutura!urbana!principal!!

3.! Urbanizar! e! não! realocar! as! famílias.! Favelas! cuja! população! precisam! ser!

totalmente!realocadas!seriam!atendidas!por!outros!programas!

4.!Maximizar!intervenções!públicas!e!os!esforços!comunitários!anteriores!

5.!Não!urbanizar!favelas!(ou!parte!delas)!com!impedimentos! legais!situados!em:!(1)!

áreas! de! risco;! faixas! marginais! de! proteção! de! águas! superficiais;! (2)! faixas!

protetoras!de!adutoras!e!de!redes!elétricas!de!alta!tensão;!(3)!faixas!de!domínio!de!

estradas! federais,! estaduais! e!municipais;! (4)! vãos! e! pilares! de! viadutos,! pontes! e!

passarelas! e! áreas! adjacentes;! unidades! de! conservação! ambiental! e! terreno! do!

patrimônio! imobiliário! municipal,! quando! surgidas! após! a! publicação! do! Plano!

Diretor!do!município.!

A!seleção!de!locais!a!serem!beneficiados!pressupunha!também!a!adesão!dos!moradores!e!a!

viabilidade!técnica!das!obras.!O!critério!de!seleção!das!áreas!beneficiadas!foi!estabelecido!a!

partir!do!número!de!domicílios37!existentes,!pelo!qual!as!comunidades!que!possuíssem!entre!

500! e! 2.500! domicílios! seriam!o! públicoaalvo! da! primeira! fase! do! programa! FavelaaBairro.!

Além!do!número!de!domicílios,!dimensões!como!facilidade!de!urbanização!e!a!existência!de!

programas! anteriores! nas! comunidades! fizeram! parte! dos! critérios! adotados! (CORREIA,!

2006).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!As#comunidades#que#possuíssem#até#500#domicílios#seriam#atendidas#por#um#projeto#semelhante,#porém#de#
menor!porte,!chamado!Programa!Bairrinho,!e!as!comunidades!com!mais!de!2.500!domicílios!seriam!atendidas!
pelo!Programa!Grandes!Favelas.!
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A! seguir,! os! critérios! adotados! para! seleção! das! áreas! a! serem! incluídas! no! programa,!

segundo!CAVALLIERI!(2003).!

1.!Dimensão!da!favela!entre!500!e!2.500!domicílios.!

2.! Déficit! da! infraestrutura! (%! de! domicílios! com! serviços! inadequados! de! água!

potável!e!esgotamento!sanitário).!

3.! Carência! socioeconômica! (média! dos! fatores:! %! de! chefes! de" família" com"

rendimentos*até*um*salário*mínimo,*%*de*domicílios*cujos*chefes*são*analfabetos,*%*

de!domicílios!chefiados!por!mulheres!e!%!de!crianças!(de!zero!a!quatro!anos).!

4.! Graus! de! facilidade! de! urbanização! (existência! de! infraestrutura! prévia,! custo" e"

complexidade+para+implantáala).!

5.!Dimensão!estratégica!(existência!de!programas!complementares!já!planejados).!

O!maior! ou!menor! grau! de! dificuldade! para! “fechar! a! urbanização”! foi! avaliado! segundo!

temas! como! abastecimento! de! água,! esgotamento! sanitário,! drenagem,! situação! de! risco,!

acesso! carroçável! e! benefícios! para! o! entorno.! Outros! aspectos,! como! coleta! de! lixo! e!

energia! elétrica,! por! exemplo,! não! foram! considerados.! O! primeiro,! por! se! tratar! de! um!

serviço!decorrente!da!existência!de!acessos!carroçáveis!e,!o! segundo,!por! se! tratar!de!um!

serviço!considerado!universal!na!cidade!do!Rio!de!Janeiro,!pela!equipe!do!programa!à!época.!

As! favelas! foram! pontuadas! de! zero! a! dez! com! relação! aos! seis! aspectos! apresentados!

acima,! e! os! graus! atribuídos! refletem! a! dificuldade! para! se! eliminar! riscos! geotécnicos,! o!

percentual! de! serviços! de! infraestrutura! necessários! e! as! vantagens! refletidas! no! entorno!

com!a!execução!das!obras.!!

A$ classificação$ das$ favelas$ e$ dos$ conjuntos$ favelados38$segundo$ faixas$ de$ população$ e$ de$

acordo$ com$ a$ pontuação$ média$ obtida$ por$ cada$ uma$ pode$ permitir$ uma$ primeira$

aproximação$do$universo.$Como$se$sabe,$a$heterogeneidade$desse$universo$é$muito$grande$e$

a$classificação$permite$um$ordenamento$inicial$das$peças$que$o$compõem,$qualificando`o$e$

colocando$de$fora$aquelas$unidades$não$passíveis$de$participar$do$programa$(SECRETARIA$

EXTRAORDINÁRIA$DE$HABITAÇÃO,$1994).$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 !Com! o! intuito! de! maximizar! as! intervenções,! as! áreas! conurbadas! foram! tratadas! como! “conjuntos!
favelados”! e! os! projetos! e! obras! para! estas! atendendo! às! necessidades! do! conjunto! de! forma! única! e! não!
isolada.!
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Na!Tabela!5,! resultado!da!aplicação!dos! indicadores!em!algumas! favelas!do!município!e! a!

consequente!priorização.!!

Favela'
Critérios'de'Seleção'

Dimensão'
estratégica'

Déficit! Déficit! Grau!de!
Facilidade!

Média!
socioeconômico! infraestrutura!

Parque!Royal! 3.00! 4.50! 4.25! 3.92!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!
Canal!das!tachas/!Vila!
Amizade!

3.00! 4.00! 3.80! 3.60!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Parque!Proletário!de!Grotão! 4.20! 3.50! 3.10! 3.60!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Serrinha! 4.20! 4.50! 2.10! 3.60!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Ladeira!dos!Funcionários/!
Parque!São!Sebastião!

3.00! 3.00! 3.90! 3.30!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Caminho!do!Job! 3.50! 3.00! 3.40! 3.30!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Morro!do!Escondidinho! 3.00! 3.00! 3.75! 3.25!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Morro!da!Fé! 2.50! 3.50! 3.60! 3.20!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Vila!Candido/!Guararapes/!
CerroaCorá!

4.20! 1.00! 4.30! 3.17!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Chácara!de!Del!Castilho! 3.50! 1.00! 4.67! 3.06!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Mata!Machado! 1.75! 3.50! 3.88! 3.04!
FavelaaBairro!

(1a!fase)!

Morro!dos!Prazeres! 3.00! 3.00! 2.50! 2.83!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Morro!União! 2.50! 2.50! 3.00! 2.67!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Três!Pontes! 2.25! 1.50! 3.50! 2.42!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Conjunto!Residencial!Fernão!
Cardim!

2.50! 1.00! 3.70! 2.40!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Arrelia! 2.50! 5.00! 3.00! 3.50!
FavelaaBairro!!

(1a!fase)!

Tabela( 5:( Classificação( de( Favelas( do( Programa( FavelahBairro.( Simplificado( de:( Secretaria(
Extraordinária(de(Habitação((1994).(Anexo(III,(p.(28.((

3.3(Priorização(no(Programa(Viver(Melhor(II(

Para! atingir! os! objetivos! de! atender! às! Metas! de! Desenvolvimento! do! Milênio! da!

Organização!das!Nações!Unidas! (2020),! relativas!aos! indicadores!habitacionais,!de!saúde!e!

urbanos,!o!governo!do!Estado!da!Bahia!iniciou!em!1995!o!chamado!Programa!Viver!Melhor,!
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de! responsabilidade! da! Companhia! de! Desenvolvimento! Urbano! do! Estado! da! Bahia! a!

Conder.!No! referido!programa,! segundo!dados!da!própria!CONDER! (2012)!de!1995!a!2000!

106! mil! famílias,! atingindo! mais! de! 500.000! pessoas,! foram! beneficiadas! com! melhorias!

habitacionais,! infraestrutura!e! recuperação!de!áreas!degradadas.!Os! investimentos!globais!

da!área!de!habitação!somam!mais!de!R$!200!milhões.!

Entre! os! anos! 2004! e! 2005,! a! Conder! pleiteou! junto! ao! Banco! Internacional! para!

Reconstrução!e!Desenvolvimento!(BIRD)!recursos!para!uma!segunda!etapa!do!programa,!o!

Viver!Melhor!II.!O!objetivo!era!melhorar!as!condições!de!vida!das!famílias!beneficiadas,!em!

áreas! de! concentração! de! pobreza! da! Região! Metropolitana! de! Salvador! (RMS)! e! de!

municípios! do! interior! do! Estado,! com!meta! para! atingir! 60!mil! famílias! (SEDUR,! 2005).! E!

para!atender!a!estes!objetivos!elaborou,!no!âmbito!dos!estudos!relativos!ao!pleito,!o!Índice!

de! Vulnerabilidade! Social! e! Urbana! do! Programa! Viver! Melhor! II! e! respectivo! Mapa! de!

Vulnerabilidade,! composto! de! 11! indicadores! vinculados! ao! questionário! básico! do! Censo!

IBGE/2000.!Aos! indicadores! selecionados!para! cálculo!do! Índice!de!Vulnerabilidade,! foram!

atribuídos!pesos!com!variação!de!um!a!nove!e!posteriormente!calculado!o!índice!final,!cuja!

unidade! geográfica! é! o! próprio! setor! censitário.! Ver! fórmula! de! cálculo! na! Figura! 8! e,! na!

Tabela!6,!as!variáveis!que!compõem!o!índice!e!os!respectivos!pesos!atribuídos.!

Para!minimização!das! distorções!nas! notas! finais! atribuídas! para! cada! setor! censitário,! foi!

utilizada!a!média!ponderada.!O!Mapa!de!Vulnerabilidade!Social!do!Programa!Viver!Melhor!II!

constitui!o!elemento!gráfico!de!representação!dos!resultados!dos!Índices!de!Vulnerabilidade!

Social! dos! Municípios! do! Estado! da! Bahia! que! integram! o! conjunto! de! intervenções! do!

Projeto.!

XP'='Σ 'Xi.Pi'/'ΣPi'
Sendo:!
Xi!=!peso!atribuído!à!variável!do!indicador!selecionado!
Pi!=!percentual!da!ocorrência!da!variável!no!setor!censitário!
XP!=!nota!final!atribuída!ao!setor!censitário!

Figura( 8:( Fórmula( de( cálculo( do( Índice( de( Vulnerabilidade( Social( do( Programa( Viver(Melhor( II.(
Fonte:(CONDER((2012).(

Foram!definidas! sete! faixas!de!domínio!para!a!classificação!da!situação!de!vulnerabilidade!

por!setor!censitário,!que!demonstram!a!heterogeneidade!da!privação!e,!consequentemente,!

a!distribuição!da!pobreza!(CONDER,!2012).! !
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Tema' Indicador'
Variável'

Peso'
Número' Descrição'

1'
Ca

ra
ct
er
ís
tic

a'
do

'D
om

ic
íli
o'

1'Forma'de'Abastecimento'de'Água' V!015! rede!geral! 3!
Indicação!da!forma!de!como!a!família!se!
abastece!de!água!na!unidade!domiciliar:!
rede!geral,!poço,!nascente!ou!outra.!

V!018! poço!ou!nascente! 2!

V!022! Outra! 1!

2'Presença'de'Sanitários' V!023! Sim! 2!
Indicação!da!existência!ou!não!de!sanitários!
completos!ou!incompletos!na!unidade!
domiciliar.!

V!030! Não! 1!

3''Ligação'do'Escoadouro'do'Sanitário' V!024! rede!geral!de!esgoto!ou!pluvial! 3!
Indicação!da!forma!de!como!a!família!
promove!o!escoamento!sanitário!na!
unidade!domiciliar:!rede!geral!de!esgoto,!
rede!pluvial,!fossa!séptica,!fossa!
rudimentar,!vala,!rio!ou!lago!ou!mar,!outro!
escoadouro.!

V!025! fossa!séptica! 3!
V!026! fossa!rudimentar! 2!
V!027! vala! 1!
V!028! rio,!lago!ou!mar! 1!

V!029! outro!escoadouro! 1!

4'Coleta'de'Lixo' V!038! é!coletado!por!serviço!de!limpeza! 3!

Indicação!da!forma!como!é!coletado!o!lixo!
na!unidade!domiciliar:!por!serviço!de!
limpeza,!por!caçamba,!é!queimado,!é!
enterrado,!é!jogado!em!terreno!baldio!ou!
logradouro,!é!jogado!em!rio,!lago!ou!mar!ou!
tem!outro!destino.!

V!039!
é!coletado!em!caçamba!de!serviço!de!
limpeza!

3!

V!040! é!queimado!na!propriedade! 2!
V!041! é!enterrado!na!propriedade! 2!
V!042! é!jogado!em!terreno!baldio!ou!logradouro! 1!
V!043! é!jogado!em!rio,!lago!ou!mar! 1!
V!044! tem!outro!destino! 1!

2'
Ca

ra
ct
er
ís
tic

a'
'd
o'
Ch

ef
e'
da

'F
am

íli
a'

5'Idade'do'Chefe'de'Família' V!082/!V!083! 30=<MG=<49! 5!

Indicação!da!faixa!de!idade!do!chefe!da!
família:!entre!30!e!49!anos,!entre!20!e!29!
anos,!entre!50!e!59!anos,!mais!que!60!anos!
ou!menor!que!19!anos.!

V!081! 20=<MG=<29! 4!
V!084! 50=<MG=<59! 3!
V!085/!V!086/V!087! MG=>60! 2!
V!080! MG=<19! 1!

6'Chefe'de'Família'Sabe'Ler' V!088! Sim! 2!
Indicação!se!o!chefe!de!família!é!ou!não!
alfabetizado.!

V!099! Não! 1!

7'Tempo'de'Estudo'e'Sexo'do'Chefe'de'
Família' V!182! 17!ou!mais!!(sexo!masc.)! 9!

(em'anos'de'estudo)'(sexo'masc.'ou'sexo'
fem.)' V!200! 17!ou!mais!(sexo!fem.)! 9!

Indicação!do!tempo!de!estudo!do!chefe!de!
família!(em!anos):!17!ou!mais!(s.m!e!s.!f),!12!
a!16!(s.m!e!s.!f),!9!a!11!(s.m!e!s.!f),!5!a!8!(s.m!
e!s.!f),!1!a!4!(s.m!e!s.!f),!menos!de!1!(s.m!e!s.!
f).!

V!177/!V!178/V!179/!V!180/V!181! 12!a!16!(sexo!masc.)! 8!
V!195/!V!196/V!197/!V!198/V!199! 12!a!16!(sexo!fem.)! 8!
V!174/!V!175/V!176! 9!a!11!!(sexo!masc.)! 7!
V!192/!V!193/V!194! 9!a!11!(sexo!fem.)! 7!
V!170/!V!171/V!172/!V!173! 5!a!8!(sexo!masc.)! 6!
V!188/!V!189/V!190/!V!191! 5!a!8!(sexo!fem.)! 5!
V!166/!V!167/V!168/!V!169! 1!a!4!(sexo!masc.)! 4!
V!184/!V!185/V!186/!V!187! 1!a!4!(sexo!fem.)! 3!
V!165! Menos!1!ano!(sexo!masc.)! 2!
V!183! Menos!1!ano!(sexo!fem.)! 1!

8'Rendimento'do'Chefe'de'Família' V!217/!V!218! Acima!de!15!SM! 7!

Indicação!do!valor!da!renda!do!chefe!de!
família,!comprovada!ou!não!(excluindoase!
outras!rendas!da!família)!–!em!salários!
mínimos:!acima!de!15!SM,!10!a!15!SM,!5!a!
10!SM,!3!a!5!SM,!2!a!3!SM,!até!2!SM,!não!
tem.!

V!216! 10!a!15!SM! 6!
V!215! 5!a!10!SM! 5!
V!214! 3!a!5!SM! 4!
V!213! 2!a!3!SM! 3!
V!210/!V!211/V!212! até!2!SM! 2!
V!219! Não!tem! 1!
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9'Idade'dos'Dependentes' V!300+!V!301+!V!302+!V!303+!
Ausência!de!crianças!de!0!a!4!anos!e!de!
jovens!de!15!a!19!anos!

4!
Indicação!da!faixa!etária!dos!componentes!
do!grupo!familiar:!ausência!de!crianças!de!0!
a!4!anos!e!de!jovens!de!15!a!19;!ausência!de!
crianças!de!0!a!4!anos!e!presença!de!jovens!
de!15!a!19!anos;!ausência!de!jovens!de!15!a!
19!anos!e!presença!de!crianças!de!0!a!4!
anos;!presença!de!crianças!de!0!a!4!anos!e!
de!jovens!de!15!a!19!anos.!

V!315+!V!316+!V!317+!V!318+!
V!319=!0!
V!300+!V!301+!!V!302+!V!303!=!0!e!!

Ausência!de!crianças!de!0!a!4!anos!e!de!
jovens!de!15!a!19!anos!

V!315+!V!316+!V!317+!V318+!!
V!319!≠!0! !!
V!315+!V!316+!V!317+!V!318+!!

Ausência!de!jovens!de!15!a!19!anos!e!
Presença!crianças!de!0!a!4!anos!

2!V!319!=!0!!e!V!300+!V!301+!
V!302+!V!303!≠!0!
V!300+!V!301+!V!302+!V!303+!

Presença!de!crianças!de!0!a!4!anos!e!de!
jovens!de!15!a!19!anos!

1!V!315+!V!316+!V!317+!V!318+!
V!319!≠!0!

10'Dependentes'Sabem'Ler' V426! Sim! 2!
Indicação!se!os!dependentes!da!família!são!
ou!não!alfabetizados.!

V429! Não! 1!

11'Densidade'do'Domicílio' V!045/V!046/!V!047/!V!048! 1!a!4!pessoas! 3!
Indicação!da!densidade!domiciliar:!de!1!a!4!
pessoas,!5!e!6!pessoas,!de!7!pessoas!ou!
mais.!

V!049/!V!050! 5!e!6!pessoas! 2!

V!051/!V!052/!V!053/!V!054! 7!pessoas!ou!mais! 1!

Tabela(6:(Indicadores(utilizados(do(Índice(de(Vulnerabilidade(Social((Viver(Melhor(II).(Adaptado(de(
CONDER((2012).(
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3.4(Priorização(na(Sehab(

O!atual!sistema!de!priorização!do!Habisp,!adotado!pela!Sehab,!detalhado!no!capitulo!4,!não!

é!a!primeira!ou!única! iniciativa!da!municipalidade!para!estabelecer!critérios!de!seleção!de!

áreas! para! intervenção.! Em! março! de! 1997! a! Sehab! publicou! no! Diário! Oficial! um!

comunicado! com!o! intuito! de! tornar! público! os! critérios! de! elegibilidade! e! priorização! de!

favelas!e! loteamentos! irregulares!para!a!execução!de!obras!com!recursos!do!programa!do!

Banco! Interamericano! de! Desenvolvimento! –! BID.! Foram! à! época! definidos! critérios! de!

elegibilidade! e! priorização! diferenciados! para! favelas! e! loteamentos! irregulares.! A! favela!

deveria,!segundo!o!comunicado,!atender!!às!seguintes!exigências!para!estar!apta!a!receber!

recursos!do!programa:!

1.!Não!estar!localizada!em!áreas!de!proteção!de!mananciais.!

2.! Não! estar! localizada! em! áreas! de! proteção! ambiental.! Se! apenas! parte! do!

assentamento!se!localizar!nesse!perímetro!de!proteção,!a!parte!restante!poderá!ser!

considerada.!

3.!Não!estar!localizada!sobre!aterros!sanitários.!Se!apenas!parte!do!assentamento!se!

localizar!sobre!aterro,!a!restante!poderá!ser!considerada.!

4.!Não!apresentar!situações!de!risco!para!seus!moradores.!

5.!Localizarase,!predominantemente,!em!áreas!de!propriedade!do!município!de!São!

Paulo.!

6.!Não!se!constituir!em!obstáculo!para!qualquer!obra!pública!projetada.!!

Estar!consolidada!há!pelo!menos!cinco!anos.!!

7.! Possuir! um! mínimo! de! 150! famílias! (poderão! ser! aceitas! duas! ou! mais! favelas!

próximas,! constituindo! um! complexo! de! favelas,! que! será! tratado! de! forma!

agregada).!

Já!os!loteamentos!deveriam!atender!às!seguintes!exigências:!

1.!Ter!sido!implantado!após!1972.!

2.!Não!estar!localizado!em!área!de!proteção!aos!mananciais!ou!em!área!de!proteção!

ambiental.!

3.!Possuir,!no!mínimo,!70%!de!lotes!ocupados!por!edificações!permanentes.!
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4.!Terem!sido!esgotadas!todas!as!providências!legais!cabíveis!no!sentido!de!obrigar!o!

loteador!a!atender!as!exigências!técnicas.!

5.! Possuir! título! de! propriedade! da! área,! devidamente! registrado! no! cartório! de!

Registro! de! imóveis,! em! nome! do! loteador;! poderá! ser! aceito! Compromisso! de!

Compra!e!Venda,!não!registrado!no!cartório!de!registro!de!imóveis.!

6.!Não!apresentar!nenhuma!das!seguintes!características!técnicas,!sem!possibilidade!

de! correção:! (a)! ter! sido!executado!em!aterro! sanitário;! (b)! ter! sido!executado!em!

terrenos! no! qual! as! condições! geológicas! não! aconselhem! sua! ocupação! por!

edificações;!(c)!ter!sido!executado!em!áreas!de!risco.!

Os!critérios!de!priorização!utilizados!para!as!favelas!e!loteamentos!são!os!apresentados!nas!

Tabela!7,!8,!9!e!10.!

Critério' Indicador' Pontuação' Peso'
Domicílio!em!área!de!
risco!a!DR!

(DR!na!favela)!+!máximo!DR!
nas!243!favelas!elegíveis!

De!0!a!1! 0,25!

Distancia!da!favela!às!
redes!de!infraestrutura!

Média!ponderada!dos!pontos!
computados!para!água,!esgoto!
e!energia!elétrica!conforme!
Tabela!9!

De!0!a!1! 0,05!

Déficit!de!infraestrutura!

Média!ponderada!dos!pontos!
computados!para!água,!esgoto!
e!energia!elétrica!e!coleta!de!
lixo!conforme!Tabela!10!

De!0!a!1! 0,15!

Densidade!de!ocupação!–!
Doc,!tomada!como!(no!de!
famílias!+!área!da!gleba)!

(Doc!na!favela)!+!máximo!Doc!
nas!243!favelas!elegíveis!

De!0!a!1! 0,20!

Compromisso!prévio!com!
a!população!e!da!
população!!

Grau!atual!de!compromisso!da!
prefeitura!com!as!
comunidades!e!
correspondente!expectativa!e!
adesão!já!deflagrada!

Obra!já!iniciada!

0,15!

Projeto!já!apresentado!e!
aprovado!pela!comunidade!
Projeto!em!processo!de!
apresentação!e!discussão!com!a!
comunidade!
Sem!contato!com!a!comunidade!

Disponibilidade!da!área!

Grau!da!facilidade!de!
concessão!dos!títulos!de!
propriedade!aos!beneficiários!
dos!projetos!

Área!disponível!sem!
necessidade!de!desafetação,!
aquisição!ou,!ainda,!de!
autorização!legislativa.!

0,20!
Área!disponível;!com!
necessidade!de!desafetação.!
Área!com!necessidade!de!
aquisição!de!particulares.!

Tabela(7:(Critérios(de(Priorização(de(Favelas(para(a(execução(de(obras(com(recursos(do(programa(
do(Banco(Interamericano(de(Desenvolvimento(–(BID.(Fonte:(Diário(Oficial(do(Município,(edição(de(
15(de(março((PREFEITURA(DE(SÃO(PAULO,(1997).( (
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Critério' Indicador' Pontuação' Peso'

Taxa!de!ocupação!
Número!de!lotes!com!habitação,!dividido!
pelo!total!de!lotes,!em!porcentagem!

0a70%! 0,00!
0,3!

0a70%! 1,00!

Distancia!da!infraestrutura!
Média!ponderada!dos!pontos!
computados!para!água,!esgoto!e!energia!
elétrica!conforme!Tabela!9!

De!0!a!1! ! 0,2!

Déficit!de!infraestrutura! Média!ponderada!conforme!Tabela!10! De!0!a!1! ! 0,2!
Disponibilidade!mínima!de!
áreas!públicas!

Sim! ! !
0,2!

Não! ! !

Área!média!dos!lotes!
Área!média!<!68!m2! ! !

0,1!Área!média!>!125!m2! ! !
68!m2≤!área!média!≤!125m2! ! !

Tabela( 8:( Critérios( de( Priorização( de( Loteamentos( para( a( execução( de( obras( com( recursos( do(
programa(do(Banco(Interamericano(de(Desenvolvimento(–(BID.(Fonte:(Diário(Oficial(do(Município,(
edição(de(15(de(março((PREFEITURA(DE(SÃO(PAULO,(1997).(

! Pontos'
Peso'

Rede'próxima' Rede'Longínqua'
Água! 1! 0! 0,2!
Esgoto! 1! 0! 0,2!
Energia!Elétrica! 1! 0! 0,2!

Tabela( 9:( Composição( do( indicador( para( distância( de( infraestrutura.( Fonte:( Diário( Oficial( do(
Município,(edição(de(15(de(março((PREFEITURA(DE(SÃO(PAULO,(1997).(

!
Pontos'

Peso'
Existente'para'todos' Parcialmente'existente' Não'Existente'

Água! a! 0,5! 1! 0,35!
Esgoto! a! 0,5! 1! 0,20!
Energia!Elétrica! a! 0,5! 1! 0,35!
Coleta!de!Lixo! a! a! 1! 0,10!

Tabela( 10:( Composição( do( indicador( para( déficit( de( infraestrutura.( Fonte:( Diário( Oficial( do(
Município,(edição(de(15(de(março((PREFEITURA(DE(SÃO(PAULO,(1997).(

A!diferença!fundamental!entre!os!dois!exemplos!de!São!Paulo!consiste!em!que!o!sistema!de!

priorização!do!Habisp! seja!um!método!de!planejamento,!de! tomada!de!decisão.!Como!na!

ideia! clássica! de! SIMON! (1945,! apud! LÖBLER,! 2005)! pressupõe! etapas! de! análise,! revisão!

metodológica,!aferição!e!monitoramento!(ver!Sistemas!de!apoio!à!decisão),!o!que!culminou!

na!elaboração!do!Índice!de!Priorização.!Um!índice!sintético!que!agrega!indicadores,!os!quais,!

dentro! dos! estudos! elaborados! pela! Sehab,! melhor! representam! a! dimensão! de!

precariedade!dos!assentamentos!e,!consequentemente,!a!urgência!de!intervenção.!!

É! de! fato! um! sistema! para! tomada! de! decisão,! também! apoiado! em! um! sistema!

informatizado!que!contém!dados!e!informações!qualitativas,!quantitativas!e!geográficas,!um!

sistema! geográfico! de! apoio! à! decisão.! O! método! de! priorização! proposto! em! 1997! não!

organizava!a!demanda!total,!e!tampouco!nominava!as!áreas!a!serem!objeto!de!intervenção,!
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enquanto!o!modelo!atual!define!critérios,!organiza!a!demanda!e!distribui!as!intervenções!no!

tempo.!Outra!diferença!fundamental!fica!por!conta!da!transparência!que!o!sistema!propicia,!

não! apenas! sobre!os! critérios! de! intervenção,!mas! sobre! as! áreas,! os! assentamentos! e! as!

regiões!prioritárias!da!cidade.!!

! '
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Un$sistema$es$un$conjunto$o$combinación$de$elementos$o$partes$que$forman$

un$todo$unitario$o$complejo$(BEISHON$e$PETERS,$1976,$apud$JENNINGS;$

WATTAM,$1996,$p.$27).$

4.(Habisp:(um(instrumento(de(planejamento(

4.1(A(iniciativa(

Com! as! significativas! mudanças! alcançadas! no! campo! das! tecnologias,! a! imaginação! deu!

espaço! à! paciência! e! ao! espírito! investigativo! para! buscar! em! milhares! de! páginas!

distribuídas!pelo!mundo!a!informação!necessária,!exigida!ou!requerida.!Tudo!é!possível;!em!

termos!de!tecnologia!muito!já!foi!feito!ou!estudado!e!a!materialização!das!ideias!é!questão!

de! tempo,! recursos! financeiros,! humanos! e! trabalho.! Em! Janeiro! de! 2011,! Steve!Wosniak!

(cofundador! da! Apple,! em! entrevista! apresentada! no! canal! Globo! News)! disse! estar!

empreendendo!esforços!para!criar!uma!forma!de!transmissão!de!dados!pelo!ar;!na!opinião!

dele,! a! resposta! para! este! tema! é! a!mesma!de!muitos! outros! especialistas! –! apenas! uma!

questão!de!tempo.!!

O!homem!moderno!tem!uma!equação!para!resolver:!encontrar!um!equilíbrio!entre!o!tudo!e!

o!nada.!Vivemos!em!um!mundo!de!possibilidades!ilimitadas,!o!que!gera!crescente!ansiedade!

ante! a! imperfeição,! cada! dia! mais! evidente,! de! nossa! sociedade.! Enfrentar! o! desafio! de!

equacionar! anseios,! necessidades,! recursos! financeiros! e! prazos! talvez! tenha! sido!o!maior!

dos! méritos! da! equipe! que! empreendeu! o! sistema! Habisp.! A! decisão! de! fazêalo! foi! uma!

resposta! à! necessidade! de! informações! sistematizadas! e! confiáveis! dirigidas! ao!

planejamento!das!ações!da!Secretaria!de!Habitação.!Não!se!mediram!esforços!em!orientar!o!

início!dos!trabalhos!para!um!objetivo!sucinto!e!preciso!a!fim!de!superar!o!dilema!de!“quem!

tudo!quer!nada!tem”.!

Em!dezembro!de!2005,!a!Prefeitura!de!São!Paulo!assinou!um!termo!de!cooperação!técnica!

com! a! Aliança! de! Cidades! para! o! desenvolvimento! do! projeto:! “Estratégias& para& o&

planejamento,& financiamento& e& implementação& sustentáveis& da& política& habitacional& e& de&

desenvolvimento& urbano”,! no! qual! o! sistema! era! a! principal! contrapartida! municipal.! À!

época,!a!segunda! iniciativa!entre!São!Paulo!e!a!Aliança.!A!primeira!cooperação!realizouase!
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entre! os! anos! 2001! e! 2004,! e! elaborou! subsídios! técnicos! ao! então! chamado! “Programa&

Bairro&Legal”.!Este!estabelecia!uma!estratégia!integrada!entre!programas!habitacionais!e!de!

desenvolvimento! urbano,! com! o! objetivo! de! garantir! a! segurança! na! posse! e! o! acesso! à!

infraestrutura!e!aos!serviços!urbanos.!Foram!elaborados!três!planos!de!ação,!com!foco!nos!

três!distritos!com!maior!índice!de!exclusão!social39!de!São!Paulo!–!Brasilândia,!Jardim!Ângela!

e! Cidade! Tiradentes! –! e! propôsase! uma! nova! abordagem! metodológica! para! a! política!

habitacional,!que!integrava!a!ação!pública!de!diferentes!secretarias!com!foco!na!melhoria!de!

todo!o!ambiente!urbano!e!ampliava!a!abrangência!dos!projetos!de!urbanização!de! favelas!

(CITIES!ALLIANCE,!2004).!

A$cooperação$iniciada$em$2001,$perdura$por$diferentes$gestões$do$governo$e$da$Aliança$de$

Cidades,$ permanecendo$ estável$ e$ consistente,$ graças$ à$ participação$ ativa$ e$ comprometida$

dos$técnicos$da$Sehab.$

São$Paulo$se$tornou$um$modelo$importante$para$a$Aliança$de$Cidades$em$seu$apoio$a$outras$

cidades$ do$ mundo.$ A$ prefeitura$ do$ Município$ tem$ afirmado$ a$ importância$ crucial$ de$

trabalhar$ com$ informações$ confiáveis,$ apoiada$em$um$sistema$abrangente$de$ informações$

gerenciais,$que$a$maioria$das$cidades$ainda$não$tem$(PREFEITURA$DO$MUNICÍPIO$DE$SÃO$

PAULO;$CITIES$ALLIANCE,$2008,$p.$5).$

A!primeira! e! a! segunda! fase! da! cooperação! técnica! entre! a!Aliança! de! Cidades! e! a! Sehab!

foram!apresentadas!em!dois!seminários!internacionais,!em!São!Paulo.!O!primeiro,!ocorrido!

em!novembro!de!2004,!promoveu!o! intercâmbio!de!experiências!entre!vários!parceiros!da!

Aliança!de!Cidades!e!lançou!o!Brasil!como!membro!da!Aliança,!primeiro!país!do!hemisfério!

sul.!O!segundo,!em!março!de!2008,!apresentou!os!resultados!da!cooperação!e!seus!efeitos!

nos! projetos! de! urbanização! de! favelas! para! outras! cinco! cidades! –! Cairo,! Ekurhulene,!

Mumbai,!Lagos!e!Manila40!–!e!marcou!o!lançamento!do!Habisp!como!um!sistema!de!acesso!

público41.!Já!a!terceira!fase,!intitulada!“Programas&Habitacionais&de&Interesse&Social&em&São&

Paulo& –& Melhoria& da& Capacidade& Gerencial”,& atualmente! em! andamento,! contempla! a!

implantação! de! oito! ações! destinadas! a! formatar! um! novo! programa! de! urbanização! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!O!trabalho!referenciado!é!o!Mapa!da!exclusão/!inclusão!social!da!cidade!de!São!Paulo!(SPOSATI,!1996).!!
40A!publicação!“Urbanização!de! favelas!em!foco:!experiências!de!seis!cidades”!apresenta!os!resultados!deste!
evento!e!pode!ser!acessada!em:!http://www.habisp.inf.br/documentos.!
41Até!março!de!2008,!o!Habisp!era!acessado!apenas!pelos!técnicos!da!Sehab.!
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regularização! de! assentamentos! de! interesse! social,! direcionado! à! coordenação! e!

alinhamento!das!ações!da!Sehab!e!demais!secretarias!envolvidas.!

A!segunda!fase!do!projeto!–!na!qual!o!sistema!Habisp!foi!concebido!–!consolidou!e!ampliou!

os! resultados! da! primeira,! através! da! introdução! de! um! conjunto! de! instrumentos! de!

planejamento! estratégico,! que! convergiram! para! a! elaboração! do! Plano! Municipal! de!

Habitação! (PMH42 ).! Teve! início! com! uma! série! de! oficinas! de! planejamento,! da! qual!

participaram!os!técnicos!da!Habi!e!do!Resolo,!mais!intensamente,!e!da!Cohab!–!Companhia!

Metropolitana!de!Habitação,!em!alguns!momentos.!

Dos! quatro! desafios! que! foram! elencados,! resultado! das! oficinas! de! planejamento! –!

aumentar! o! aporte! financeiro! para! o! atendimento! e! produção! habitacional! de! interesse!

social;!adequar!o!produto!oferecido!às!características!da!demanda;!priorizar!as!intervenções;!

e!melhorar!a!articulação! interinstitucional! (interna!e!externa!à!prefeitura!do!município)!–,!

dois! estavam!diretamente! relacionados! à! obtenção!de!dados! e! informações:! a! adequação!

dos!programas!e!a!priorização!de!intervenções.!!

Um$ plano$ habitacional$ é$ feito$ a$ partir$ de$ um$ conjunto$ de$ dados$ que$ variam$ no$ tempo.$ O$

comportamento$ da$ demanda$ (seja$ em$ termos$ demográficos$ ou$ sociais),$ a$ perspectiva$ de$

desenvolvimento$econômico$ou$urbano,$sua$influência$nos$padrões$de$distribuição$de$renda$e$

reflexos$no$combate$à$pobreza$urbana,$todos$são$dados$variáveis$no$tempo$que$influenciam$

significativamente$ a$ orientação$ das$ políticas$ públicas$ relacionadas$ com$ a$ política$

habitacional,$ como$ as$ de$ preservação$ ambiental,$ desenvolvimento$ social,$ desenvolvimento$

urbano,$ educação$ e$ transportes.$ Diagnósticos,$ cenários,$ programas$ e$metas$ são$ elementos$

destas$políticas$públicas$que$devem$ser$constantemente$monitorados,$de$forma$a$permitir$a$

atualização$e$revisão$das$metas$estabelecidas$(PREFEITURA$DO$MUNICÍPIO$DE$SÃO$PAULO;$

CITIES$ALLIANCE,$2008,$p.$46).$

Considerando!a!complexidade!dos!problemas!habitacionais!e!a!multiplicidade!de!iniciativas!e!

programas! nas! diversas! esferas! de! poder! –! municipal,! estadual! e! federal! –,! o! Habisp! foi!

concebido! para! agregar,! sobre! cada! área! ocupada! irregularmente! ou! de! forma! precária,!

diferentes! dados! e! informações:! geográficas,! físicas,! sociais,! econômicas! e! legais.! Isso!

resultou,! sobretudo,! em! uma! maior! segurança! nas! fontes! de! dados,! uniformização! do!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!O!PMH!pode!ser!acessado!em:!www.habisp.inf.br/doc.!
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conhecimento! acumulado,! cruzamento! das! diversas! ações! realizadas! ou! previstas! para!

determinada!área!e,!principalmente,!seu!uso!como!recurso!à!representação!das!informações!

em!bases!cartográficas,!que!geram!mapas,!auxiliando!assim!na!definição!de!áreas!prioritárias!

de!intervenção.!

Desenvolvido$ pelos$ gestores$ de$ tecnologia$ da$ informação$ (TI),$ em$ parceria$ com$ o$ corpo$

técnico$da$Sehab,$o$Habisp$representa$uma$nova$dinâmica$de$ trabalho.$Ao$consolidar$uma$

sistematização$ regular$ de$ dados,$ criou`se$ uma$ base$ única$ e$ confiável$ há$ muito$ tempo$

desejada$pela$administração$municipal$(SEHAB;$HABI,$2008,$p.$18).$

A!integração!de!informações!geoespaciais!e!cadastrais!advindas!de!diversos!setores!em!um!

único!ambiente!de!acesso!via!rede!mundial!de!computadores,!representou,!sem!dúvida,!um!

avanço! importante! para! a! administração! pública.! A! primeira! versão! do! sistema! foi!

disponibilizada!em!junho!de!2006!(apenas!seis!meses!após!o!início!da!montagem!da!equipe).!

Duas!diretrizes!centrais!orientaram!o!seu!desenvolvimento:!

1.! A! utilização! pelos! técnicos! da! administração! municipal! como! ferramenta!

orientadora!do!planejamento!dos!atendimentos!aos!assentamentos!precários,!com!o!

desafio! de! mantêalo! e! atualizáalo! continuamente! com! dados! e! informações!

relevantes!aos!processos!de!tomada!de!decisão.!

2.!A!necessidade!de!esses!dados!e!informações!estarem!amplamente!acessíveis!aos!

técnicos!da!Sehab,!que!são!os!responsáveis!por!gerir!e!operar!a!política!habitacional!

na! cidade! de! São! Paulo,! assim! como! aos! agentes! sociais! interessados! na! sua!

condução.!

Destacamos!quatro!momentos!importantes!no!desenvolvimento!do!Habisp:!o!primeiro,!é!o!

nascimento,! sua! criação! e! gênese,! em! que! as! bases! e! princípios! do! projeto! foram!

estabelecidos.! Neste! ponto,! o! envolvimento! dos! técnicos! da! Sehab! foi! intenso! e! esteve!

intimamente!relacionado!à!atualização!dos!dados!sobre!a!demanda!habitacional!no!âmbito!

do! projeto! com! a! Aliança! de! Cidades.! O! segundo! ciclo,! após! a! atualização! dos! dados! de!

demanda,! envolveu! a! construção! de! um! pensamento! para! o! planejamento.! Envolveu! a!

análise! das! informações! coletadas,! a! construção! de! indicadores! e! índices! e! também! do!

sistema!de!priorização.!
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O!terceiro!ciclo!se!deu!em!um!intervalo!de!tempo!em!que!o!plano!municipal!passou!por!um!

processo!de! incubação.!O!Habisp!se!voltou!então!para!a!elaboração!de!sistemas!de!gestão!

para!alguns!programas!ou!ações!como!a!gestão!das!verbas!de!atendimento!habitacional43!e!

a!emissão!de!títulos!de!concessão!de!uso!especial!para!moradia44.!!

Após!isso,!um!novo!ciclo!de!planejamento!se!sucedeu!e!teve!início!o!detalhamento!das!ações!

do! PMH! e! a! implantação! no! mapa! das! novas! feições! a! serem! atualizadas! pelas! equipes!

técnicas!da!prefeitura,!como:!os!perímetros!de!ação!integrada!–!unidades!de!planejamento!

das! ações! da! Sehab! –! e! o! mapeamento! de! riscos! geológicos! (solapamento! e!

escorregamento)! 2010,! detalhados! adiante! juntamente! com! um! processo! de! renovação!

tecnológica! do! Habisp,! que! resultou! na! publicação! da! sua! versão! 2010,! escrita! em! outra!

linguagem! de! programação,! com! uma! estrutura! de! dados! e! componentes! basicamente!

“open& source 45 ”.! Seu! desempenho! foi! reforçado! e! preocupações! antes! dispensadas!

começaram!a!fazer!sentido:!usabilidade,!multilinguagem,!arquitetura!da!informação!e!gestão!

do! conhecimento.! Muitas! idas! e! vindas! fizeram! parte! do! processo! de! planejamento! da!

Sehab,! e! o! Habisp! como! instrumento! de! suporte! também! sofreu! inúmeras! mudanças! de!

rumo!para! se!adequar!às!necessidades!dos!agentes!públicos.!Na!Tabela!11,! apresentamos!

uma!cronologia!dos!principais!eventos!referentes!ao!desenvolvimento!do!sistema!Habisp!e!

conexões!com!a!política!habitacional.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43Modalidade! de! atendimento! habitacional! utilizada! para! o! pagamento! de! auxílio! a! famílias! em! situação! de!
risco,!ou!que!necessitam!ser! removidas!de!áreas!em!que!haja!projeto!de!urbanização!ou!de! implantação!de!
equipamentos!públicos!ou!outras!obras!de!interesse!público.!Tais!atendimentos!estão!de!acordo!com!o!decreto!
51.653!de!22/07/10!a!portaria!323/!SEHAB!de!2010.!
44Atendimentos!relacionados!ao!programa!de!regularização!urbanística!e!fundiárias!de!áreas!públicas.!
45!Softwares&open&source!são!softwares!que!não!cobram!pelo!seu!uso!e!possuem!o!seu!código!fonte!aberto!(em!
inglês:! open,! aberto;! source,! fonte),! o! que! permite! que! pessoas! no! mundo! inteiro! contribuam! para! o! seu!
desenvolvimento.!O!Sistema!operacional! Linux! (projeto!GNUaLinux)! é!um!dos!exemplos!mais!bem!sucedidos!
desta!forma!de!desenvolver!softwares.!
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2005$
!! !! !! !! !! !! !! !! !!

Assinatura$do$Termo$de$Cooperação$com$a$Aliança$de$Cidades$
Início$do$desenvolvimento$do$Sistema$Habisp$
!"Reuniões"com"os"departamentos"da"Coordenadoria"de"Habitação"–"Levantamento"de"requisitos"para"desenvolvimento"do"sistema"

2006$

!!

Início$dos$trabalhos$com$a$Aliança$de$Cidades$
!Contratação"do"consultor"para"coordenação"dos"trabalhos"relativos"a"convênio,"Tereza"Herling"
!Contratação"do"consultor"para"elaboração"do"Planejamento"Estratégico,"Thomas"Hagenbrock!

!! !! Início$das$oficinas$de$planejamento$estratégico$com$a$participação$dos$técnicos$e$diretores$das$Habis$Regionais$

! ! Início$da$montagem$da$equipe$de$e$infraestrutura$de$TI$para$desenvolvimento$do$Habisp$

!! !! !! !!
Publicação$da$base$de$dados$existente$sobre$favelas$e$loteamentos$irregulares$no$Habisp$$
!"Os"bancos"de"dados"que"serviram"de"base"inicial"para"o"Habisp"foram:"Sisprel/"Resolo"e;"Cadastro"de"Favelas/"HABI"

! ! ! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$1:$Estudo$Microcrédito,$Fase1$
!"Consultor,"Eliene"Corrêa"Rodrigues"Coelho"

!! !! !! !! !! !!
Início$do$processo$de$atualização$da$base$dados$sobre$favelas$e$loteamentos$irregulares$
!Equipes"das"Habis"regionais"e"Resolo"

!! !! !! !! !! !!
Início$dos$trabalhos$para$elaboração$do$Sistema$de$Priorização$de$Intervenções$$
!Discussão"com"o"corpo"técnico"sobre"o"critérios"a"serem"adotados"com"os"técnicos"da"Sehab"

!! !! !! !! !! !! !!

Publicação$da$primeira$versão$do$Habisp$para$uso$dos$técnicos$da$HABI$e$do$Resolo$
!Publicação"de"uma"interface"para"atualização"dos"dados"gerais"e"específicos"sobre"os"assentamentos"
!Limpeza"da"base"de"dados"retirada"de"áreas"inexistentes"ou"já"atendidas/"urbanizadas"e"correção"dos"perímetros"dos"assentamentos"com"base"nas"Ortofotos"(2003)""cedidas"
à"Sehab"pela"Sabesp!

!! !! !! !! !! !! !!
!

!! !! Termino$do$processo$de$atualização$das$bases$de$dados$de$favelas$e$loteamentos$

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$2:$Plano$Estratégico$Habitação$
!"Consultor,"Thomas"Hagenbrock$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

Primeiro$ensaio$do$sistema$de$priorização$
!"Discussão"interna"sobre"os"resultados"obtidos"
!"Análise"e"adequação"dos"pesos"atribuídos"aos"indicadores"selecionados!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Aliança$ de$ Cidades$ (Termo$ de$ Cooperação$ 2005P2008),$ Produto$ 3:$ Proposta$ para$ o$
estabelecimento$do$plano$de$regularização$urbanística$e$fundiária$de$núcleos$habitacionais$
da$cidade$de$São$Paulo$
!"Consultor,"Ricardo"Duarte"Pontual"

2007$

!! !! Inserção$das$regras$de$priorização$de$intervenções$no$Habisp$

! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$4:$Curso$sobre$Gerenciamento$de$Projetos$de$Desenvolvimento$(GPD)$
!"Consultores,"Peter"Pfeiffer"e"Roberto"Rezende"–"(GTZ"!"Deutsche"Gesellschaft"für"Technische"Zusammenarbeit)"

! ! ! ! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$5:$Diagnóstico$Organizacional:$HABI$–$Resolo$–$CohabPSP$
!"Consultor,"Antônio"Augusto"Veríssimo"

!! !! !! !! !! !!

Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$6:$Sistema$de$caracterização,$classificação,$elegibilidade$e$priorização$para$intervenções$em$assentamentos$precários$no$
município$de$São$Paulo/$Brasil$
!"Consultor,"Eliene"Corrêa"Rodrigues"Coelho"
!"Per"review"para"avaliação"do"Sistema"de"Priorização."O"relatório"Técnico"sobre"o"Sistema"foi"encaminhado"para"a"apreciação"e"sugestão"dos"especialistas:"Waldemar"Bon"Junior"(Secretaria"
de"Recursos"Hídricos"de"São"Paulo),"Dra."Marta"Dora"Grostein"(FAU!USP)"Ivo"Imparato,"Ricardo"Pontual"e"Thomas"Hagenbrok"(Banco"Mundial")"

!! !! !! !! !! !! !!

Início$da$pesquisa$SEADE$
!"Definição"da"amostra"
!"Definição"da"metodologia"
!"Estratificação"da"amostra!

! ! ! ! ! ! ! ! !

Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$7:$Estudo$de$viabilidade$de$implantação$de$um$programa$de$
microcrédito$habitacional$na$cidade$de$São$Paulo$
!"Consultor,"Frederico"Celentano"

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

Contratação$da$equipe$para$desenho$das$construções$em$assentamentos$precários$
!"Desenho"sobre"ortofoto"2003"das"projeções"de"cobertura"dos"barracos"em"todos"os"loteamentos"e"favelas"já"
atualizados"(Contrapartida"Sehab)"

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

Estudos$para$a$priorização$por$subPbacias$hidrográficas$
!"Agregação"dos"indicadores"por"sub!bacias"
!"Definição"da"fórmula"de"cálculo"
!"Elaboração"do"mapa"de"priorização!
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Ano$ Janeiro$ Fevereiro$ Março$ Abril$ Maio$ Junho$ Julho$ Agosto$ Setembro$ Outubro$ Novembro$ Dezembro$

2008$

!! !!
Seminário$Internacional$sobre$Urbanização$de$Favelas$(Sehab$e$Aliança$das$Cidades):$Diálogo$Internacional$sobre$políticas$públicas.$Desafios$da$Urbanização$de$Favelas:$compartilhando$a$experiência$de$São$Paulo$
!"Apresentação"do"Habisp,"Sistema"de"Priorização,"Trabalho"Social,"Regularização"Fundiária"e"Urbanizações:"Vila"Nilo,"São"Francisco,"Paraisópolis,"Heliópolis"e"Iporanga"

!! !! Publicação$do$Habisp$para$usuários$externos$na$ocasião$do$Seminário$Internacional$

!! !! Primeiros$títulos$de$concessão$para$a$regularização$fundiária$emitidos$pelo$Habisp$

! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$8:$Oferta$de$financiamento$e$subsídios$habitacionais$no$município$de$São$Paulo$
!"Consultor,"Eduardo"Rottmann"

! ! !

Discussões$sobre$o$PMH$com$o$Grupo$de$Trabalho$(GT)$do$Conselho$Municipal$de$Habitação$(CMH)$–$Fase$1/2008$
!"Foram"elaboradas"6"reuniões"com"o"GT"neste"ano."As"atas"das"reuniões"estão"disponíveis"para"consulta"no"portal"da"prefeitura:"http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/organizacao/cmh/index.php?p=3695""
e"no"Habisp:"http://www.habisp.inf.br/doc/!!

!! !! !! !!

Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008),$Produto$9:$Atualização$de$dados$censitários$de$favelas$e$loteamentos$irregulares$do$município$de$São$Paulo.$Fundação$Seade$
!"Apresentação"dos"resultados"para"a"equipe"da"Sehab"
!"Per"review"da"pesquisa"SEADE"(realizado"na"cidade"universitária"instalações"da"Aliança"de"Cidades)"
!"Relatório"analítico"disponível"em:!http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/estudosepesquisas/relatorioanalitico/index.html!
!"Apresentação"Síntese"disponível"em:""
http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/estudosepesquisas/apresentacao2007/index.html!!

!! !! !! !! !! !! Finalização$do$projeto$com$a$Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2005P2008)$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

Publicação$dos$resultados$da$parceria$Sehab$e$Aliança$de$Cidades$
!"Habitação"de"Interesse"Social"em"São"Paulo:"desafios"e"novos"instrumentos"de"gestão"."
Disponível"em:"
http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/publicacoes/sp_habitacao_interesse_social/inde
x.html!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Publicação$sobre$o$Seminário$Internacional.$Disponível$em:$
http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/publicacoes/urbanizacao_favelas_em_Foco/inde
x.html!!

2009$

!! Criação$dos$grupos$temáticos$equipes$HABI$e$Resolo$para$continuidade$do$PMH$

! ! Primeira$Versão$do$texto$do$PMH$(para$debate$interno)$

! ! !

Discussões$sobre$o$PMH$com$o$Grupo$de$Trabalho$(GT)$do$Conselho$Municipal$de$Habitação$(CMH)$–$Fase$2/2009$
!"Foram"realizadas"5"reuniões"com"o"GT"neste"ano."As"atas"das"reuniões"estão"disponíveis"para"consulta"no"portal"da"prefeitura:"http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/organizacao/cmh/index.php?p=3695!!
e"no"Habisp:!http://www.habisp.inf.br/doc/!!

!! !! !! Debate$ampliado$sobre$metodologias$para$definição$de$demanda$com$a$Fundação$Seade,$Unicamp,$e$CDHU$

!! !! !! !! !! !!
Oficinas$de$trabalho$finalização$elaboração$do$PMH$
!"Realizada"com"a"equipes"HABI"e"Resolo"

!! !! !! !! !! !! Início$do$processo$de$revisão$dos$dados$no$Habisp$para$finalização$do$PMH$

!! !! !! !! !! !! !! !! !!

Elaboração$dos$perímetros$de$ações$integradas$
!"Definição"dos"critérios"para"desenho"dos"perímetros"e"desenho"propriamente"dito,"dos"mesmos"no"sistema"por"meio"de"sua"interface/"
mapa"on!line."O"mapa"dos"perímetros"pode"ser"visualizado"em:"
http://mapab.habisp.inf.br/?zoom=5&lat=7391550&lon=331857&o=&c=&n=&a=&t=&l=PERIM!!

! ! ! ! ! ! ! ! !
Início$da$implantação$do$cadastro$digital$para$as$pesquisas$socioeconômicas$versão$mobile$

! ! ! ! ! ! ! ! ! Desenvolvimento$do$sistema$para$subsidiar$o$novo$Mapeamento$de$Risco$contratado$pela$Secretaria$de$Subprefeituras$no$Habisp$

!

! !
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2010$

! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2010P2012),$Produto$1:$Cenários$Econômicos$e$Demográficos$
Consultor,"Carlos"Pacheco"(Contrapartida"Sehab)"

!! !!
Fórum$Urbano$Internacional$2010$(versão$preliminar$do$PMH$é$publicada$no$sistema$Habisp)$
!"A"versão"então"apresentada"está"disponível"em:!http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/pmh/pmh_versao_setembro_2010/index.html!!

!! !! Debate$ampliado$sobre$definição$de$demanda$com$Fundação$Seade,$consultores$especializados$e$CDHU$

! ! !

Discussões$sobre$o$PMH$com$o$Grupo$de$Trabalho$(GT)$do$Conselho$Municipal$de$Habitação$(CMH)$–$Fase$3/2010$
!"Foram"realizadas"10"reuniões"com"o"GT"neste"ano.""As"atas"das"reuniões"estão"disponíveis"para"consulta"no"portal"da"prefeitura:!http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/organizacao/cmh/index.php?p=3695!!
e"no"Habisp:!http://www.habisp.inf.br/doc/!!

!! !! !! !! !! !! Publicação$da$nova$home$do$Habisp$(open$source)$

! ! ! ! ! ! ! !

Apresentações$do$PMH$seguidas$de$debates$com$setores$da$Sociedade$Civil$Organizada,$Setor$Público$e$Mídias$(de$15/09$a$26/11/2010)$
Foram"realizadas"nesta"etapa"18"apresentações"seguidas"de"debates:"FAU!USP,"Mackenzie,"POLI!USP,"Jornal"Destak,"Folha"de"São"Paulo,"FIESP/"DECONCIC,"
Conselho"FIESP,"SINDUSCON/"SECOVI/"APEMEC,"CRECI,"AABIC"e"OAB,"SECOVI,"Prefeitura"da"Cidade"de"São"Paulo,"SVMA"e"Conselheiros"do"CADES,"Ministério"
Público,"Conselho"Municipal"de"Habitação,"Sehab/"ATAJ,"CDHU,"SMDU"e"SP"Urbanismo."
http://www.habisp.inf.br/pagina/planoPmunicipalPdePhabitacaoPPMHPseraPdebatidoPcomPaPsociedadePemPoutubro!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Publicação$no$Habisp$das$informações$dos$contratos$de$obras$

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! $
Revisão$da$priorização$por$perímetro$de$ação$integrada$à$luz$do$novo$mapeamento$de$risco$
(PMSP/$IPT$2010)$

2011$

!
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2010P2012),$Produto$2:$O$processo$de$implantação$da$atuação$integrada$nos$perímetros$modelo$$
!"Consultor,"Josefina"Ocanto"

!! Publicação$no$site$das$informações$dos$projetos$habitacionais$realizados$e$em$andamento$

! ! !
Aliança$de$Cidades$(Termo$de$Cooperação$2010P2012),$Produto$3:$Diretrizes$do$Trabalho$Social$em$Rede$
!"Consultor,"Maria"do"Carmo"Brant"Carvalho"

! ! ! !

Reuniões$públicas$abertas$à$comunidade$sobre$o$PMH$
!"O"material"para"subsidiar"a"participação"das"entidades"e"da"população"como"um"todo"foi"disponibilizado"em:!http://www.habisp.inf.br/pagina/b36_audienciasPpublicasPdoPPMHPacontecemPemPmaio!!
!"Foram"realizadas"20"reuniões"ao"todo"nesta"etapa."Os"áudios"gravados"nas"reuniões"estão"disponíveis"na"íntegra"no"Habisp""
http://www.habisp.inf.br/doc/!

!! !! !! !! !! Abertura$do$Renova$SP$P$Concurso$público$de$projetos$

! ! ! ! ! ! !
Divulgação$dos$vencedores$do$Concurso$Renova$SP$
!"17"perímetros"têm"vencedores,"contratos"beneficiam"201"assentamentos"precários"em"66"mil"famílias"(168"favelas,"30"loteamentos"e"3"empreendimentos)"

! ! ! ! ! ! ! ! ! Plano$municipal$enviado$a$Câmara$Municipal$para$aprovação.$Projeto$de$Lei$509/11$
2012$ ! ! ! ! ! Projeto$de$Lei$509/11$aprovado$em$1ª$instância$pela$Câmara$Municipal$de$Vereadores$

Tabela&11:&Linha&do&tempo&Habisp.&Elaboração&própria.&
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4.2$Por$dentro$do$sistema$de$tomada$de$decisão$

Ao#olharmos#para#a#trajetória#do#Habisp,#apresentada#na#Tabela#11,#vemos#os#eventos#que#

representaram# mudanças# importantes# no# sistema.# Esses# eventos# comumente# estão#

relacionados#a#realizações#programáticas#da#Sehab,#à#emissão#de#títulos#para#o#programa#de#

urbanização# de# favelas# ou# o# próprio# PMH.# Não# poderia# ser# diferente,# pois# o# princípio#

adotado#para#o#seu#desenvolvimento#sempre#foi#apoiar#o#planejamento#das#ações#da#Sehab,#

com# a# adoção# das# seguintes# diretrizes:# democratização# do# acesso# às# informações,#

integração,# gestão# estratégica,# facilidade# e# rapidez# no# acesso# às# informações# e# a# inclusão#

digital.##

Dados,# informações,# indicadores,# geração# de# conhecimento,# tomada# de# decisão,# espaços#

geográficos,#habitação#popular,#regularização#fundiária,#análises#espaciais,#mapas,#cadastros#

e# pesquisas# populacionais# são# alguns# dos# temas# com# os# quais# o# Habisp# está# relacionado.#

ClassificáNlo# em#uma#única#modalidade#de# sistema#não#é# tarefa# fácil;# estes#dividemNse#em#

categorias,#de#acordo#com#as#atividades#que#apoiam,#mas#o#Habisp#não#se#encaixa#em#uma#

única# categoria,# podendo# ser# considerado:# um# sistema# de# informações# gerenciais;# um#

sistema#de#processamento#de#transação#ou#um#sistema#de#apoio#à#decisão#(BIDGOLI,#1989,#

apud#BARBOSA,#2002).#

Dentro# dessas# classificações# apresentadas# por# BIDGOLI# (1989,# apud# BARBOSA,# 2002),#

podemos#afirmar#que#o#Habisp#é,#na#sua#maior#parte,#um#sistema#de#informações#gerenciais,#

servindo# às# funções# de# planejamento,# controle# e# tomada# de# decisão,# condensando#

informação#obtida#dos#sistemas#de#processamento#de#transação,#com#relatórios#de#rotina#e#

exceção.#A#parcela#de#sistemas#de#processamento#de#transação#no#Habisp#relacionaNse#aos#

procedimentos# de# atendimento# habitacional# apoiados# pelo# mesmo# (pagamento# de#

benefícios#e#emissão#de# títulos#de# regularização# fundiária#de#áreas#públicas).#Contudo,#um#

de#seus#componentes#mais#relevantes,#o#sistema#de#priorização#de#intervenções,#o#aproxima#

ou# mesmo# o# qualifica# como# um# sistema# de# apoio# à# tomada# de# decisão,# ainda# que# esta#

categoria#não#tenha#uma#definição#amplamente#aceita.#
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No#capítulo#“Sistemas#de#apoio#à#decisão”,#apresentamos#as#bases#teóricas#para#os#SADs#e#

vimos#que#não#há#um#consenso#entre#autores# sobre# sua#definição#exata.#Enquanto#alguns#

têm#uma# leitura#mais# restritiva# sobre# o# que#de# fato# pode# ser# considerado#um# sistema#de#

apoio#à#decisão#(em#termos#de#modelo#de#construção,#tipo#de#informação#e#arquitetura#de#

software),#outros#caracterizam#sistemas#de#apoio#à#decisão#como#sendo#“qualquer(sistema(

capaz( de( dar( algum( tipo( de( contribuição( para( o( processo( decisório”( (BINDER,( 1994).( Se# a#

definição# de# SAD# não# é# um# consenso,# suas# características# principais# N# flexibilidade# e#

adaptabilidade# N# o# são.# Um# SAD# deve# ser# flexível# e# adaptável# às# mudanças# ocorridas# no#

ambiente#e#nos#processos#que#apoia#(TURBAN,#1995),#o#que#sem#dúvida#o#Habisp#é.#

Essa# capacidade# para# rápidas# transformações# nasceu# com# a# metodologia# de# trabalho#

adotada# pela# equipe# responsável# por# sua# construção,# que# a# diferencia# da# metodologia#

tradicional# de# desenvolvimento# de# software;# nestas,# o# escopo# do# projeto# é# inteiramente#

detalhado,# estudado,# “prototipado46”,# discutido# com# os# usuários# e,# somente# depois# de#

cobertas# todas# as# etapas# do# processo# a# ser# informatizado,# o# produto# começa# a# ser#

desenvolvido#para#então#passar#por#uma#série#de#validações#até#sua#entrega#final#(SANTOS,#

M.#S.#D.,#2004).#

No#desenvolvimento#do#Habisp,#optouNse#pela# implementação#de#uma#metodologia#ágil#de#

desenvolvimento,# com# a# inserção# de# projetos# menores# de# escopo# reduzido# e# entregas#

parciais,#de#modo#a#agilizar#a#disponibilização#do#uso.#Ainda#que#um#determinado#processo#

não#estivesse#totalmente#coberto,#uma#versão#funcional#era#disponibilizada.#Existem#várias#

metodologias# conhecidas# como# ágeis,# apontadas# como# alternativas# às# abordagens#

tradicionais#para#o#desenvolvimento#de#software.#Podemos#citar#como#exemplo#o#Scrum#e#o#

Extreme#Programming#(XP).#

As# metodologias# tradicionais,# conhecidas# também# como# pesadas# ou# orientadas# a#

planejamentos,#devem#ser#aplicadas#apenas#em#situações#em#que#os#requisitos#do#sistema#são#

estáveis# e# requisitos# futuros# são# previsíveis.# Entretanto,# em# projetos# em# que# há# muitas#

mudanças,# em#que#os# requisitos# são#passíveis# de# alterações,# onde# refazer# partes# do# código#

não#é#uma#atividade#que#apresenta#alto#custo,#as#equipes#são#pequenas,#as#datas#de#entrega#

do#software#são#curtas#e#o#desenvolvimento#rápido#é#fundamental,#não#pode#haver#requisitos#
########################################################
46#Prototipado# N# jargão#usado#para# representar#o#ato#de#produzir#modelos#não# funcionais#de# sistemas#com#o#
objetivo#de#avaliar#a#sua#aderência#às#necessidades#dos#usuários.#
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estáticos,# necessitando# então# de# metodologias# ágeis.# Além# disso,# o# ambiente# das#

organizações#é#dinâmico,#não#permitindo#então#que#os#requisitos#sejam#estáticos#(SANTOS,#

M.#S.#D.,#2004,#p.#8).#

O#modelo#de#desenvolvimento#adotado#partiu#dos#conceitos#básicos#das#metodologias#ágeis#

e# foi# adaptado# às# necessidades# da# Sehab# e# da# equipe# de# tecnologia# da# informação#

contratada#para#execução#dos# trabalhos.#O# termo#“metodologias(ágeis”( tornouNse#popular#

em# 2001,# quando# dezessete# especialistas# em# processos# de# desenvolvimento# de# software,#

representando# os# métodos# Scrum,( Extreme( Programming( (XP)# e# outros,# estabeleceram#

princípios# comuns# compartilhados# por# todos# esses# métodos.# Foi# então# criada# a# “Aliança(

Ágil”# e# o# estabelecimento# do# “Manifesto( Ágil”,# cujos# conceitosNchave# distinguem# (1)#

indivíduos# e# interações# ao# invés# de# processos# e# ferramentas;# (2)# software# executável# ao#

invés#de#documentação;#(3)#colaboração#do#cliente#ao#invés#de#negociação#de#contratos;#(4)#

respostas#rápidas#a#mudanças#ao#invés#de#planos#(SANTOS,#M.#S.#D.,#2004).#

Esta#abordagem#simplificou#o#início#dos#trabalhos#de#desenvolvimento#do#sistema;,#em#julho#

de# 2006# (seis#meses# após# o# início# do# projeto),# uma# versão# inicial# do# Habisp# era# utilizada#

pelos#técnicos#da#Sehab,#o#que#facilitou#ainda#mais#o#desenvolvimento,#pois#o#feedback#por#

parte# dos# usuários# serviu# de# alavanca# para# o# processo# de# desenvolvimento.# Assim,# cinco#

anos#após#o#início#dos#trabalhos,#o#sistema#atual#é#bem#diferente#do#inicial#no#que#tange#à#

quantidade# de# dados# e# informações# e# também# em# aplicações# disponíveis# e# tecnologia#

empregada.#Na#sua#primeira#versão,#o#Habisp#dispunha#de#informações#cadastrais#sobre#as#

favelas# (e# apenas# favelas),# uma# interface# geográfica# baseada# no# Autodesk# MapGuide#

(software(proprietário#responsável#por#servir#os#mapas#na#web)#e#dois#bancos#de#dados,#o#

Oracle(Spatial#(responsável#por#armazenar#os#dados#geográficos#ou#espaciais)#e#o#Microsoft(

SQL( (responsável#por#armazenar#os#dados#não#geográficos#ou#não#espaciais).#As#principais#

linguagens# de# programação# eram# o# Ccharp# e# o# C++# em# um# Framework( Dotnet,# solução#

basicamente#em#plataforma#Windows.#

O#primeiro#MapGuide#foi#lançado#no#mercado#como#Argus(MapGuide,#em#1995,#pela#Argus(

Technologies.#A#Autodesk# adquiriu#a#Argus#Technologies#no#outono#de#1996#e,#em#poucos#

meses,#o#primeiro#lançamento#com#a#marca#Autodesk#foi#introduzido,#o#Autodesk(MapGuide(

2.0.# O# software# evoluiu# através# de# uma# série# de# lançamentos# que# antecederam# a# atual#
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versão,# o#Autodesk(MapGuide( 6.5.# Apesar# de# seu# sucesso,# o#MapGuide( 6.5# tem# algumas#

limitações#inerentes#a#sua#arquitetura:#a#maioria#das#aplicações#MapGuide(depende#de#um#

cliente#Plug]in,#controle#ActiveX(ou#Java(Applet,#com#grande#parte#da#lógica#da#aplicação#em#

JavaScript,#usando#as#APIs#(Application(Programming(Interface,#ou#Interface#de#Programação#

de#Aplicações),#oferecidas#pelo#lado#do#cliente#Plug]in.#Toda#a#análise#espacial#é#feita#do#lado#

do#cliente#e#a#plataforma#do#servidor#é#muito#centrada#no#Windows# (OSGEO#FOUDATION,#

2008).#Atualmente,#o#sistema#se#apresenta#bastante#heterogêneo#em#termos#de#tecnologia#

empregada,# mesclando# bancos# de# dados# proprietários# (Microsoft( SQL( e( Oracle)# com#

alternativas#de#código#aberto#–#“open(source”#(Postgre#e#sua#extensão#espacial#Postgis),#um#

banco#de#dados#não#relacional,#o#CouchDB,#e#uma#interface#de#comunicação#com#o#banco#de#

dados# (biblioteca# de# mapeamento# de# objetoNrelacional# SQL# para# a# linguagem# de#

programação# Python),# o( SQLAlchemy.# Aproximadamente# 50%# do# sistema# foi# reescrito# na#

linguagem# de# programação# Python( (Framework( Pyrons)# para# ambiente# Linux# e# uma#

arquitetura# baseada# em# camadas# e# funções# foi# concebida# de#modo# a# viabilizar# alterações#

sucessivas#em#partes#distintas#do#sistema,#sem#que#outras#sofressem#grande#impacto.#

São#três#as#principais#camadas:#uma,#representada#pelos#gerenciadores#de#banco#de#dados#e#

pelos#próprios#bancos#de#dados;#a# segunda,# chamada#de#Model,# responsável#por# servir#os#

dados# para# a# aplicação,# e# a# terceira,# a# própria# aplicação,# em# que# estão# os# códigos# do#

sistema,# capazes# de# materializar# as# funcionalidades# que# se# manifestam# na# interface,#

também#representada#por#códigos.#O#coração#do#sistema#é#a#Model,#pois#tem#a#finalidade#(e#

capacidade)#de#representar#de#modo#abstrato#os#conceitos#do#mundo#real.##

O# Habisp# sofreu# significativo# aumento# de# componentes# e# de# estrutura# e,#

consequentemente,# da# sua# complexidade,# assim# como# o# redirecionamento# da# tecnologia#

inicial#apoiada#em#soluções#de#mercado#para#os#componentes#atuais#com#código#aberto.#A#

interface# do# Habisp# também# passou# por# significativas# alterações.# A# página# inicial# (home),#

atualmente# na# # terceira# versão,# evoluiu# de# uma# lista# de# links# para# uma# interface# de#

comunicação#com#o#usuário,#tendência#a#ser#reforçada.#Na#sua#atual#versão,#a#página#inicial#

disponibiliza#notícias#sobre#a#habitação,#projetos#em#andamento#e#publicações#importantes.#

O#mapa#também#sofreu#grandes#mudanças#desde#a#primeira#interface,#baseada#no#Autodesk(
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Mapguide,#para#a#atual#biblioteca#OpenLayers47.#As#funções#iniciais#(de#edição#de#geometrias#

e# visualização# de# camadas)# foram# se# sofisticando# e# gradualmente# o# mapa# está# se#

transformando#no#principal#ponto#de#acesso#tanto#para#visualização#quanto#para#edição#dos#

dados#e# informações.#O#objetivo#é#que#ele#seja#realmente#o#principal#ponto#de#entrada#de#

informações# e# que# também# ofereça# saída# de# dados,# relatórios# e# possibilite# a# criação# de#

camadas#pelos#usuários.##

Os# recentes# desenvolvimentos# dão# asas# à# imaginação.# Um# instrumento# ainda# mais#

profissional,#com#foco#na#construção#e#gestão#do#conhecimento#e#na#consolidação#de#uma#

estratégia#de#comunicação#com#a#sociedade,#parece#possível.#O#banco#de#dados#geográficos#

com# informações#sobre#a#demanda#habitacional#dá#espaço#a#um#“algo”#a#ser#conquistado.#

Ao#falarmos#sobre#o#Habisp,#estamos#sempre#nos#remetendo#a#uma#iniciativa#em#constante#

mutação.#Se#compararmos#as#interfaces#iniciais#do#sistema#(home)#e#sua#interface#geográfica#

(mapa),# na# Figura# 9# e# Figura# 10,# nos# deparamos# com# as# representativas# transformações#

sofridas#pelo#sistema,#nos#anos#2006,#2008#e#2010.#

$

########################################################
47
OpenLayers#é#uma#biblioteca# (javascript),#de#código#aberto,#que# fornece#uma# interface#de#programação#de#

aplicações#(API#N(Application(Programming(Interface)#para#construir#aplicações#geográficas#baseadas#na#web.#O#
OpenLayers(pode#obter#dados#de#diversos#recursos,#tais#como:(Web(Map(Service,(Web(Feature(Service,(Google(

Maps,(OpenStreetMap,(Virtual(Earth,(Yahoo!(Maps,(MapServer,(GeoServer,(ka]Map,(World(Wind(Servers,#além#
de# possuir# suporte# à# GeoRSS,# navegação# tanto# pelo# mouse# quanto# pelo# teclado,# adição# de# marcadores# e#
seleção#de#layers((OPENLAYERS,(2007).#
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!

!

!

! !

A!primeira!versão!do!Habisp,!de! julho!de!2006!mostrava!basicamente!os!dados!
importados!dos!diversos!bancos!de!dados!que!a!Sehab!mantinha!em!formato!de!
listas,! para! a! navegação.! Sem! recurso! de! busca! integrado! a! consulta! exigia!
minimamente!o!conhecimento!do!tipo!de!assentamento!a!ser!consultado.!

!

! !

!

!

! !
! A!versão!2010!possui!diversos!avanços!em!relação!!à!interface!anterior:!

Busca!integrada:!mecanismo!de!busca!baseado!no!componente!SOLR,!capaz!de!encontrar!qualquer!elemento!
indexado!no!banco!de!dados!esteja!indexado.!
Posts!de!notícias!relevantes!para!o!tema!da!habitação!
Um!layout!mais!comunicativo,!preparação!para!as!versões!em!inglês!e!espanhol.!
Controle!de!acesso!integrado!(baseado!no!componente)openldap).!
Maior!organização!nos!conteúdo!e!incremento!nos!documentos!disponíveis.!

! !

Na!versão!de!setembro!de!2008!o!Habisp!ganhou!uma!interface!de!entrada!ainda!
com!poucos!recursos,!entretanto!mais!ordenada.!O!recurso!de!busca!ainda!não!
era! integrado!e! seguia!o! conceito!da! versão!anterior.!Novas! funcionalidades! já!
aparecem!como!a!priorização!e!o!sistema!de!emissão!de!títulos!de!concessão.!

!

Figura'9:'Versões'iniciais'no'sistema'Habisp,'2006,'2008'e'2010.'Fonte:'www.habisp.inf.br,'elaboração'própria.'
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!

!

!
! ! !
A! primeira! versão! do! mapa! possuía! poucas! funcionalidades!
além! das! disponibilizadas! pelo!mapguide.! Não! dispunha! de!
um! sistema! de! busca! e! navegação! próprio,! a! navegação! era!
realizada!a!partir!da!lista!de!favelas!!disponibilizada!na!página!
inicial! do! site.! As! ferramentas! de! desenho! eram! limitadas! a!
criação!e!deleção!de!polígonos.!

! A! versão! 2008! trouxe! poucos! avanços! em! relação! a!
interface! anterior,! além!da! organização! das! camadas.!
Mas! deu! inicio! ao! conceito! de! mapa! como! ponto!
central!de!consulta!e!atualização!de!informações.!

! ! ! ! !

!
!

!

! A!versão!2010,!sim,!tem!representativos!avanços.!Um!sistema!de!busca!
integrado! (baseado! no! componente! SOLR)! para! navegação! espacial,!
busca!de!assentamentos,!ruas,!áreas!de!risco,!etc.,!e!outro!sistema!para!
a! busca! de! camadas! disponíveis.! Um! controle! de! camadas! mais!
eficientes! que! permite! a! ordenação! da! sobreposição! das! camadas! e!
controle!de!transparências.!
O! controle! de! acesso! permite! fiscalizar! a! exibição! e! a! edição! das!
camadas! individualmente,! e! a! edição! tem! recursos! mais! refinados,!
como!deleção!de!vértices.!Nesta!versão!a!edição!de!atributos!pode!ser!
feita!diretamente!no!mapa!sem!a!necessidade!de!dois!pontos!de!edição!
como!na!versão!anterior!(dados!no!site!e!geometria!no!mapa)!
Outras! funcionalidades:! download! de! geometria;! ! exportação! de!
imagens!em!formato,)Jpeg,)Pdf)e)Geotiff;)permalink)que!permite!enviar!
um! link! com!a! representação! de! camadas! ativas! e! posição! geográfica!
visível!na!tela;!controle!camadas!raster;!zoom!por!escala!e!outros.!

Figura'10:'Versões'do'mapa'do'Habisp,'2006,'2008'e'2010.'Fonte:'www.habisp.inf.br,'elaboração'
própria.'



109$

4.2.1$Mapas$e$análises$espaciais$

A! geração! de! mapas! temáticos! é! uma! das! características! mais! usuais! dos! sistemas! de!

informações!geográficas!(SIG),!e!as!funções!de!análises!são!sem!dúvida!as!mais!importantes!

dentro!das!tecnologias!de!informações!geográficas!(MACHADO,!2009).!Embora!o!Habisp!não!

possa! (conceitualmente)! ser!considerado!um!SIG,!do!ponto!de!vista!das!suas!aplicações,!o!

mapa! (associado! ao! cadastro! habitacional)! é! capaz! de! gerar! uma! centena! de! mapas!

temáticos! e! também! realizar! (a! partir! dos! bancos! de! dados! espaciais)! outra! dezena! de!

análises! espaciais.! Estas! são! entendidas! como! uma! coleção! de! técnicas! matemático\

computacionais! que! operam! sobre! conjuntos! de! dados! com! informação! geográfica,! ou!

georeferenciados! –! englobando! desde! operações! de! sobreposição! de! camadas! de!

informação!(overlays)!às!álgebras!definidas!para!agir!sobre!representações!digitais!de!mapas!

e!estatísticas!espaciais,!que!derivam!da!estatística!tradicional!–,!porém!procuram!considerar!

o!lugar!da!ocorrência!da!variável!observada!como!informação!significativa!(BAILEY;!GATTREL,!

1995,!apud!RAMOS,!F.!R.,!2002,!p.!13).!

Mapas! temáticos! podem! ser! definidos! como! “todos! os!mapas! que! representam! qualquer!

tema,!além!da!representação!do!terreno”,!segundo!JOLY!(1990,!p.!75).!Ele!afirma!que!todo!

mapa,!qualquer!que!seja,!ilustra!um!tema!e!deve,!citando!ARCHELA;!THÉRY!(2008),!cumprir!a!

função! de! responder! o! quê,! onde! e! como! ocorre! determinado! fenômeno! geográfico,!

utilizando!símbolos!gráficos!(signos)!especialmente!planejados!para!facilitar!a!compreensão!

de!diferenças,!semelhanças!e!possibilitar!a!visualização!de!correlações!pelo!usuário.!Mapas!

de! uso! público! são! julgados! por! sua! aparência! e! utilidade,! por! isso! buscar! conceitos! e!

conhecimentos!cartográficos!para!sua!elaboração!torna\se!imprescindível.!

Os!mapas!de!domicílio,!produtos!dos!cadastros!socioeconômicos!realizados!pela!Sehab!nas!

áreas! objeto! de! intervenção,! podem! originar! diversas! representações! cartográficas! da!

realidade! social;! a! grande!maioria! dos! atributos! coletados! é! passível! de! ser! representada!

espacialmente.!A!chave!para!o!processo!de!geração!de!mapas!temáticos!foi!a!normatização!

para!execução!dos!produtos!cartográficos!a!serem!carregados!no!banco!de!dados.!E!permitiu!

certa! automatização! do! processo,! deixando! apenas! tarefas! básicas! para! serem! realizadas!
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manualmente,! como! a! validação! dos! shapefiles48!e! a! configuração! dos! mapas.! As! rotinas!

elaboradas! carregam! os! dados! espaciais,! originalmente! em! formato! shapefile;! os!

correlacionam!com!os!dados!socioeconômicos,!armazenados!no!banco!de!dados!relacional!

(por!meio!de!uma!operação!de!“join”49)!e!os!transportam!para!o!banco!de!dados!espacial.!A!

partir! de! então,! é! possível! criar! um! mapa! temático! e! o! disponibilizar! para! que! seja!

consultado!na!interface.!!

Todas! as! operações! são! realizadas! diretamente! no! banco! de! dados,! sendo! que! cada!

assentamento! precário! pode! ter! “n”! pesquisas! ao! longo! do! tempo.! Para! cada! uma! delas,!

podem!ser!criados!diversos!mapas!para!representar!as!características!sociais!da!população:!

renda,!escolaridade,!trabalho,!entre!outras.!Mas,!como!são!representações!estáticas,!após!a!

geração!do!mapa,!caso!haja!alguma!alteração!de!dado!ou!atributo!na!pesquisa!de!origem,!o!

processo! deverá! ser! refeito! para! que! a! alteração! seja! visível! no!mapa:! esta! é! a! diferença!

fundamental!entre!o!Habisp!e!um!SIG.!No!Habisp,!as!operações!espaciais! são!processadas!

nos!bancos!de!dados!(previamente)!e!disponibilizadas!para!consulta,!enquanto!que!um!SIG!

tem! a! inteligência! e! a! capacidade! de! processar! essas! informações! de! forma! automática,!

sempre!que!solicitado.!

A! normatização! dos! produtos! cartográficos! também! facilitou! o! processo! de! geração! dos!

memoriais! descritivos! de! lote,! viela,! área! e! perímetro! utilizados! no! programa! de!

regularização!fundiária.!A!rotina!de!geração!de!memorial!é!um!“script”50!elaborado!no!banco!

de! dados! espaciais,! que! contém! as! regras! necessárias! para! ler! a! geometria! do! lote,! suas!

geometrias! adjacentes! e! apresentar! (gráfica! e! literalmente)! para! a! interface! o! resultado!

dessa!análise!espacial.!O!mais!interessante!nesse!processo!são!as!soluções!encontradas!para!

ensinar! ao! banco! de! dados! as! regras! para! geração! do! memorial.! Os! parâmetros! para! o!

registro! em! cartório! de! imóveis! determinam! que! a! descrição! do! lote! deve! ter! início! no!

primeiro! ponto! à! esquerda! de! quem! olha! para! a! testada! do! lote.! E,! para! reproduzir! essa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48
!Shapefile!é!um!dos!formatos!de!arquivo!para!softwares’s!SIG.!É!bastante!usual!e!lido!na!maior!parte!dos!SIGs.!

O!que!chamamos!de!arquivo!shapefile!é!na!verdade!composto!de!três!arquivos:!um!em!formato!SHP,!!em!que!

ficam!armazenadas!as!geometrias;!um!em!formato!DBF,!!em!que!ficam!armazenados!os!dados!e!atributos!das!

geometrias!e;!um!em!formato!SHX,!que!faz!a!indexação!das!geometrias!para!facilitar!a!visualização!e!busca.!
49Join,! em! inglês,! juntar.! Representa! a! operação! de! junção! de! dados! originários! de! pontos! distintos! em! um!

único!ponto!por!meio!de!uma!entidade!única!que!os!correlacionem.!
50Script,!em!inglês,!escrita.!
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ideia,! foi! necessário! criar! uma! camada! gráfica! contendo! uma! linha! vertical! que! se!

intersecciona!com!a!linha!da!testada!do!lote!(a!mais!ou!menos!50!cm!do!ponto!à!esquerda!

da!testada),!de!modo!que!fosse!possível!dizer!ao!banco!de!dados!que!a!descrição!devia!ter!

início!no!ponto!mais!próximo!entre!a! intersecção!dessas!duas!camadas.!Apresentamos,!na!

Figura! 11,! exemplos! de!mapas! temáticos! e,! na! Figura! 12,! exemplo!de! título! de! concessão!

emitido!pelo!Habisp.!O!documento!do!título!é!composto!de!quatro!páginas!sendo!uma!folha!

de! rosto,! três! páginas! com! o! texto! do! documento! e! um! anexo! com! o! croqui! do! lote.! Na!

Figura! 12! apresentamos! a! primeira! página! do! documento! no! qual! aparece! o! memorial!

descritivo!do!lote!e!o!anexo!com!croqui!de!lote.!

Assim! como! a! geração! de! memoriais,! outras! análises! espaciais! elaboradas! com! a!

sobreposição! de! camadas! (ainda! que! simples)! são! processadas! no! banco! de! dados! e!

disponibilizadas! para! consumo! da! interface,! como:! análises! de! localização! (subprefeitura,!

distrito,!regional),!cálculo!de!área!e!indicadores!como!renda!média!(calculada!sobre!o!mapa!

de!setores!censitários!do!IBGE!2000,!atualmente).!Tanto!o!Oracle!como!o!Postgis!suportam!

esse! tipo! de! operação;! aliás,! são! bancos! específicos! para! elas.! Sempre! que! a! aplicação!

requisitar!um!dado!cujo!resultado!advém!de!uma!análise!espacial,!a!Model)vai!até!o!mesmo,!

executa!a!operação!de!análise!espacial!(que!é!um!script!do!banco),!devolve!o!resultado!para!

a!aplicação!e!o!grava!novamente!na!tabela!e!campo!correspondentes.!Desta!forma,!sempre!

que! uma! geometria! for! atualizada! (editada! ou! criada! inicialmente),! o! código! da! aplicação!

dispara!automaticamente!a!análise!espacial!para!aquele!registro,!atualizando!os!resultados!e!

gravando!novamente!na!tabela!para!ser!consumida!pela!interface.!!

Outra!função!exercida!pela!camada!da!Model!é!a!exportação!de!relatórios!(em!formato!de!

tabelas).! Atualmente,! os! dados! sobre! as! favelas! e! assentamentos! precários! podem! ser!

exportados! por! qualquer! usuário! do! sistema.!Os! dados! sobre! as! famílias! cadastradas! (nas!

pesquisas! socioeconômicas)! também! são! exportados! para! procedimentos! de! validação! e!

posteriormente! para! a! geração! dos! chamados! “diagnósticos! socioeconômicos”.! Estas!

exportações!são!tarefas!executadas!pela)ModelCE!(de!exportação),!uma!Model!especializada!

na!extração!dos!dados!e!conversão!para!formato!XLS51!e!CSV52.!E!buscam!os!dados!gravados!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!XLS:!Formato!de!arquivo!do!Microsoft!Office!Excel!(nome!popular!Microsoft!Excel),!um!programa!de!planilha!
eletrônica! de! cálculo! para! computadores! que! utilizam! o! sistema! operacional!Microsoft!Windows! e! também!
computadores!Macintosh!da!Apple.!



112$

na!tabela!sempre!que!a!operação!é!solicitada,!de!modo!a!retornar!sempre!ao!registro!mais!

atual.! Já! as! exportações! de! dados! espaciais! (disponíveis! na! interface! do! mapa)! são! pré\

processadas!na!noite!anterior,!de!modo!que!o! registro!exportado!hoje!se! refere!sempre!à!

data! do! dia! anterior.! Atualmente! é! possível! exportar! as! imagens! ortorretificadas! nos!

formatos! JPEG53,!PDF54!e!GEOTIFF55!(este! último! formato! contém! também!as! coordenadas!

geográficas!da!imagem!selecionada)!e!as!feições!geográficas!vetoriais!em!formato!shapefile!

ou!mapas! em! imagem! formato! JPEG.! Abaixo,! a! Tabela! 12! com! as! feições! que! podem! ser!

exportadas!no!mapa.!

Formato'raster! Formato'vetorial'(shape)!
Ikonos!Áreas!protegidas!por!legislação!Ambiental!
Ikonos!Divisão!Administrativa!
Ikonos!Habitação!Social!
Ikonos!Índice!Saúde!
Ikonos!Meio!Ambiente!
Ikonos!Operação!Urbana!(Jacú\Pêssego)!
Ikonos!Priorização!de!Favelas!
Ikonos!Priorização!de!Loteamentos!
Paraisópolis\Valor!venal!do!lote!oficial!!
Paraisópolis\Deficientes!por!domicilio!
Ikonos!Renda!Media!
Ikonos!Relevo!
Ikonos!Vulnerabilidade!Social!
Mapa!da!cidade!com!sub\bacias!
Mapa!da!cidade!Ikonos!
Mapa!da!cidade!Ikonos!Zeis!
Mapa!da!cidade!Sabesp!
Paraisópolis\Padrão!construtivo!
Paraisópolis\Renda!
Paraisópolis\Situação!de!ocupação!do!chefe!de!família!
Paraisópolis\Valor!venal!do!lote!oficial!

Assentamentos!
Cortiços!
Favelas!
Loteamentos!
Núcleos!
Obras!
Hidrografia!
Sub\Bacias!
MicroBacias!
Córrego!Limpo!\!Sub\Bacias!Prioritárias!
Parques!Lineares!
Área!de!Proteção!Ambiental!
Risco!de!Solapamento!e!Escorregamento!

Tabela'12:'Feições'em'formato'raster&e&shape'que'podem'ser'exportados'na'interface'do'mapa.''
Observe! que! as! feições! em! formato) shape! são! aquelas! chamadas! dinâmicas,! ou! seja,! que! sofrem! constante!
alteração!e!que!por! isso!precisam!ser!disponibilizadas!em!tempo!real.!Fonte:!www.habisp.inf.br,! fevereiro!de!
2011.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52)CSV:)CommaCseparated)values!(CSV),!em!português!Valores!Separados!por!Vírgula,!é!um!formato!de!arquivo!
que!armazena!dados!tabelados,!cujo!grande!uso!data!da!época!dos!mainframes.!Por!serem!bastante!simples,!
arquivos!.csv!são!comuns!em!todas!as!plataformas!de!computador.!
53!JPEG:!Joint)Photographic)Experts)Group.!Método!para!comprimir! imagens!fotográficas!com!pouca!perda!na!
qualidade!da!imagens.!Além!de!ser!um!método!de!compressão!é!também!considerado!um!formato!de!arquivo.!
54!PDF:!Portable)Document)Format!(PDF)!é!um!formato!de!arquivo,!desenvolvido!para!representar!documentos!
de!maneira! independente! do! aplicativo,! do! hardware! e! do! sistema! operacional,! usados! para! criá\los.! É! um!
padrão!aberto,!e!qualquer!pessoa!pode!escrever!aplicativos!que!leiam!ou!escrevam!neste!padrão.!
55!GEOTIFF:!é!um!padrão!de!metadados!de!domínio!público!que!permite!embutir!informações!das!coordenadas!
geográficas!em!um!arquivo!TIFF! (acrónimo!para!Tagged) Image)File)Format)!é!um!formato!de!arquivo!raster,!
popularmente!chamado!de)bitmap).!
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! ! !
Chefe!de!famílias!por!situação!ocupacional!

! ! !
Renda!média!do!domiciliar!(em!salários!mínimos)!

! ! !
Padrão!Construtivo!

Figura'11:'Exemplos'de'mapas'temáticos'realizados'com'dados'da'pesquisa'socioeconômica'(do'ano'2008)'para'a'favela'Paraisópolis.' '
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! !
Figura'12:'Memorial'descritivo'de'lote'e'título'de'concessão'emitido'pelo'sistema'Habisp.'Fonte:'www.habisp.inf.br'
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4.2.2#Interface#de#consulta#e#atualização#

É" também"no"mapa"que"são" realizados"os"cadastros"de"assentamentos,"editadas"e"criadas"

novas"feições"geográficas,"bem"como"atributos"a"estas"feições."A"partir"do"mapa"é"possível"

realizar" busca" (atualmente" se" utiliza" um" componente" chamado" Solr56)" para" encontrar" as"

feições" ou" camadas" desejadas." A" tecnologiaFbase" do"mapa" é" a" biblioteca" do"OpenLayers,"

sendo"que"cerca"de"60%"da"aplicação"atualmente"existente"refereFse"a"desenvolvimento"de"

código"próprio"sobre"essa"biblioteca."Para"disponibilização"dos"mapas"na"Web,"são"utilizados"

os"servidores"(Webmaping)3Geoserver57"e"MapServer58."O3MapServer"tem"por"função"servir"

os"mapas" no" formato"WMS;" ele" se" comunica" com" o" banco" de" dados" espacial" (Oracle3 ou"

Postgis,"no"caso"do"Habisp),"lê"a"descrição"de"uma"(ou"mais)"feição"geográfica"e"transformaFa"

em" uma" imagem" que" é" devolvida" para" o" código" e" apresentada" na" interface." Todas" as"

camadas" existentes" no" Habisp" estão" armazenadas" no" MapServer." Já" o" Geoserver" se"

comunica" com" o" banco" de" dados," lê" a" descrição" de" uma" feição" e" retorna" um" arquivo" no"

formato"GML"(linguagem"de"marcação"de"geografia),"que"é"interpretado"e"processado"pelo"

OpenLayers," retornando"um"arquivo"no" formato"WFSFT" (vetor),"possível"de" ser"editado"na"

interface."O"componenteFchave"do"mapa"é"sem"dúvida"o"OpenLayers."Ele"é"capaz"de" ler"e"

falar" diversos" protocolos" dentro" dos" parâmetros" internacionais" do" OGC" (Open3 Geospatial3

Consortium)"para"aplicações"SIG,"o"que"permite"que"o"Habisp"faça"uso"de"qualquer"aplicação"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
56Solr" é" uma" plataforma" open3 source;" suas" principais" características" incluem" pesquisa" de" texto" completo,"
realce,"pesquisa"facetada,"agrupamento"dinâmico," integração"de"banco"de"dados"e"de"documentos"ricos"(por"
exemplo,"Word,"PDF),"fornecimento"de"pesquisa"distribuída"e"replicação"do"índice."Funciona"como"um"servidor"
autônomo"de"pesquisa"de"texto"completo"dentro"de"um"“servlet3container”"como"o"Apache3Tomcat.3Solr"pode"
ser"adaptado"a"quase"qualquer"tipo"de"aplicação,"sem"codificação,"e"tem"uma"extensa"arquitetura"de"plugins"
para"quando"forem"necessárias"personalizações"avançadas"(THE"APACHE"SOFTWARE"FOUNDATION,"2007)."
57GeoServer" é" um" software" livre," mantido" pelo"Open3 Planning3 Project," que" permite" o" desenvolvimento" de"
soluções"de3Webmapping," integrando"diversos"repositórios"de"dados"geográficos."O"GeoServer3é"um"servidor"
de"Web3Map3 Service" (WMS)," Web3 Coverage3 Service" (WCS)" e" de"Web3 Feature3 ServiceCTransaction3 (WFSFT),"
completamente"funcional,"que"segue"as"especificações"do"OGC."O"foco"do3GeoServer3é"facilitar"o"uso"e"suporte"
para" os" padrões" abertos," a" fim" de" permitir" o" rápido" compartilhamento" de" informações" geoespaciais"
(GEOSERVER,"2011)."
58MapServer"é"um"software"livre"que"serve"como"ambiente"de"desenvolvimento"para"construção"de"aplicativos"
espaciais" na" internet." Ele" não" é" um" SIG" completo;" ao" invés" disso," sobressaiFse" na" apresentação" de" dados"
espaciais"(mapas,"imagens"e"dados"vetoriais)"na"web."Além"de"permitir"visualizar"dados"de"SIGs,"o"MapServer"
permite"a" criação"de" imagens"de"mapas"geográficos"que"podem"direcionar"usuários"a"outros" conteúdos." Foi"
originalmente"desenvolvido"pelo"projeto"ForNet"da"Universidade"de"Minnesota"(UMN),"em"cooperação"com"a"
NASA"e" o"Departamento"de"Recursos"Naturais" de"Minnesota" (MNDNR)." Atualmente," o" projeto"MapServer" é"
abrigado"pelo"projeto"TerraSIP,"patrocinado"conjuntamente"pela"NASA,"UMN"e"um"consórcio"de"interesses"de"
gerenciamento"da"terra"(OSGEO"FOUDATION,"2008)."
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que"se"baseie"nos"mesmos"parâmetros."O"OCG"é"uma"organização"voluntária" internacional"

de"padrões"de"consenso,"com"a"qual"mais"de"280"organizações"do"mundo"todo"colaboram,"

encorajando" o" desenvolvimento" e" a" implementação" de" padrões" para" conteúdo" e" serviços"

geomáticos" baseados" na" chamada" especificação" abstrata" –" descrevendo" um" modelo" de"

dados"básicos"para"feições"geográficas"a"serem"representadas."Seguem"os"protocolos"mais"

importantes" da" OGC" :" (1)" WMS" F" Serviço" de" mapa" pela" Internet" (2)" WFS" F" Serviço"

apresentado"pela"Internet"(3)"WCS"F"Serviço"de"cobertura"pela"Internet"(4)"CAT"F"Serviço"de"

Catálogo"pela"Internet"(5)"SFS"F"destaques"simples"(SQL),"e"(6)"GML"F"linguagem"de"marcação"

de"geografia"(OPEN"GEOSPATIAL"CONSORTIUM,"1994F2012)."

Para"fechar"a"concepção"do"mapa"do"Habisp,"era"necessário"pensar"em"como"tratar"o"tema"

das" imagens"e"ortofotos,"visto"que"estas"são"representações"mais"do"que" interessantes"do"

espaço"geográfico"e"não"seria"adequado"pensar"em"um"mapa"(para"o"Habisp)"que"não"fizesse"

uso"desses"instrumentais."Entretanto,"trabalhar"com"imagens"e"ortofotos"em"ambiente"web"

requer" mecanismos" eficientes" de" gestão" desses" produtos," no" sentido" de" garantir" um"

desempenho"aceitável."Para"resolver"essa"questão,"as"imagens"originais"(recebidas"para"dar"

início" ao" sistema)" foram" processadas" em" uma" estrutura" de" pirâmide," para" então" serem"

“renderizadas”59"na"interface"em"tiles"e"gravadas"em3cache60,"através"de"dois"componentes"

responsáveis"por"esta"função:"o"Mapproy61"e"o"TileCache62."Em"termos"de"conteúdo,"estão"

disponíveis"as"seguintes"imagens"e"ortofotos"dos"anos"2002,"2003,"2007"e"2008:"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
59
"Do" inglês" render" (tornar)" o" termo" “renderizar”" vem" sendo" usado" na" computação" gráfica," significando"

converter" uma" série" de" símbolos" gráficos" num" arquivo" visual." Na" web" este" processo" ocorre" quando" o"

navegador"web"(browser)"já"recebeu"uma"nova"página"mas"a"tela"vai"sendo"formada"aos"poucos."

60Cache" é" um" dispositivo" de" acesso" rápido," interno" a" um" sistema," que" serve" de" intermediário" entre" um"

operador" de" um" processo" e" o" dispositivo" de" armazenamento" ao" qual" esse" operador" acede." A" vantagem"

principal"na"utilização"de"uma"cache"consiste"em"evitar"o"acesso"ao"dispositivo"de"armazenamento"–"que"pode"

ser"demorado"–,"armazenando"os"dados"em"meios"de"acesso"mais"rápidos"(METACARTA,"2006)."

61MapProxy3é"um"proxy3de"código"aberto,"realiza"caches,"acelera"e"transforma"os"dados"de"serviços"de"mapas"

existentes" e" serve" qualquer" desktop" ou" cliente" web" GIS." Funciona" como" um" cache3 de" tiles" simples," mas"

também" oferece" muitos" recursos" novos" e" inovadores" como" suporte" total" para" clientes" WMS."MapProxy" é"
ativamente" desenvolvido" e" suportado" pela" Omniscale," é" liberado" sob" a" licença" GNU" AGPL" 3.0," roda" em"

Unix/Linux"e"Windows"e"é"fácil"de"instalar"e"configurar"(OMNISCALE,"2010)."

62TileCache" é" uma" implementação" com"protocolo"WMSFC"desenvolvido"pela"MetaCarta."TileCache" provê"um"

servidor"WMS/TMS"baseado"em"Python,"com"mecanismos"de"“caching”"e"renderização"“backends”."TileCache"

requer"acesso"de"escrita"ao"disco,"a"possibilidade"de"rodar"scripts"Python"CGI,"e"o"WMS"sobre"o"qual"deverá"ser"

realizado" o" cache." Com" estes" recursos," é" possível" criar" um" disco" local" e" fazer" cache" para" qualquer" servidor"
WMS,"usando"o"resultado"em"qualquer"cliente"que"suporte"WMSFC,"como"o"OpenLayers,"ou"TMS"e"a"WorldKit""

(METACARTA,"2006)."
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1."Imagem"do"satélite"Ikonos"do"ano"2002"F"adquirida"pelo"governo"do"Estado"de"São"

Paulo"para"subsidiar"os"diagnósticos"econômicos"e"sociais"do"Programa"Manancial"na"

fase"de"pleito"do"financiamento"junto"ao"Banco"Mundial."Com"resolução"espacial"de"

um"metro"no"sensor"pancromático"e"de"quatro"metros"no"multiespectral,"as"imagens"

cobrem"a"extensão"total"da"Região"Metropolitana"de"São"Paulo"(RMSP)."

2."Fotos"ortorretificadas"do"ano"2003"F"voo"contratado"pela"Sabesp"cedido"à"Sehab"

no" âmbito"dos" trabalhos" relativos" ao" convênio" Sehab/" Sabesp." Juntamente" com"as"

imagens," foram" cedidos" também"os" produtos" cartográficos" oriundos" da" restituição"

aerofotogramétrica."Escala"do"voo"de"1:8000"metros"e"escala"final"1:2000."

3." Fotos" ortorretificadas" do" ano" 2007" F" voo" adquirido" pela" Sehab" dos" arquivos" da"

empresa" Base" Aerofotogrametria." Escala" do" voo" de" 1:15000"metros" e" escala" final"

1:5000."

4."Fotos"ortorretificadas"do"ano"2008"F"voo"contratado"pela"Sehab"realizado"em"108"

áreas" inseridas"no"programa"de" regularização" fundiária"de"áreas"públicas." Também"

foi" realizada" a" restituição" destas" ortofotos" para" trabalho" de" campo" e" posterior"

geração"de"memoriais"descritivos"e"emissão"de" títulos"de"concessão."Escala"do"voo"

de"1:3000"metros"e"escala"final"1:500"metros."

Os"arquivos"que"dão"origem"às"camadas"disponíveis"para"visualização"a"partir"dos"servidores"

de"mapa"são"gerados"em"formato"Mapfile,"lido"pelo3MapServer"e"pelo"Geoserver,"podendo""

ser" classificadas" como"simples"ou"compostas."Uma"camada" simples"é" formada"por"apenas"

um"arquivo"no"formato"shapefile,"carregado"no"banco"de"dados."Uma"camada"composta"é"

formada" de" vários" arquivos" shapefile" agrupados." TrataFse" de" um" arquivo" de" configuração"

que"descreve"para"os"servidores"as"regras"de"como"as"camadas"devem"ser"apresentadas"na"

interface;"na"Tabela"13"apresentamos"um"exemplo"de3Mapfile."
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Map$File$ Descrição$dos$comandos$e$parâmetros$
MAP !! início!da!tag$MAP!
    NAME  MODELO 

Cabeçalho!
(Leader)!

nome!do!mapa!
    EXTENT  313418.093547 7343776.974013 360659.969517 
7416198.171153 

bounding$box!de!abrangência!
    SIZE  800 800 !!
    FONTSET  "C:\inf\mapa\engine\mapserv\fonts\fonts.list"    path!do!arquivo!de!fontes!
    UNITS METERS unidade!
    IMAGETYPE "AGG" Tipo!de!imagem!do!driver!
    OUTPUTFORMAT 

Declaração!de!
Formato!de!Saída!
(Output!Format)!

início!da!tag!C!formato!de!saída!
     NAME 'AGG' nome!do!tipo!de!driver!de!saída!
     DRIVER  AGG/PNG driver$
     IMAGEMODE  RGB modo!de!imagem!de!saída!
     MIMETYPE  "png" tipo!de!imagem!de!saída!
    END fim!da!tag!
    PROJECTION 

Projeção!
início!da!tag!

     "init=epsg:29193" especificação!do!sistema!de!coordenadas!geográficas!
    END#PROJECTION (após!o!#!todo!texto!é!apenas!um!comentário) fim!da!tag!
    LAYER #SUB-BACIAS DE ESGOTAMENTO 

Início!da!Camada!
(Layer!configuration)!

início!da!tag!!
        NAME "Sub-bacias" nome!da!camada!
        TYPE  POLYGON tipo!do$camada!
        LABELCACHE  ON habilitação!para$CACHE!
    #ORACLE  

Conexão!com!o!
Banco!de!Dados!

(Join)!

!!
        PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" deferimento!de!conexão!
        CONNECTIONTYPE  oraclespatial tipo!de!conexão!
        CONNECTION "endereço de conexão com o Banco de Dados" usuário!e!senha!da!conexão!
        DATA "GEOMETRY FROM  geometry_user.tg_sba_sub_bacia 
USING SRID 82300" 

tabela!
        CLASS #CLASSE 1 

Estilo!da!Classe!

(style)!

!!
            NAME "Classe 1" nome!da!categoria!(aparece!como!legenda!no!mapa)!
            STYLE estilo!da!categoria!
             OUTLINECOLOR  51 51 51 cor!da!linha!(em!valores!de!RGB)!
             WIDTH  1.5 espessura!da!linha!
             COLOR  255 255 240 cor!do!preenchimento!da!categoria!
            END #STYLE !!
        END #CLASS  fim!da$tag!!
    END #Layer !! fim!da!tag!!
END #MAP !! fim!da!tag!

Tabela&13:&Exemplo&de&arquivo&Mapfile&para&uma&camada&simples&(mapa&de&sub8bacias).&Fonte:&Repositório&de&códigos&Habisp.&
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4.3$O$desafio$dos$números$

Não$ de$ hoje,$ o$ desafio$ dos$ números$ está$ posto$ para$ os$ dirigentes$ públicos.$ Não$ há$

planejamento$que$se$sustente$sem$fundação$em$bases$de$conhecimento$apropriadas.$Desde$

o$ início$ dos$ trabalhos$ para$ elaboração$ do$ Plano$ Municipal$ de$ Habitação,$ o$ principal$

obstáculo$à$definição$das$prioridades$de$ intervenção$no$curto,$médio$e$ longo$prazos$era$a$

delimitação$do$problema,$ou$melhor,$do$tamanho$do$problema.$A$questão$seria$qualificar$e$

quantificar.$ A$ existência$ de$ informações$ abrangentes,$ confiáveis$ e$ obtidas$ a$ custo$

apropriado$ é$ uma$ exigência$ para$ o$ bom$ planejamento$ e$ a$ eficaz$ realização$ de$ políticas$

públicas.$ Apesar$ disso,$ as$ informações$ disponíveis$ para$ políticas$ no$ Brasil$ são$ em$ geral$

insuficientes,$parciais$ou$seguem$metodologias$pouco$compatíveis$entre$si.$Historicamente,$

o$ setor$ da$ habitação$ caminhou$ pouco$ nessa$ direção,$ embora$ outras$ áreas$ de$ políticas$

tenham$constituído$sistemas$de$informações$detalhados.$$

ARRETCHE;$ VAZQUEZ;$ FUSARO$ (2007),$ no$ estudo$ “Capacidades* administrativas,* déficit* e*

efetividade* na* política* habitacional”,$ afirmam$ que,$ em$ 2004,$ 23,2%$ dos$ municípios$

brasileiros$ não$ dispunham$ de$ nenhum$ recurso$ administrativo$ relacionado$ à$ política$

habitacional,$ou$seja,$estes$municípios$estão$na$“estaca*zero”$em$relação$à$capacidade$de$

produzir$ serviços$ habitacionais,$ sendo,$ segundo$ eles,$ “raros* os* casos* de* municípios* que*

possuem* alguma* outra* capacidade* administrativa* e* que* não* tenham* declarado* possuir*

cadastro*ou*levantamento*–*são*196*municípios,*menos*de*5%*dos*casos”*(ARRETCHE*et*al.,*

2007,*p.*22).$

A" existência" de" um" grande" número" de" municípios" que" tenham" declarado" cadastro" ou"

“levantamento" de" famílias" interessadas" em" programas" habitacionais”" e" que" não" contam"

sequer" com" um" departamento" de" assuntos" habitacionais" (mesmo" que" dentro" de" uma"

secretaria"de"finalidade"similar)"–"1.694"municípios"–"permite"levantar"a"hipótese"de"que"este"

cadastro" seja" o" mesmo" utilizado" para" selecionar" famílias" beneficiárias" de" programas"

assistenciais."Não"se"trataria,"portanto,"de"cadastro"de"natureza"habitacional,"que"detalhe"a"

natureza" do" déficit" habitacional," mas" um" levantamento" de" famílias" carentes" que," por"

definição,"seriam"candidatas"a"beneficiarNse"dos"programas"habitacionais"para"baixa"renda."

Se"essa"hipótese"estiver"correta,"esses"municípios"estarão"muito"próximos"daqueles"que"não"
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dispõem"de"instrumentos"próprios"para"a"política"habitacional"(ARRETCHE#et# al.,# 2007,#p.#
22)."

A$ cidade$ de$ São$ Paulo,$ desde$ meados$ dos$ anos$ 1970,$ tem$ despendido$ esforços$ para$

consolidar$ uma$ base$ de$ dados$ e$ informações$ à$ altura$ dos$ seus$ desafios$ políticos,$

administrativos$ e$ sociais.$ O$ primeiro$ trabalho$ importante$ no$ tema$ foi$ uma$ iniciativa$ que$

contou$ com$ a$ Cooperação$ São$ PauloaToronto$ e$ visava$ à$ implantação$ de$ um$ Sistema$

Unificado$de$Cadastros$ (SUC)$que$permitisse,$ via$ terminais,$ acesso$aos$dados$de$ todos$os$

cadastros$relativos$a$ imóveis$envolvendo,$na$ iniciativa,$a$Companhia$de$Processamento$de$

Dados$ do$ Município$ (Prodam)$ e$ a$ Secretaria$ Municipal$ de$ Planejamento$ (Sempla)$

(KUBRUSLY,$2000).$

Os$avanços$desse$projeto$atingiram$a$elaboração$de$rotinas$de$pesquisa$(busca)$para$facilitar$

o$ acesso$ aos$ dados$ dos$ imóveis$ no$ Cadastro$ Imobiliário$ (TPCL$ –$ Territorial,$ Predial,$ de$

Conservação$e$Limpeza)$por$meio$de$consulta$por$endereço.$E$os$demais$avanços$almejados$

pelo$projeto$esbarraram$na$deficiência$da$base$cartográfica$do$município.$Tema$que$desde$

esse$momento$foi$objeto$de$estudo$pela$Sempla$e$suscitou$por$parte$da$Sempla,$a$aquisição$

de$um$sistema$CAD$(Computer*Aided*Design)$e,$por$parte$da$Prodam,$a$criação$do$Geolog,$

um$sistema$de$mapeamento$desenvolvido$em$parceria$com$a$Secretaria$de$Finanças.$Esta$

possuía$um$conjunto$de$informações$geográficas$–$formado$pela$base$cartográfica$digital$do$

município$de$São$Paulo,$representando$as$feições$referentes$aos$eixos$de$logradouros,$áreas$

municipais,$represas,$principais$rios$e,$ainda,$mapaaíndice$representado$pelos$contornos$das$

administrações$ regionais,$ distritos$ administrativos,$ entre$ outros$ –$ ligado$ a$ diversos$

cadastros$da$prefeitura,$como:$o$CADLOG$(Cadastro$de$Logradouros)$e$o$TPCL$(IPTU$e$ISS).$O$

Geolog,$ que$ começou$ a$ ser$ desenvolvido$ em$ 1977$ e$ foi$ finalizado$ em$ 1981,$ com$ a$

montagem$do$Mapa$Oficial$da$Cidade$(MOC)$em$meio$digital,$que$foi$desativado$em$1984$

(KUBRUSLY,$2000).$

Em$ 1990,$ constituiuase$ um$ grupo$ de$ trabalho$ para$ implantar$ e$ informatizar$ a$ base$

cartográfica$ do$município$ e,$ após$ diversas$ iniciativas$ junto$ a$ outras$ instituições$ parceiras,$

como$o$Instituto$de$Pesquisas$Tecnológicas$(IPT)$e$o$Centro$de$Cartografia$Automatizada$do$

Exército$ (Cecauex),$ tais$ iniciativas$ não$ foram$ levadas$ adiante$ (KUBRUSLY,$ 2000).$ Em$

contrapartida,$no$mesmo$ano$outra$iniciativa$que$visava$à$implantação$de$um$sistema$que$
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permitia$ mapear$ a$ ação$ governamental$ alcançou$ maior$ êxito.$ Utilizava$ uma$ base$

cartográfica$esquemática$na$qual$os$símbolos$identificavam$o$tipo$de$equipamento,$o$Simag.$

O" SIMAG" foi" outro" marco" importante" na" história" do" SIGSP," pois," apesar" dos" recursos"

limitados," trazia" uma"nova" visão" da" cartografia," em"ambiente" digital," e" permitia" a" rápida"

confecção"e" reprodução"repetida"de"mapas" temáticos,"além"de"cruzamento"de" informações"

entre"setores,"o"que"vitalizou,"e"muito,"a"apresentação"e"visualização"espacial"das"estratégias"

de"governo"em"reunião"de"secretariado"e"apresentações"da"prefeita"(KUBRUSLY,"2000,"p."47)."

Outras$ações$de$menor$porte$foram$empreendidas$com$a$utilização$de$software$GIS,$como$o$

GeoTSQL$ e$ o$ GisTPlus,$ mas$ o$ objetivo$ de$ constituir$ uma$ base$ única$ compartilhada$ pelos$

setores$ não$ foi$ alcançado$ e$ o$ problema$ da$ atualização$ da$ base$ cartográfica$ persistiu.$ Em$

2003,$a$Sempla$contratou$um$consórcio$de$empresas$para$realizar$um$novo$voo$seguido$de$

ortorretificação,$dando$origem$ao$MDSP$(Mapa$Digital$de$São$Paulo),$em$substituição$à$base$

até$então$existente$(confeccionada$sobre$a$digitalização$das$plantas$de$referência$cadastral$

da$cidade).$Este$trabalho$estendeuase$entre$os$anos$2003$e$2007$e$somente$em$2008$passou$

a$ser$acessível$aos$departamentos$da$prefeitura$por$meio$de$uma$interface$de$consulta.$Já$

com$defasagem$temporal,$esta$realização,$embora$represente$avanços,$não$atingiu$um$nível$

de$ fortalecimento$ desejável$ para$ se$ tornar$ uma$ base$ cartográfica$ de$ uso$ comum$ a$ ser$

atualizada$por$todos$os$departamentos.$$

No$que$se$refere$às$ informações$setoriais,$cada$secretaria$procurou$constituir$sua$base$de$

dados$ e$ sistema$ de$ informações$ com$ os$ mais$ variados$ níveis$ tecnológicos$ e$ de$

detalhamento.$ A$ Secretaria$ de$ Habitação$ também$ seguiu$ esse$ caminho$ e,$ para$ vencer$ a$

defasagem$ ou$ inexistência$ de$ dados$ sistematizados$ sobre$ os$ assentamentos,$ diferentes$

gestores$da$cidade$de$São$Paulo$investiram$esforços$ao$longo$de$anos$em$estudos,$pesquisas$

e$iniciativas$outras.$Entre$1973$e$2008$foram$realizadas$sete$pesquisas$(SEHAB;$HABI,$2006),$

com$destaque$para:$$

1.$ Primeiro$ Censo$ de$ Favelas$ 1973$ e$ o$ subsequente$ "Estudo$ sobre$ o$ fenômeno$

favelas$no$Município$de$São$Paulo$(SEBES,$1974).$

2.$Censo$de$favelas,$1987$(serviu$de$base$para$todos$os$estudos$subsequentes).$
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3.$Pesquisa$da$Fundação$Instituto$de$Pesquisas$Econômicas$(FIPE),$1993$(atualização$

do$censo$de$1987$por$meio$de$amostragem$contratada$pela$Sehab/Superintendência$

de$Habitação$Popular$a$HABI).$

4.$ Atualização$ da$ Base$ Cartográfica$ Digital$ das$ Favelas$ do$município$ de$ São$ Paulo,$

realizada$pelo$Centro$de$Estudos$da$Metrópole$–$CEM/Cebrap,$2003.$

5.$ Pesquisa$ da$ Fundação$ Sistema$ Estadual$ de$ Análise$ de$ Dados$ (Seade),$ 2008$

(estimativa$ de$ população$ em$ favelas$ e$ loteamentos$ irregulares$ com$ base$ em$

procedimentos$de$pesquisa$de$amostra).$

Ano$ 1957$(1)$$ 1973$(2)$ 1987$(3)$$ 1992$(4)$$ 1993$(5)$ 2000$(6)$ 2007$(7)$
Favelas$ 141$ 525**$ 1594$ 1805$ $ $ 1573$
Domicílios$ 8.488$ 14.650$ 150.457$ 192.801$ 378.683$ 286.954$ 377.236$
População$ 50.000$ 71.840$ 815.450$ 1.044.981$ 1.901.892$ 1.160.590$ 1.539.271$
São$Paulo*$ 2.198.096$ 6.600.157$ 9.210.668$ 9.610.659$ 10.426.384$ 10.834.244$

%$São$Paulo$ $ 1,09$ 8,9***$ 10,9**$ 19,8$ 11,13$ 14,21$
*$População.$Fonte:$Instituto$Brasileiro$de$Geografia$e$Estatística$–$IBGE$e$Fundação$Seade.$
**$327$núcleos$(aglomerados$com$até$10$barracos)$e$198$favelas$(aglomerados$com$mais$de$10$barracos)$
(1)$SAGMACS,$1958$(apud$FRANÇA,$2009).$
(2)$Secretaria$do$Bem$Estar$Social$a$SEBES,$1974$apud$Pasternak$(2002)$e$França$(2009).$
(3)$Censo$de$Favelas,$PMSP$(SEHAB;$HABI,$1988).$
(4)$Atualização$do$censo$de$1987$PMSP;$SEHAB.$
(5)$Estimativa$da$população$em$favelas$sobre$o$censo$de$1987.$FIPE,$1994$(apud$SEHAB;$HABI,$2006)$
(6)$Atualização$da$base$cartográfica$digital$das$favelas$do$município$de$São$Paulo$(TORRES;$MARQUES;$
SARAIVA,$2003).$
(7)$Atualização$de$Dados$Censitários$de$Favelas$e$Loteamentos$Irregulares$do$município$de$São$Paulo$
(FUNDAÇÃO$SEADE,$2008).$

Tabela$14:$Favelas$e$estimativas$de$população$em$favelas$no$município$de$São$Paulo$1957D2007.$
Dados$ compilados$ dos$ estudos$ de$ FRANÇA$ (2009),$ PASTERNAK$ (2002),$ SEHAB;$ HABI$ (1988),$
SEHAB;$HABI$(2006)$e$TORRES;$MARQUES;$SARAIVA$(2003).$

Na$pesquisa$realizada$em$1987$pela$Sehab,$a$população$favelada$somava$8,9%$do$total$da$

população$do$município,$que$à$época$era$de$pouco$mais$de$nove$milhões$habitantes.$Este$

número$ foi$ atualizado$ por$ procedimentos$ de$ amostragem$ em$ 1993,$ em$ estudo$ realizado$

pela$FIPE.$Segundo$esse$levantamento,$a$população$total$residente$em$favelas$teria$atingido$

1.901.892$pessoas$em$378.863$moradias,$um$pouco$mais$do$que$o$dobro$existente$em$1987$

(150.452$moradias$ em$ favelas).$ Os$ números$ da$ pesquisa$ geraram$uma$ grande$ surpresa$ e$

debate$no$meio$técnico$e$acadêmico$e$foram$fortemente$combatidos,$embora$tenham$sido$

publicados$no$diário$oficial$do$município.$O$Diário$Oficial$do$Município$de$São$Paulo$(nº$101)$

de$31$de$março$de$1995,$é$uma$edição$especial$intitulada$“Favelas$na$Cidade$de$São$Paulo”.$

Tal$ documento,$ baseado$ no$ estudo$ da$ FIPE,$ traz$ informações$ relativas$ à$ população$ e$
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número$ de$ domicílios$ localizados$ em$ favelas,$ para$ o$ ano$ de$ 1993$ (TORRES;$ MARQUES;$

SARAIVA,$2003).$

Em$ 2003,$ a$ Prefeitura$ firmou$ convênio$ com$ o$ Centro$ de$ Estudos$ da$ Metrópole$ –$

CEM/Cebrap,$para$a$realização$de$um$novo$levantamento$da$quantificação$e$caracterização$

da$ população$ moradora$ de$ favelas.$ Nesta$ estimativa,$ a$ estratégia$ adotada$ foi$ combinar$

delimitação$ dos$ polígonos$ de$ favelas$ e$ loteamentos$ com$ os$ dados$ demográficos$ gerados$

pelo$IBGE$(Censo$2000),$através$de$procedimentos$de$análise$espacial$em$ambiente$SIG,$que$

permitiram$expandir$os$dados$dos$setores$subnormais63$do$ IBGE$para$todo$o$conjunto$dos$

assentamentos.$ Um$ dos$ principais$ resultados$ desse$ estudo,$ além$ é$ claro,$ da$ estimativa$

realizada,$foi$a$digitalização$da$base$de$favelas$anteriormente$desenhada$sobre$o$MOC$em$

meio$ analógico$ (papel).$ Neste$ processo,$ utilizaramase$ fotos$ aéreas$ do$ ano$ 2000$ para$

confirmar$a$existência$da$favela;$o$georeferenciamento$dos$polígonos$utilizou$como$base$o$

Geolog.$

O$ estudo$ demonstrou$ a$ seguinte$ situação$ em$ termos$ de$ números:$ a$ população$ favelada$

teria$ alcançado$ 11,1%$ da$ população$ do$município,$ no$ ano$ 2000,$ superior$ à$ proporção$ de$

9,1%$de$1991.$A$área$total$de$favelas$do$município$teria$crescido$de$24,7$km2,$em$1991,$para$

30,6$km2,$nas$cerca$de$2.00064$ocupações,$o$que$é$compatível,$ segundo$os$autores,$com$a$

área$ da$ base$ de$ 1987$ –$ de$ 22,2$ km2$ (TORRES;$ MARQUES;$ SARAIVA,$ 2003).$ A$ mesma$

metodologia$ de$ estimativa$ com$ base$ nos$ setores$ censitários$ foi$ replicada$ (com$ alguns$

ajustes$metodológicos)$para$alguns$municípios$brasileiros$em$estudo$recente$divulgado$pelo$

Ministério$das$Cidades$(elaborado$também$pelo$CEM/Cebrap).$Calculou$12.415.831$pessoas$

residentes$ em$assentamentos$ precários,$ ou$ 14,1%$da$população$ residente$ nos$municípios$

estudados.$ A$ Região$ Metropolitana$ de$ São$ Paulo$ a$ RMSP$ obteve$ o$ número$ total$ de$

2.616.178$de$pessoas$e$a$cidade$de$São$Paulo,$1.459.648$–$55,8%$desse$total$(MARQUES$et$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
63Setor$ Especial$ de$ Aglomerado$ Subnormal:$ é$ um$ conjunto$ constituído$ por$ um$ mínimo$ de$ 51$ domicílios,$
ocupando$ ou$ tendo$ ocupado,$ até$ período$ recente,$ terreno$ de$ propriedade$ alheia$ –$ pública$ ou$ particular$ –,$
dispostos,$em$geral,$de$forma$desordenada$e$densa,$e$carente,$em$sua$maioria,$de$serviços$públicos$essenciais.$
Podemase$ enquadrar,$ observados$ os$ critérios$ de$ padrões$ de$ urbanização$ ou$ de$ precariedade$ de$ serviços$
públicos$essenciais,$nas$seguintes$categorias:$ (1)$ invasão;$(2)$ loteamento$ irregular$ou$clandestino;$e$(3)$áreas$
invadidas$e$loteamentos$irregulares$ou$clandestinos$regularizados$em$período$recente$(IBGE,$2003,$p.$229).$
64$Em$artigo$publicado$em$12$de$fevereiro$de$2003,$no$jornal$Folha*de*São*Paulo,$o$número$de$favelas$aparece$
como$ sendo$ 2.018$ (SAMPAIO;$ PEREIRA,$ 2003,$ p.$ 173).$ No$ artigo$ referenciado,$ ele$ é$ mencionado$ com$ a$
seguinte$expressão:$“O$número$total$de$favelas$passou$de$2.000”$(TORRES;$MARQUES;$FERREIRA;$et$al.,$2003,$
p.$23).$
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al.,$ 2007).$ Com$ metodologias$ diferentes,$ os$ estudos$ apresentam$ números$ de$ difícil$

comparação$e$dificultando$a$análise$do$fenômeno.$

Os$dados$coletados$no$Censo$de$favelas$de$1987$constituíram$o$primeiro$banco$de$dados$de$

favelas$elaborado$em$DBase65,$em$1989.$Este$mesmo$banco$de$dados$seria$ transformado,$

em$ 1996,$ em$ um$ banco$ de$ dados$ no$ formato$ Access$ que,$ para$ ser$ acessado$ por$ vários$

usuários,$exigia$a$instalação$do$mesmo$em$múltiplas$estações$de$trabalho$individualmente,$

ou$em$pequenas$redes,$e$possibilitava$apenas$a$leitura,$mas$não$a$gravação$de$dados$nessas$

estações,$ficando$a$gravação$restrita$a$apenas$um$usuário.$Assim,$a$atualização$deveria$ser$

necessariamente$centralizada,$o$que$fragilizou$o$processo.$Na$Figura$13,$exemplo$da$ficha$de$

favelas$no$banco$de$dados$Access,$antecessor$do$Habisp.$$

$ $

Figura$ 13:$ Exemplo$ da$ ficha$ de$ favelas$ no$ banco$ de$ dados$ Access,$ antecessor$ do$Habisp.$ Fonte:$
acervo$Sehab.$

O$cenário$de$incertezas$quanto$à$caracterização$e$quantificação$da$demanda$a$ser$atendida$

orientou$a$decisão$da$Sehab$de$realizar$uma$nova$pesquisa$em$2007,$abrangendo$não$só$a$

revisão$das$feições$geográficas$atribuídas$a$cada$assentamento$precário,$como$a$atualização$

de$ dados$ cadastrais,$ com$ vistas$ à$ priorização$ de$ intervenções,$ e$ a$ estimativa$ e$

caracterização$ socioeconômica$ da$ população$ moradora,$ por$ meio$ de$ pesquisa$

socioeconômica$por$amostragem$sob$a$responsabilidade$da$Fundação$Seade.$Os$resultados$

da$ pesquisa$ da$ Fundação$ Seade$ apontam,$ em$ dezembro$ de$ 2007,$ um$ total$ de$ 1.539.271$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
65$dBase:$ foi$o$primeiro$Sistema$de$gerenciamento$de$banco$de$dados$ (SGBD)$utilizado$ industrialmente,$pelo$
Apple*II,*Apple*Macintosh*e*PC's*IBM$para$DOS.$Um$dos$softwares$mais$vendidos$durante$alguns$anos,$o$dBase$
nunca$conseguiu$migrar$com$sucesso$para$a$plataforma$Windows,$e$foi$paulatinamente$substituído$por$novos$
produtos$como:*Paradox,*Clipper,*FoxPro*e*Microsoft*Access.$O$formato$de$arquivo$do$dBase,$o$DBF,$é$ainda$
muito$utilizado$por$diversos$aplicativos$que$precisam$somente$de$um$formato$para$armazenar$seus$dados$de$
forma$estruturada,$como$$os$arquivos$shapefile.$
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habitantes$ em$ favelas,$ 125.401$ em$ núcleos$ urbanizados$ e$ 1.783.562$ em$ loteamentos$

irregulares,$ totalizando$3.448.234$habitantes$em$assentamentos$precários$no$município$de$

São$Paulo.$Considerando$a$população$do$município,$projetada$pela$mesma$Fundação$para$

2007,$ como$ 10.834.244$ habitantes,$ os$ moradores$ em$ assentamentos$ precários$

correspondem$ a$ 31,83%$ (PREFEITURA$ DO$ MUNICÍPIO$ DE$ SÃO$ PAULO;$ CITIES$ ALLIANCE,$

2008,$p.$29).$

Assim$como$a$pesquisa$realizada$em$2003,$a$primeira$ iniciativa$para$a$pesquisa$Seade,$em$

2007,$ referiaase$ à$ atualização$ do$ número$ total$ de$ assentamentos$ precários$ e$ do$

mapeamento$ destes,$ utilizando$ o$ Habisp$ como$ instrumento$ de$ atualização$ de$ dados$

numéricos$e$geográficos.$Isso$exigiu$dos$técnicos$da$Sehab$um$grande$esforço$na$realização$

de$ vistorias$ em$ praticamente$ 75%$ dos$ assentamentos,$ processo$ que$ ocorreu$ em$ tempo$

bastante$exíguo$–$aproximadamente$cinco$meses,$entre$agosto$e$dezembro$de$2006.$Para$os$

restantes$25%,$havia$dados$atuais$e$confiáveis$advindos$de$recentes$vistorias,$em$função$dos$

programas$ de$ atendimento$ habitacional$ em$ andamento.$ O$ resultado$ alterou$

significativamente$ os$ números$ absolutos$ de$ assentamentos$ em$ relação$ ao$ número$ inicial$

carregado$ no$ Habisp$ em$ junho$ de$ 2006,$ por$ exemplo,$ os$ 2.035$ registros$ de$ favelas$

carregados$ inicialmente$ resumiramase$ a$ 1.573$ à$ época$ da$ pesquisa$ (COELHO,$ 2007).$

Contudo,$o$total$de$área$ocupada$pelas$ favelas$não$sofreu$grande$alteração:$dos$28,5$km2$

contabilizados$com$os$2.035$registros,$restaram$26,8$km2$para$as$1.573.$Grande$parte$dessa$

diferença$ de$ números$ absolutos$ referease$ à$ agregação$ de$ várias$ pequenas$ ocupações$ em$

novos$aglomerados.$(Ver$Figura$14).$
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$
Figura$14:$Exemplo$de$agregação$de$favelas.$Fonte$www.habisp.inf.br$
Os$três$perímetros$da$favela$Mendes$Gaia$I,$II$e$II$passaram$a$configurar$apenas$uma$favela,$a$atual$“Mendes$
Gaia”.$$

Os$ assentamentos$ foram$ também$ classificados$ em$ função$ dos$ níveis$ de$ irregularidade$ e$

precariedade$da$infraestrutura$instalada;$irregularidade$e$precariedade$do$ponto$de$vista$da$

posse$da$terra,$destacando,$por$exemplo,$favelas$que$estão$com$sua$condição$de$acesso$$à$

infraestrutura$de$saneamento$regularizada$ou$não,$e$as$que$estão$com$a$situação$fundiária$e$

de$posse$da$terra$regularizada$ou$não66.$As$favelas$com$infraestrutura$instalada$a$partir$de$

então$passaram$a$ser$consideradas$Núcleos$Urbanizados,$o$que$explica$parte$da$diminuição$

de$área$ocupada$pelas$favelas$no$município$entre$a$base$original$carregada$no$Habisp$e$os$

resultados$apurados$em$2007.$(Ver$Tabela$15).$

Bases$ Feições$ Área$(km2)$
Favelas$(carga$original$Habisp)$ 2035$ 26,70$
Favelas$(pesquisa$Seade)$ 1573$ 21,62$

23,56$
Núcleos$(pesquisa$Seade)$ 222$ 1,94$

Tabela$15:$Comparação$entre$a$base$de$dados$inicialmente$carregada$no$Habisp$e$o$resultado$da$
atualização$feita$em$2006/2007$pela$Sehab.$Elaboração$Própria.$Fonte$www.habisp.inf.br$

Outras$ análises$ comparativas$ podem$ ser$ elaboradas$ abordando,$ por$ exemplo,$ os$ tipos$ de$

alterações$ ou$ exclusões$ realizadas$ –$ isso$ porque$ o$ histórico$ das$ exclusões$ é$ mantido$ no$

banco$ de$ dados$ de$modo$ a$ permitir$ tais$ análises.$O$ processo$ de$ exclusão$ de$ um$ registro$

equivale$à$gravação$de$um$novo$atributo$que$pode$ser$alterado$a$qualquer$momento,$o$que$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
66$As$classificações$de$assentamentos$serão$detalhadas$no$capítulo$relativo$ao$sistema$de$priorização.$
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em$computação$é$chamado$de$exclusão$lógica,$ou$seja,$a$exclusão$de$um$assentamento$não$

caracteriza$a$sua$eliminação$do$banco$de$dados;$esta$é$chamada$de$exclusão$física.$Abaixo,$

resumo$ de$ outras$ situações$ encontradas$ no$ processo$ de$ atualização$ cartográfica$ que$

contribuíram$para$a$modificação$do$número$final$de$assentamentos.$

1.$ Parte$ dos$ assentamentos$ teve$ a$ sua$ conformação$ física$ bastante$ modificada,$

perdendo$ a$ sua$ identidade$ original,$ chegando$ a$ se$ unir$ com$ outras$ favelas$ e$

formando$um$novo$assentamento.$(Ver$Figura$14).$

2.$ Parte$ dos$ assentamentos$ constantes$ do$ cadastro$ já$ havia$ sido$ objeto$ de$

urbanização$em$programas$anteriores,$não$devendo,$portanto,$fazer$parte$do$grupo$

de$áreas$que$demandam$atuação$dos$programas$de$urbanização$e$outros.$(Ver$Figura$

15).$

3.$ Parte$ foi$ objeto$ de$ remoção;$ em$ seu$ lugar,$ foram$ instalados$ equipamentos$

públicos,$empreendimentos$habitacionais$ou$outros$usos.$(Ver$Figura$16).$

4.$Parte$não$pôde$ser$ identificada,$ tratandoase$de$erros$relacionados$aos$cadastros$

anteriores$a$consideradas$nesta$categoria$as$áreas$cadastradas$como$favelas,$e$que,$

na$realidade,$se$tratavam$de$loteamentos$irregulares$ou$o$contrário.$(Ver$Figura$17).$

5.$Algumas$áreas$estavam$consideradas$como$demanda$no$banco$de$dados$da$Habi$e$

do$Resolo;$constavam$como$demanda$de$atendimento$em$ambos$os$departamentos$

o$ que$ duplicava$ os$ números$ de$ domicílios.$ Tais$ situações$ foram$ investigadas$

individualmente$pelas$equipes$dos$dois$departamentos$a$fim$de$definir$o$tratamento$

a$ser$dado$ao$caso.$(Ver$Figura$18).$

6.$ Quase$ a$ totalidade$ das$ feições$ geográficas$ cadastradas$ apresentou$ divergências$

quando$ confrontadas$ com$ a$ base$ das$ ortofotos$ (2003).$ Tais$ divergências$ estão$

ligadas$à$ redefinição$da$base$cartográfica,$ referência$para$o$ trabalho.$Os$ cadastros$

anteriores$ foram$digitalizados$e$espacializados$sobre$o$Geolog,$sendo$que$o$Habisp$

tem$ como$ base$ fotos$ aéreas$ ortorretificadas$ e$ restituição$ do$ ano$ 2003$ e$ entre$ as$

duas$ há$ diferenças$ significativas$ de$ fidelidade$ geográfica;$ as$ fotos$ aéreas$

ortorretificadas,$ sem$dúvida,$ representam$melhor$a$ realidade$“in$ loco”.$ (Ver$Figura$

19$e$Figura$20).$

7.$Parte$das$divergências$tem$origem$na$expansão$natural$e$real$dos$assentamentos.$

(Ver$Figura$21).$
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$

Figura$15:$Exclusão$de$área$do$banco$de$dados$pelo$motivo$remoção.$Fonte:$www.habisp.inf.br$
A$Favela$ Zaki$Narchi$ passou$pelo$processo$de$ reassentamento;$ no$ local$ foi$ construído$um$empreendimento$
contendo$ 700$ unidades$ habitacionais$ em$ 35$ prédios,$ realizado$ no$ âmbito$ do$ Programa$ Cingapura.$ Fonte:$
Sehab/$HABI.$

$

Figura$16:$Favela$que$passou$a$ser$considerada$Núcleo$Urbanizado.$Fonte:$www.habisp.inf.br$
As$ favelas$ Recanto$ dos$ $ Humildes,$ Recanto$ dos$ Humildes$ I$ e$ Recanto$ Paraíso$ passaram$ por$ processo$ de$
urbanização$nos$anos$2006$e$2009.$Atualmente$estão$em$processo$de$regularização$fundiária$para$a$concessão$
de$títulos$às$famílias$moradoras.$Fonte:$Sehab/$HABI.$

$
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$

Figura$17:$Favela$excluída$por$erro$de$cadastro.$Fonte$www.habisp.inf.br$
A$favela$não$foi$encontrada$no$ato$da$vistória$e,$não$sendo$possível$a$identificação$do$histórico$da$inserção$da$
área$ no$ cadastro,$ a$ mesma$ foi$ removida,$ contando$ atualmente$ somente$ como$ histórico$ do$ processo$ de$
atualização.$Fonte:$Sehab/$HABI.$

$

Figura$18:$Favela$excluída$porque$se$sobrepunha$a$um$loteamento.$Fonte:$www.habisp.inf.br$
A$Favela$Rio$Fartura$e$o$Loteamento$São$Carlos$Gleba$2$contavam$como$demanda$de$atuação$da$HABI$e$do$
Resolo.$Após$a$análise$técnica$das$equipes$dos$dois$departamentos,$ela$passou$a$figurar$apenas$no$banco$de$
dados$de$loteamentos$irregulares$por$se$tratar$de$áreas$com$características$urbanas$e$fundiárias$passíveis$de$
regularização$como$tal.$Fonte:$Sehab/$HABI.$

$

$ $
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$

$

Figura$ 19:$ Exemplo$ de$ divergência$ encontrada$ quando$ da$ sobreposição$ da$ base$ do$ cadastro$ de$
favelas$(2003)$com$a$ortofoto$aérea$2003.$Fonte$www.habisp.inf.br$
Na$ imagem$acima$vemos$o$croqui$da$ favela$Tajapurú$como$constava$no$banco$de$dados$de$Favelas$da$HABI$
antes$ de$ ser$ carregado$ no$ Habisp;$ neste,$ a$ mesma$ constava$ como$ tendo$ 9.028,53$ m2.$ Ressaltamos$ que$ a$
mesma$foi$cadastrada$na$atualização$da$Base$Digital$de$Favelas$em$2003,$com$o$perímetro$que$tinha$em$2.000$
(conforme$foto$aérea$de$2.000$a$RESOLO).$No$Banco$de$dados$citado$não$existia$a$ informação$do$número$de$
domicílios,$no$entanto,$com$base$no$trabalho$desenvolvido$em$parceria$com$o$CEM/Cebrap$(2003)$estimouase$
um$total$de$140$domicílios$(a$metodologia$desenvolvida$em$parceria$com$o$Cem/Cebrap$considera$a$média$de$
domicílios$dos$setores$subnormais$no$distrito$onde$se$insere$a$favela$para$fazer$esta$estimativa).$Logo$abaixo,$o$
mesmo$perímetro$sobre$a$ortofoto$aérea$2003,$base$utilizada$para$a$atualização$dos$perímetros$no$Habisp.$$
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$

Figura$20:$Favela$Tajapurú$cadastrada$atualmente$no$Habisp.$Fonte:$www.habisp.inf.br$
Situada$ na$ Rua$ Tajapurú,$ Subprefeitura$ Guaianases$ na$ Regional$ Leste;$ com$ base$ nas$ informações$ atuais$ a$
favela$ocupa$um$terreno$de$propriedade$pública$com$uma$área$total$de$8.868,81$m²$e$estimaase$que$existam$
aproximadamente$110$imóveis$nesta$favela.$Fonte:$Sehab/$HABI.$

$

Figura$ 21:$ Exemplo$ de$ área$ que$ sofreu$ ampliação$ demográfica,$ ampliando$ seu$ limite$ territorial$
inicial.$Elaboração$própria$utilizando:$Quantum$Gis$Lisboa$1.8.$Fonte$www.habisp.inf.br$

Para$ a$ estimativa$ da$ população$moradora,$ após$ a$ atualização$ da$ base$ cartográfica$ e$ dos$

principais$ dados$ sobre$ os$ assentamentos$ como$ ano$ de$ início$ da$ ocupação,$ estimativa$ de$
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domicílios,$propriedade$do$terreno,$etc.,$realizouase$uma$estratificação$do$universo$total$de$

assentamentos,$para$posterior$aplicação$da$pesquisa$socioeconômica$em$10%$dos$domicílios$

identificados$ na$ etapa$ de$ atualização.$ Contudo,$ a$ estimativa$ de$ domicílios$ teve$ como$

parâmetro$ o$ número$ de$ construções$ desenhadas$ sobre$ fotos$ aéreas$ de$ 2003$ e$ os$

arrolamentos$e$pesquisas$aplicadas$nos$setores$selecionados.$$

Para$ cada$ estrato$ aplicaase$ o$ estimador$ (estimador$ razão$ ou$ estimador$ regressão)$ e$ os$

coeficientes$de$variação$que,$aplicados$sobre$o$total$de$construções,$representam$o$número$

final$ de$ domicílios$ estimados.$ Assim$ como$ os$ números$ de$ referência$ para$ pessoas$ por$

domicílios$para$se$chegar$ao$total$de$habitantes$em$assentamentos$precários.$Na$Tabela$16,$

números$resultantes$da$pesquisa$e$respectivos$fatores$estimados$e,$na$Figura$22,$exemplo$

de$favela$com$as$construções$desenhadas$e$delimitação$dos$setores$onde$foram$aplicados$os$

questionários$socioeconômicos$da$pesquisa$Seade$2007.$

Com$o$advento$do$Habisp,$as$equipes$puderam$obter$uma$visão$mais$ampla$do$problema.$A$

defasagem$dos$dados$mostrouase$nítida,$e$a$sobreposição$da$cartografia$dos$assentamentos$

sobre$ a$ ortofoto$2003$evidenciou$ também$divergências$ quanto$ às$ feições$ geográficas$ dos$

assentamentos,$estimulando$a$discussão$sobre$os$procedimentos$de$trabalho$da$Sehab$e$a$

integração$ das$ equipes,$ enquanto$ técnicos$ de$ diferentes$ departamentos$ discutiam$ temas$

como$otimização$do$trabalho,$adequação$e$uniformização$das$informações$e$avaliação$dos$

resultados$(SEHAB;$HABI,$2008).$

O$ procedimento$ de$ vistorias$ “in* loco”* visou,$ além$ da$ atualização$ dos$ perímetros$ dos$

assentamentos,$ à$ obtenção$ de$ um$ conjunto$ de$ dados$ primordiais,$ caracterização$ dos$

mesmos$ e$ obtenção$ de$ indicadores,$ que$ permitiriam$ a$ definição$ das$ prioridades$ de$

intervenção.$ Estes$ dados$ e$ informações$ respondem$ a$ perguntasachave$ do$ planejamento.$

Quais$ as$ tipologias$ de$ assentamentos$ e$ quais$ os$ conjuntos$ de$ ações$ e$ intervenções$

necessárias?$ Quais$ os$ programas$ que$ devem$ atender$ à$ demanda$ existente?$ Quais$ os$

entraves,$legais$e$institucionais,$para$colocar$em$prática$essas$ações?$Qual$a$representação$

espacial$desse$universo?$Representam,$enfim,$a$chave$para$o$entendimento$do$problema$da$

habitação$nos$âmbitos$geral$e$específico.$

$ $
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Grupo$de$Assentamentos$ Número$de$
construções$

Estimativa$de$
domicílios$ CV*%$

Favelas$ 303.930$ 377.236$ 2,2$

$
em$área$de$manancial$ 50.689$ 56.176$ 2,5$

$
favela$com$mais$de$1.000$domicílios$ 67.458$ 83.965$ 4,7$

$
Demais$ 185.783$ 237.095$ 2,9$

Núcleos$Urbanizados$ 22.376$ 30.770$ 1,9$
Loteamentos$ 512.779$ 484.239$ 3$

$
loteamento$com$até$49$domicílios$ 24.822$ 26.216$ 4,2$

$
loteamento$com$50$a$499$domicílios$ 93.496$ 94.068$ 4,8$

$
loteamento$com$mais$de$500$domicílios$ 284.037$ 269.105$ 4,9$

$
em$área$de$manancial$ 110.424$ 94.850$ 4,6$

Total$ 839.085$ 892.245$
$*Coeficiente$de$Variação$ $ $ $

Tabela$ 16:$ Estimativa$ de$ domicílios$ e$ habitantes$ e$ Coeficientes$ de$Variação$ (FUNDAÇÃO$ SEADE,$
2008,$p.$76).$

$

Figura$22:$Desenho$das$construções$da$favela$Paraisópolis$sobre$base$ortorretificada$do$ano$2003$
no$sistema$Habisp$e$delimitação$dos$setores$da$pesquisa$amostral$Fundação$Seade$(2008).$Fonte:$
www.habis.inf.br$

$ $
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4.4$ Dos$ critérios$ de$ priorização$ aos$ Perímetros$ de$

Ação$Integrada$D$PAIs$

Para$a$Sehab$a$necessidade$de$priorizar$é$o$resultado$de$uma$relação$entre$a$urgência$em$

atuar$ sobre$ o$ problema$ da$ habitação,$mais$ especificamente$ de$ habitações$ precárias,$ e$ a$

escassez$ de$ recursos 67 .$ A$ Sehab$ definiu$ como$ foco$ de$ sua$ atuação$ a$ urbanização$ e$

regularização$de$favelas$e$loteamentos$irregulares$ocupados$por$população$de$baixa$renda$

(SECRETARIA$DE$HABITAÇÃO,$2011);$em$virtude$da$enorme$demanda$para$atuar$nestas$duas$

linhas$ na$ cidade,$ desenvolveu$ uma$metodologia$ baseada$ em$ indicadores$ físicos$ e$ sociais$

para$definir$uma$lista$de$prioridades$de$atuação.$

O$caminho$escolhido$pela$Sehab$foi$o$de$estabelecer$indicadores$que$oferecessem$respostas$

como$o$grau$de$urbanização$de$um$assentamento,$vulnerabilidade$da$população,$condições$

geológicas$ etc.$ E$ que$ também$ pudessem$ ser$ combinados$ em$ um$ único$ índice$ (o$ de$

priorização),$ buscando,$dessa$ forma,$ atingir$ a$meta$de$ compor$um$modelo$de$ tomada$de$

decisão$ levando$ em$ conta$ as$ diversas$ variáveis$ existentes$ no$ contexto,$ principalmente$ os$

múltiplos$objetivos$a$serem$atingidos.$

A"implantação"dos"dois"instrumentos"de"planejamento"–"o"Habisp"e"o"Sistema"de"Priorização"

de"Intervenções"–"foi"realizada"a"partir"do"conhecimento"acumulado"e"com"a"participação"de"

todo"o"corpo"técnico"da"Sehab,"capacitado"para"o"manuseio"do"sistema"de"informações."Com"

isto,"instaurouNse"um"processo"contínuo"de"conhecimento"das"dinâmicas"de"transformação"do"

território," que" possibilita" o" conhecimento" de" cada" espaço" habitado." As" dinâmicas" de"

transformação" deste" espaço" são" intensas" e" exigem" novos" programas," posturas," revisão"

constante" dos" arcabouços" jurídicos" e" arquitetônicos." A" cultura" técnica" precisa" ser" revista"

constantemente."Conhecer"estes"processos"de"mudança"permite"que"esta"cultura"se"renove,"se"

aprimore" e" chegue" mais" rápido" ao" seu" objetivo" de" fornecer" moradia" digna" a" todos" os"

moradores"da"cidade"(SECRETARIA"DE"HABITAÇÃO,"2011,"p."22)."

O$Habisp$possui$uma$matriz$ lógica$na$qual$são$configurados$os$pesos$para$cálculo$de$cada$

um$ dos$ índices$ que$ compõem$ o$ sistema,$ de$modo$ a$ permitir$ que$ o$ administrador$ possa$

interagir$ e$ validar$ o$ processo$ e$ também$ adaptáalo$ às$ alterações$ conjunturais$ que$ podem$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
67$Considerando$recursos$materiais$e$humanos.$
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influenciar$ o$ processo$ de$ tomada$ de$ decisão.$ Na$ Figura$ 23$ apresentamos$ a$ fórmula$

matemática$ de$ cálculo$ para$ o$ índice$ de$ priorização$ no$ que$ tange$ ao$ programa$ de$

urbanização$e$regularização$de$assentamentos$precários,$na$Figura$25,$um$esquema$gráfico$

com$ o$modelo$ de$ cálculo$ para$ o$ respectivo$ índice$ e,$ na$ Figura$ 24,$ screenshot*da$ tela$ de$

configuração$dos$indicadores$e$dos$pesos$no$Habisp.#
$

IP$=$[(Y$–$IF)$x$2]+(IR$x$3)+(IV$x$1)+[(Y$–$IS)$x$1]$
(2$+$3$+$1$+$1)$

$
Sendo:$$
IF$=$índice$de$infraestrutura$urbana$
IR$=$índice$de$risco$de$solapamento$e$escorregamento$
IV$=$índice$de$vulnerabilidade$social$
IS$=$índice$de$saúde$
Y$=$Fator$de$Ordenamento$da$Prioridade$(se$ordem$crescente$=$1)$(se$ordem$decrescente$=$0)$

Figura$23:$Fórmula$de$cálculo$do$índice$de$priorização.$Elaboração$Própria.$

$

$

Figura$ 24:$ Tela$ de$ configuração$ de$ indicadores$ e$ pesos,$ do$ sistema$ de$ priorização,$ no$ Habisp.$
Fonte:$www.habisp.inf.br.$$
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Índice'de'urbanização' Índice'de'Risco'de'Solapamento'e'
Escorregamento'

Índice'de'Vulnerabilidade'
Social' Índice'de'Saúde'

! ! ! ! !
%'de'rede'de'abastecimento'de'água' entre!0!e!100%! Risco'de'solapamento'e'

escorregamento''

IPVS'

Índice'de'saúde'por'
subprefeitura'

nota=!(n°!entre!0!e!1)!x!peso!
6!grupos!de!vulnerabilidade!
de:!nenhuma!vulnerabilidade!
a!muito!alta!vulnerabilidade!

' !
%'de'rede'de'esgotamento'sanitário'

entre!0!e!100%! (PMSP/IPT)!
nota=!(n°!entre!0!e!1)!x!peso! (r1,!r2,!r3,!r4)!

' !

! ! !

%'de'rede'elétrica'domiciliar'
entre!0!e!100%!

! ! !
nota=!(n°!entre!0!e!1)!x!peso!

! ! !
' !

nota!=!! nota!=!! nota!=!!

%'de'rede'de'iluminação'pública'
entre!0!e!100%!

(%!da!área!do!assentamento!em!
cada!grau!de!risco/100/nota!

máxima)!

(%!da!área!do!assentamento!
em!cada!grupo!de!

vulnerabilidade/100/nota!
máxima)!

(1Iíndice)!
nota=!(n°!entre!0!e!1)!x!peso!

' !existência'de'rede'de'drenagem' nenhuma,!parcial,!total!
(total!ou!parcial)! nota=!(0,!0,5,!1)!x!peso!

' ! !

!

!
%'de'vias'pavimentadas' entre!0!e!100%!

! ! !
nota=!(n°!entre!0!e!1)!x!peso!

! ! !
' !

índice!=!(n°!entre!0!e!1)! índice!=!(n°!entre!0!e!1)! índice!=!(n°!entre!0!e!1)!

existência'de'coleta'de'lixo' nenhuma,!parcial,!total! x! x! x!
nota=!(0,!0,5,!1)!x!peso! peso! peso! peso!

!

!

! ! !

! ! ! !
!índice!=!1I(Σ!das!notas/!nota!máxima)!

! /!Σ!dos!pesos! índice!de!Priorização!
x!peso!

!

(n°!entre!0!e!1)!

Figura'25:'Composição'do'índice'de'priorização'de'intervenção'para'urbanização'e'regularização'de'assentamentos'precários.'Elaboração'própria.'
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As# etapas# estabelecidas# para# o# processo# de# planejamento# se# enquadram# como#

caracterização,# classificação,# elegibilidade# e# priorização,# cada# qual# com# seu# objetivo,#

observados#na#Figura#26.#

Caracterização, Classificação, Elegibilidade, Priorização,
↓# ↓# ↓# ↓#

Caracterizar#os#
assentamentos#

precários#do#município#
de#São#Paulo#

Classificar#estas#áreas#
em#grupos#que#

orientem#o#tipo#de#
intervenção#necessária#

Eleger#as#áreas#a#serem#
objeto#de#intervenção,#
já#estabelecendo#nesta#

fase#um#corte#de#
atuação#

Priorizar#a#atuação#nas#
áreas#que#se#

enquadraram#nos#
critérios#de#
elegibilidade#

Figura'26:'Objetivos'básicos'das' fases'propostas'para'o'Sistema'de'Caracterização,'Classificação,'
Elegibilidade'e'Priorização.'Elaboração'própria.'

A#primeira#e#principal#etapa#do#sistema#é#a#de#caracterização;#os#resultados#encontrados#nas#

etapas#futuras#são#ramificações#das#informações#nela#coletadas.#Aí#se#iniciou#o#trabalho#de#

atualização# dos# dados# e# a# definição# conceitual# dos# tipos# de# assentamentos,# objeto# de#

atendimento#pela#política#habitacional,#apresentados#na#Tabela#17:#

A"Superintendência"de"Habitação"Popular" (Habi)" tem"como"atribuição" intervir" em" favelas,"

núcleos"urbanizados,"cortiços"e"conjuntos"habitacionais,"regulares"ou"irregulares,"enquanto"o"

Departamento"de"Regularização"de"Loteamentos" Irregulares" (Resolo)" tem"como"atribuição"

intervir"em"loteamentos"irregulares,"sejam"eles"de"interesse"social"ou"não."A"Cohab,"por"sua"

vez,"tem"atuação"na"herança"de"empreendimentos"realizados"com"recursos"do"antigo"SFH,"e"

é" responsável" pela" operação" dos" recursos" do" FMH." Além" da" gestão" da" carteira" destes"

empreendimentos," é" responsável" pela" regularização" fundiária" e" comercial" das" unidades," e"

pela" construção" de" novos" empreendimentos" habitacionais" com" recursos" do" FMH" e" de"

convênios"(SECRETARIA"DE"HABITAÇÃO,"2011,"p."21)."

As#características#de#um#assentamento#determinam#as#demais#etapas#do#sistema,#o#tipo#de#

ação# que# deverá# ser# exercida# sobre# seu# território# e# representam# uma# leitura# sobre# a#

realidade#urbanística,#social#e#ambiental#de#cada#“lócus”.#Para#isso,#foram#definidos#os#dados#

a# serem# coletados# em# campo# ou# através# de# pesquisa# documental,# os# quais# se# inserem#

dentro# de# cinco# temas:# condições# impróprias# à# ocupação;# situação# Jurídica;# infraestrutura#

existente;#organização#comunitária;#programas#e#projetos#existentes.#As#variáveis#do# tema#

“condições# da# ocupação”# têm# função# central# no# sistema,# pois# apontam# o# conjunto# de#

assentamentos#que#se# localizam#total#ou#parcialmente#em#áreas# impróprias#à#ocupação#e,#

portanto,# não# são# urbanizáveis,# necessitando# que# parte# ou# a# totalidade# das# famílias# seja#
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reassentada,#a#exemplo#da#metodologia#do#programa#FavelaUBairro.#A#classificação#da#área#

como#imprópria#se#dá#apenas#em#condições#que#ofereçam#risco#de#morte#à#população.#São#

situações#indiscutíveis#que#inviabilizam#a#urbanização#da#área#e#a#permanência#das#famílias,#

exigindo#do#administrador#público,#independentemente#da#linha#programática#adotada#pela#

gestão# atuar# na# remoção# dessas# ocupações# e# no# reassentamento# das# famílias# (COELHO,#

2007).#

Favelas,

ocupação#feita#à#margem#da#legislação#urbanística#e#edilícia,#de#áreas#públicas#
ou# particulares# de# terceiros,# predominantemente# desordenada# e# com#
precariedade# de# infraestrutura,# com# construções# predominantemente#
autoconstruídas# e# precárias,# por# famílias# de# baixa# renda# e# vulneráveis#
socialmente.#

Núcleo,urbanizado,
antiga# favela,# que# conta# com# 100%# de# redes# de# infraestrutura# urbana#
implantada#através#de#diferentes#programas#habitacionais,#mas#que#ainda#não#
conta#com#regularização#jurídica#e#legal.#

Loteamentos,
irregulares,

assentamento# onde# se# caracteriza# a# existência# de# um# agente# promotor# ou#
comercializador,#cuja#tipologia#e#morfologia#do#parcelamento#do#solo#estejam#
voltadas# ao# uso# unifamiliar# e#multifamiliar# de# pequeno# porte,# implantados# e#
ocupados# sem# prévia# aprovação# pelos# órgãos# públicos# responsáveis# ou,#
quando#aprovados#ou#em#processo#de#aprovação,# implantados#em#desacordo#
com#a#legislação#ou#com#o#projeto#aprovado.#

Conjunto,
habitacional,
irregular68,

aquele# que,# apesar# de# ter# sido# produzido# pelo# poder# público,# ainda# não# tem#
regularização#fundiária,# jurídica#e#“registrária”.#São#objeto#deste#Plano#apenas#
os# conjuntos# habitacionais# irregulares# produzidos# pelo# poder# público#
municipal.#

Cortiços,

domicílio# em# moradia# coletiva,# multifamiliar,# constituída# por# uma# ou# mais#
edificações# em# um# mesmo# lote# urbano,# subdivididas# em# vários# cômodos#
alugados,# subalugados# ou# cedidos# a# qualquer# título;# com# várias# funções#
exercidas# no# mesmo# cômodo;# com# acesso# e# uso# comum# dos# espaços# não#
edificados# e# instalações# sanitárias;# com# circulação# e# infraestrutura,# no# geral,#
precárias#e#superlotação#de#pessoas.#

Tabela' 17:' Assentamentos' precários' na' cidade' de' São' Paulo:' Conceituação.' Elaboração' própria.'
Fonte:'Prefeitura'do'Município'de'São'Paulo'(2011,'p.'21).'

Os#assentamentos#cujos# impedimentos#para#o#processo#de#urbanização#(critérios#utilizados#

para#classificação#das#condições#impróprias#à#ocupação)#são#parciais,#ou#seja#não#chegam#a#

cobrir# toda# a# área# da# favela# ou# loteamento# irregular,# estes# são# considerados# próprios# à#

ocupação#e#passam#a#ser#classificados#em#função#do#nível#de#urbanização#ou#regularização#

existente# (PREFEITURA#DO#MUNICÍPIO#DE# SÃO#PAULO;# CITIES#ALLIANCE,# 2008).#Na# Tabela#

18,# apresentamos# os# principais# grupos# de# informações# coletados# durante# o# processo# de#

########################################################
68#Para#os#conjuntos#habitacionais# irregulares,#não# foram#estabelecidos#critérios#de#priorização#no#âmbito#do#
sistema#Habisp.#
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atualização#das#informações,#com#destaque#para#aquelas#que#caracterizam#a#ocupação#como#

própria#ou#imprópria.#

Grupos, Critérios, Inserção, Classificação,da,
ocupação,

parcial# total# própria# imprópria#

Ca
ra
ct
er
iz
aç
ão

,G
er
al
,

Condições,
impróprias, à,
ocupação,

Ocupação#em#alça#de#acesso# # # # #
Ocupação#embaixo#de#pontes#e/ou#viadutos# # # # #
Ocupação#em#rotatórias,#ilhas#de#trânsito# # # # #
Ocupação#em#aterro#sanitário#e/ou#lixões# # # # #
Ocupações#embaixo#de#redes#de#alta#tensão# # # # #
Ocupações#sobre#oleodutos#ou#gasodutos# # # # #
Ocupação#sobre#área#não#edificante#de#rios,#
córregos#e#cursos#d’água# X# # X# #

Ocupação# em# áreas# de# risco# de#
solapamento#e#escorregamento# # X# # X#

Ocupação#em#áreas#contaminadas# # # # #
Ocupação# em# áreas# não# edificantes# de#
sistema#viário#ativo# # # # #

Ocupação# em# áreas# não# edificantes# de#
sistema#ferroviário#ativo# # # # #

Situação,Jurídica, # # # #
Infraestrutura,existente, # # # #
Organização,comunitária, # # # #
Programas,e,projetos,existentes, # # # #

Tabela' 18:' Grupo' de' informações' utilizadas' na' caracterização' das' condições' da' ocupação.'
Elaboração'própria.''

O#tema#da#infraestrutura#permite#avaliar#o#grau#de#cobertura#da#rede#de#serviços#públicos#e,#

consequentemente,# a# precariedade# das# áreas.# As# informações# legais# apontam# ou# não#

entraves#à#realização#das#ações#públicas,#como#no#caso#dos#loteamentos#que#não#encontram#

amparo#na#legislação#vigente#para#a#sua#regularização#ou#das#favelas#que#estão#sendo#objeto#

de#ações#públicas#por#parte#do#Ministério#Público#ou#por#outros#órgãos#e#setores.#

Na# medida# em# que# melhorias,# tanto# urbanísticas# quanto# fundiárias,# são# realizadas# nas#

ocupações,# estas# mudam# de# classe# até# atingir# o# patamar# de# uma# área# regularizada# e#

urbanizada# que,# embora# possa# não# ter# as# mesmas# características# dos# assentamentos#

surgidos#de#forma#regular#na#cidade,#já#não#possui#também#as#condições#de#precariedade#–#

falta# de# saneamento# básico# e# insegurança# na# posse# da# terra# –# que# universalmente#

caracterizam#os#assentamentos#precários;#por#isso,#essas#áreas#podem#deixar#de#fazer#parte#

da# atuação# da# Sehab# e# passar# a# serem# atendidas# pelos# demais# departamentos# e# órgãos#
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públicos# que# gerenciam# a# cidade# formal# (COELHO,# 2007).# Na# Tabela# 19,# mostraUse# a#

classificação#dos#assentamentos# segundo# condições#da#ocupação,# grau#de# infraestrutura#e#

características#legais#definidas#pela#Sehab.#

A# partir# desta# leitura# sistematizada# do# universo# de# assentamentos# precários,# é# possível#

determinar#em#qual#programa#habitacional#o#assentamento#deve#receber#atendimento,#no#

que# consiste# a# etapa# da# elegibilidade.# As# classes# dos# assentamentos# constituemUse# na#

primeira# condição# de# atendimento# para# os# programas# existentes.# No# caso# de# favelas# e#

loteamentos# irregulares,# o# assentamento# pode# ser# enquadrado# no# Programa# de#

Regularização#Fundiária#de#áreas#públicas#municipais,#no#de#Urbanização#de#Favelas,#no#de#

Regularização# Fundiária# de# Loteamentos# Irregulares# ou,# ainda,# no# Programa# Mananciais,#

como#exemplificado#na#Tabela#20.#

As# três# primeiras# etapas,# caracterização,# classificação# e# elegibilidade,# são# preparatórias# à#

etapa#de#priorização.#A#caracterização#é#a#coleta#de#dados#brutos;#na#etapa#de#classificação,#

estes# dados# são# trabalhados#de# forma#a# organizar# a# demanda#de# assentamentos# segundo#

suas#características#e#necessidades#de#intervenção#diferentes;#na#elegibilidade,#são#aplicados#

filtros#em#função#dos#programas.#Porém,#apenas#estas#etapas#não#seriam#suficientes#para#a#

tomada#de#decisão.##

É#fato#que#a#demanda#por#urbanização,#remoção#e#regularização#de#assentamentos#é#muito#

maior#do#que#os#recursos#–#humanos#e#econômicos#–#disponíveis#e,#por#isso,#a#otimização#na#

aplicação# dos# recursos# é# um# problema# central# para# o# administrador# público,# seguido# das#

dificuldades# relativas# à# manutenção# de# um# planejamento# de# longo# prazo.# Neste# ponto,#

introduzUse# a# etapa# de# priorização,# que# consiste# no# estabelecimento# de# um# “índice”# para#

refletir#a#maior#ou#menor#urgência#de#intervenção,#tendo#como#base#a#precariedade#quanto#

a:#(1)#infraestrutura#urbana;#(2)#risco#de#solapamento#e#escorregamento;#(3)#vulnerabilidade#

social;#e#(4)#saúde.#

# #
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# Favelas, Loteamentos,Irregulares,

Áreas#integradas#à#cidade# Núcleo# urbanizado# e#
regularizado#

Loteamento# urbanizado# e# com#
regularização#registrária#

Áreas# com# toda# a# cobertura# de#
infraestrutura# que# não# demandam#
obras#

Núcleo#urbanizado# Loteamento#urbanizado#

Áreas# cujas# obras# e# procedimentos#
para# a# regularização# estão# em#
andamento#

Favela# em# processo# de#
urbanização#

Loteamento# em# processo# de#
urbanização# e# regularização#
registrária#

Áreas# com# situações# de# precariedade#
que# não# inviabilizam# o# processo# de#
consolidação# da# ocupação# através# da#
urbanização#

Favela#urbanizável# Loteamento# urbanizável# e#
regularizável#

Áreas# com# situações# de# precariedade#
elevada,# que# demandam# a# remoção#
da#população#moradora#

Favela#não#urbanizável#
Loteamento#não#urbanizável#

Loteamento#não#regularizável##

Tabela' 19:' Classificação' dos' assentamentos' segundo' condições' da' ocupação,' grau' de'
infraestrutura'e'características'legais.'Elaboração'própria.'Fonte:'PREFEITURA'DO'MUNICÍPIO'DE'
SÃO'PAULO;'CITIES'ALLIANCE'(2008,'p.'54).'

Classificação, Ação, Etapas,
Núcleo#urbanizado#e#
regularizado#

Inclusão#da#área#nos#serviços#
públicos#da#cidade#e#
monitoramento#dos#serviços#e#
benefícios#concedidos#

Elegibilidade# Priorização#

Loteamento#urbanizado#e#com#
regularização#registrária#
Núcleo#urbanizado#

Inclusão#no#programa#de#
regularização#

Loteamento#urbanizado#

Favela#em#processo#de#
urbanização#
Loteamento#em#processo#de#
urbanização#e#regularização#
registrária#
Favela#urbanizável# Inclusão#no#programa#de#

urbanização#e#regularização#de#
favelas#e#loteamentos#

Loteamento#urbanizável#e#
regularizável#
Favela#não#urbanizável#

Realocação#das#famílias#e#
desfazimento

69#Loteamento#não#urbanizável#
Loteamento#não#regularizável#

Tabela'20:'Elegibilidade'dos'assentamentos'para'os'programas'habitacionais.'Elaboração'própria.'
Fonte:'PREFEITURA'DO'MUNICÍPIO'DE'SÃO'PAULO;'CITIES'ALLIANCE'(2008,'p.'55).'

O#princípio#adotado#foi#simples:#de#acordo#com#o#objetivo#da#ação,#a#Sehab#definiu#o#foco#da#

priorização.#Para#os#projetos#de#urbanização,#são#as#áreas#mais#precárias#em#todos#os#temas#

de# análise.# Já# para# a# regularização# de# favelas,# como# por# princípio# o# programa# não# pode#

########################################################
69#Jargão.#RefereUse#ao#ato#de#dar#novo#uso#à#gleba#ou#parcela#do#solo#loteado#em#desconformidade#com#a#lei.#
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regularizar# situações# precárias,# então# o# foco# da# atuação# são# as# áreas# com# os# melhores#

índices.#

O# relatório# “Sistema# de# Caracterização,# Classificação,# Elegibilidade# e# Priorização# para#

Intervenções#em#Assentamentos#Precários#no#Município#de#São#Paulo/#Brasil#(2007)”#elenca#

dois# princípios# estabelecidos#para# a# escolha#dos# indicadores# e# índices#que# compõem#o#de#

priorização:# (1)#proteção#da#vida#da#população#e#melhoria#das#condições#de#habitabilidade#

para# patamares# aceitáveis;# e# (2)# proteção# à# população# socialmente# mais# vulnerável.# O#

mesmo# indica# que# as# primeiras# formulações# realizadas# pela# Sehab# escalonavam# as#

prioridades#em#três#patamares#U#alto,#médio#e#baixo#U#abordagem#que#se#mostrou#deficitária,#

pois# o# universo# de# assentamentos# exige# uma# escala# mais# larga.# Esse# fato# resultou# na#

elaboração# do# “índice# de# priorização”,# que# atribui# uma# nota# entre# zero# e# um# # para# cada#

assentamento,#sendo#que#zero#é#a#ausência#de#precariedade#e#um#a#precariedade#máxima#

com#base#em#um#modelo#de#análise#multicritério.#

Podemos# relacionar,# direta# e# indiretamente,# os# indicadores# escolhidos# pela# Sehab# com#as#

dimensões#que#buscam#representar#proteção#à#vida#e#favorecimento#às#famílias#em#situação#

de# maior# grau# de# vulnerabilidade# social.# Na# Tabela# 21# observaUse# que# todos# os# quatro#

índices# se# relacionam# com# um# ou#mais# princípios# estabelecidos;# também# se# nota# que# os#

índices#que#possuem#os#maiores#pesos#na# fórmula#de#cálculo#do# índice#de#priorização# são#

justamente#os#que#se#relacionam#com#ambos#os#princípios#estabelecidos,#ou#seja,#o#índice#de#

risco#e#o#de#infraestrutura.#

Índice# Princípio#

#
Proteção#à#vida#da#população#e#a#

melhoria#das#condições#de#habitabilidade#
para#patamares#aceitáveis#

Proteção#à#população#
socialmente#mais#

vulnerável#
Índice#de#Saúde# X#

#
Índice#de#Vulnerabilidade#Social# # X#
Índice#de#Risco# X# X#
Índice#de#Urbanização# X# X#

Tabela'21:'Relacionamento'entre'os' indicadores'escolhidos'e'os'princípios'básicos'estabelecidos'
para'o'atendimento'dos'programas.'Elaboração'própria.'

Os# índices# utilizados# têm# origens# diversas.# Os# de# Saúde# e# Vulnerabilidade# Social# foram#

apropriados#pela#Sehab#de#outras# iniciativas,#não# foram#produzidos#exclusivamente#para#a#

priorização# de# intervenções,# mas# são# referência# para# as# políticas# setoriais# de# saúde# e#
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assistência# social,# no# âmbito#municipal.# O# Índice# Paulista# de# Vulnerabilidade# Social# (IPVS)#

tem# como# fonte# de# dados# o# Censo# IBGE,# 2000,# e# o# índice# de# Saúde# dados# do# Sistema#

Municipal# de# Saúde,# 2006.# Já# o# índice# de# urbanização# é# calculado# com# base# nos# dados#

coletados# em# campo# e# inseridos# no# Habisp,# atualizados# sempre# que# a# equipe# de# campo#

identifica#alterações#na#situação#informada;#é#de#total#responsabilidade#da#Sehab.#

O# índice# de# risco# de# solapamento# e# escorregamento# originaUse# de# um# levantamento#

realizado#pela#Fundação#de#Apoio#à#Universidade#de#São#Paulo# (FUSP),#em#parceria#com#o#

Instituto# de# Pesquisas# Tecnológica# (IPT),# intitulado# “Mapeamento# de# riscos# associados# a#

escorregamentos# em# áreas# de# encostas# e# a# solapamentos# de# margens# de# córregos# nas#

favelas# do#município#de# São#Paulo,# 2003”.#A# Secretaria# de#Habitação# teve#participação#na#

indicação#das#áreas#que#deveriam#ser#objeto#de#análise#pela#equipe#do#IPT,#juntamente#com#

os#técnicos#(geólogos,#engenheiros#e#arquitetos)#das#subprefeituras.##

O#índice#de#Risco#para#os#assentamentos#precários,#entretanto,#foi#concebido#no#âmbito#do#

sistema#de#priorização#e#é#calculado#para#cada#assentamento#com#a#utilização#de#operações#

de#overlay.#O#Habisp#identifica,#para#cada#assentamento,#o#porcentual#da#sua#área#(m2)#que#

está#em#cada# setor#de# risco#mapeado# (ver#Figura#27)#e#então,#através#de#uma# fórmula#de#

cálculo#que#atribui#um#peso#a#cada#grau#de#risco,#apresenta#o#índice#de#risco#de#solapamento#

e#escorregamento#para#o#assentamento#(Ver#Figura#28)$

Considerando# que# o# risco# geológico# é# fator# determinante# para# aferir# a# condição# de#

habitabilidade# de# uma# área,# a# utilização# do# Habisp# para# subsidiar# o# novo# mapeamento#

proporcionou# não# apenas# a# criação# de# um# banco# de# dados# consistente# sobre# o# risco# da#

cidade,#mas# também# a# rápida# transferência# desse# conhecimento.# Hoje,# a# delimitação# das#

áreas# estudadas# e# os# principais# atributos# que# fizeram# parte# da# avaliação# podem# ser#

acessados#por#técnicos#e#gestores#da#administração#municipal.#A#localização#dos#setores#de#

risco#e#o#grau#de#probabilidade#de#ocorrência#de#deslizamentos# também#estão#disponíveis#

por#meio#do#Habisp#a#universidades,#centros#de#pesquisas,#organizações#não#governamentais#

e#demais#interessados#no#tema.##

A#estimativa#de#risco# foi#analisada#de# forma#qualitativa#a#partir#de#observações#de#campo,#

integrando#os#parâmetros#de#análise#contidos#em#uma#ficha#de#avaliação#de#risco#e#com#o#
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apoio#de#imagens#aéreas.#Os#graus#de#risco#considerados#são#os#apresentados#na#Tabela#22.#

Na#Figura#29,#versão#atualizada#do#mapeamento#de#risco.#

#

Figura'27:'Exemplo'de'sobreposição'da'camada'com'o'mapeamento'de'risco'(2003)'e'a'camada'de'
favelas.'Favela'Paraisópolis.'Fonte:'www.habisp.inf.br.'

IR=(Prb,x,1)/100+(Prm,x,2)/100+(Pra,x,3)/100+(Prma,x,4)/100,
nrma,

Sendo:##
Prb#=#%#risco#baixo#
Prm#=#%#risco#médio#
Pra#=#%#risco#alto#
Prma#=#%#risco#muito#alto#

Figura' 28:' Fórmula' de' cálculo' do' índice' de' risco' de' solapamento' e' escorregamento.' Elaboração'
própria.''
# #
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R1,
Baixo#

Taludes#pouco#inclinados#(<17º),#naturais#e#em#solos#estáveis,#com#baixa#potencialidade#
para# a# ocorrência# de# escorregamentos.# Ausência# de# indícios# de# instabilidade.# É# a#
condição#menos#crítica.#Mantidas#as#condições#existentes,#não#se#espera#a#ocorrência#
de#eventos#destrutivos#no#período#de#um#ciclo#chuvoso.#

R2,
Médio#

Taludes# pouco# inclinados,# naturais,# ou# aterros# com# média# potencialidade# para# a#
ocorrência# de# escorregamentos.# Já# existem# algumas# evidências# incipientes# de#
instabilidade.# Mantidas# as# condições# existentes,# é# reduzida# a# possibilidade# de#
ocorrência#de#eventos#destrutivos#durante#episódios#de#chuvas#intensas#e#prolongadas.#

R3,
Alto#

Taludes# inclinados# (>30º)# em# solos# naturais# ou# aterros# apontam# alta# potencialidade#
para# o# desenvolvimento# de# processos# de# escorregamentos.# Grande# quantidade# de#
evidências# de# instabilidade# (trincas# no# solo,# degraus# de# abatimento,# etc.)# É#
perfeitamente# possível# a# ocorrência# de# eventos# destrutivos# durante# episódios# de#
chuvas#intensas#e#prolongadas.#

R4,
Muito#Alto#

Taludes# inclinados# (>30º)# em# solos# naturais# ou# aterros# apontam# alta# potencialidade#
para#a#ocorrência#de#escorregamentos.#As#evidências#de# instabilidade#são#expressivas#
(quantidade# e# magnitude).# É# a# condição# mais# crítica.# Nessas# condições,# é# muito#
provável# a# ocorrência# de# eventos# destrutivos# durante# episódios# de# chuvas# intensas# e#
prolongadas.#

Tabela'22:'Graus'de'risco'relacionados'a'escorregamentos'(simplificado'de'“Mapeamento'de'riscos'
associados'a'escorregamentos'em'áreas'de'encostas'e'a'solapamentos'de'margens'de'córregos'nas'
favelas' do' município' de' São' Paulo”).' Fonte:' Contrato' de' prestação' de' serviços' técnicos'
especializados'72/SMSP/COGEO/2002'e'Processo:'2002e0.095.666e0,'firmado'entre'a'Prefeitura'do'
Município'de'São'Paulo'e'a'Fundação'de'Apoio'à'Universidade'de'São'Paulo.'

#

Figura' 29:' Sobreposição' da' de' Favelas' camada' com' o' mapeamento' de' risco' (2010),' favela'
Paraisópolis.'Fonte:'www.habisp.inf.br'
ObservaUse# que# na# Figura# 27,# referente# ao# mapeamento# de# risco# do# ano# 2003,# a# favela# apresentava# uma#
significativa#área#com#riscos#entre#baixo#e#muito#alto.#Já#no#mapeamento#realizado#no#ano#2010,#a#favela#não#
apresenta#mais#setores#de#risco,#resultado#das#obras#para#urbanização#da#favela#que#tiveram#início#em#2005.#

#
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O# IPVS# foi# desenvolvido# para# todos# os# municípios# paulistas,# o# que# facilita# sua# análise# e#

comparação# não# apenas# no#município# de# São# Paulo,#mas# também# com#outras# cidades# do#

estado.#BaseouUse#em#dois#pressupostos:#a#compreensão#de#que#as#múltiplas#dimensões#da#

pobreza# precisam# ser# consideradas# em# um# estudo# sobre# vulnerabilidade# social# –# nesse#

sentido,#buscouUse#a#criação#de#uma#tipologia#de#situações#de#exposição#à#vulnerabilidade#

que# expressasse# tais# dimensões,# agregando# aos# indicadores# de# renda# outros# referentes# à#

escolaridade#e#ao#ciclo#de#vida#familiar,#e#a#consideração#de#que#a#segregação#espacial#é#um#

fenômeno# presente# nos# centros# urbanos# paulistas# e# que# contribui# decisivamente# para# a#

permanência# dos# padrões# de# desigualdade# social# que# os# caracteriza# (FUNDAÇÃO# SEADE,#

2006).# Assim,# o# IPVS# é# um# indicador# que# permite# classificar# áreas# geográficas# segundo# os#

recursos# que# a# população# residente# possui.# Deriva# da# combinação# entre# duas# dimensões,#

socioeconômica# e# demográfica,# e# classifica# o# setor# censitário# em# seis# grupos# de#

vulnerabilidade#social,#apresentados#na#Tabela#23,#com#base#nas#variáveis#listadas#na#Tabela#

24##

Grupo,1,
Nenhuma#
Vulnerabilidade#

Engloba#os#setores#censitários#em#melhor#situação#socioeconômica#(muito#
alta),# com# os# responsáveis# pelo# domicílio# possuindo# os# mais# elevados#
níveis# de# renda# e# escolaridade.# Seus# responsáveis# tendem# a# ser# mais#
velhos,# com#menor# presença# de# crianças# pequenas# e# de#moradores# nos#
domicílios,#quando#comparados#com#o#conjunto#do#Estado#de#São#Paulo.#

Grupo,2,
Vulnerabilidade#Muito#
Baixa#

Abrange# os# setores# censitários# que# se# classificam# em# segundo# lugar# no#
Estado,#em#termos#da#dimensão#socioeconômica# (média#ou#alta).#Nessas#
áreas#concentramUse,#em#média,#as#famílias#mais#velhas.#

Grupo,3,
Vulnerabilidade#Baixa#

Formado# pelos# setores# censitários# que# se# classificam# nos# níveis# altos# ou#
médios#da#dimensão#socioeconômica#e#seu#perfil#demográfico#caracterizaU
se#pela#predominância#de#famílias#jovens#e#adultas.##

Grupo,4,
Vulnerabilidade#Média#

Composto# pelos# setores# que# apresentam# níveis# médios# na# dimensão#
socioeconômica,#estando#em#quarto#lugar#na#escala#em#termos#de#renda#e#
escolaridade#do#responsável#pelo#domicílio.#Nesses#setores#concentramUse#
famílias# jovens,# isto#é,# com# forte#presença#de#chefes# jovens# (com#menos#
de#30#anos)#e#de#crianças#pequenas.#

Grupo,5,
Vulnerabilidade#Alta#

Engloba# os# setores# censitários# que# possuem# as# piores# condições# na#
dimensão#socioeconômica#(baixa),#estando#entre#os#dois#grupos#em#que#os#
chefes# de# domicílios# apresentam,# em# média,# os# níveis# mais# baixos# de#
renda# e# escolaridade.# Concentra# famílias# mais# velhas,# com# menor#
presença#de#crianças#pequenas.##

Grupo,6,
Vulnerabilidade#Muito#
Alta#

O# segundo# dos# dois# piores# grupos# em# termos# da# dimensão#
socioeconômica# (baixa),# com# grande# concentração# de# famílias# jovens.# A#
combinação# entre# chefes# jovens,# com# baixos# níveis# de# renda# e# de#
escolaridade#e#presença#significativa#de#crianças#pequenas#permite#inferir#
ser#este#o#grupo#de#maior#vulnerabilidade#à#pobreza.#

Tabela'23:'Grupos'de'vulnerabilidade'social.'Elaboração'própria.'Fonte:'Fundação'Seade'(2006).'
# '
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Escolaridade,

(a)# Porcentagem# de# responsáveis# pelo# domicílio,# alfabetizados,# no# total# de#
responsáveis#do#setor#censitário.#
(b)# Porcentagem# de# responsáveis# pelo# domicílio,# com# ensino# fundamental#
completo,#no#total#de#responsáveis#do#setor#censitário.#
Anos#médios#de#estudo#do#responsável#pelo#domicílio.#

Renda,
(a)#Rendimento#nominal#médio#do#responsável#pelo#domicílio#(1).#
(b)#Porcentagem#de#responsáveis#com#rendimento#de#até#três#salários#mínimos#no#
total#de#responsáveis#do#setor#censitário#(2).#

Características,
Demográficas,

(a)#Porcentagem#de#responsáveis#pelo#domicílio#com#idade#entre#10#e#29#anos#no#
total#de#responsáveis#do#setor#censitário.#
Idade#média#do#responsável#pelo#domicílio.#
(b)# Porcentagem# de# crianças# de# zero# a# quatro# anos# no# total# da# população#
residente#do#setor#censitário.#

Fonte:# IBGE.# Censo# Demográfico# 2000;# Fundação# Seade.# (1)# Em# reais,# de# julho# de# 2000.# (2)# Em#
salários#mínimos,#de#julho#de#2000.#Nesta#variável#estão#incluídos#os#responsáveis#pelo#domicílio#sem#
rendimentos.#

Tabela'24:'Variáveis'que'compõem'o'IPVS.'Elaboração'própria.'Fonte:'Fundação'Seade'(2006).'

Como#em#muitos#casos,#a#favela#encontraUse#em#mais#de#um#setor#censitário#e#também#em#

mais#de#um#grupo#de#vulnerabilidade.#À#semelhança#do#que#é#feito#no#índice#de#risco,#para#

calcular#o#índice#de#vulnerabilidade#do#assentamento,#por#meio#de#análise#espacial#(overlay70#

e#cálculo#de#porcentagem#de#área),#são#calculados#os#percentuais#da#área#do#assentamento#

em#cada#grupo#de#vulnerabilidade,#atribuídos#pesos#a#cada#um#deles#e#gerado#o# índice#de#

vulnerabilidade#para#cada#assentamento,#como#ilustra#a#Figura#30,#com#base#na#fórmula#de#

calculo#apresentada#na#Figura#31.#

A#dimensão#de#saúde#é#representada#pelo#índice#de#saúde,#um#dos#componentes#do#Painel#

de#Monitoramento#da#Secretaria#Municipal#de#Saúde#–#SMS.#É#um#indicador#sintético#para#

acompanhamento# dos# resultados# da# atuação# da# Secretaria# Municipal# de# Saúde# e# das#

Coordenações# Regionais# de# Saúde# nas# subprefeituras,# dentro# das# prioridades# do# SUS#

municipal.#Visa#ainda#estimular#e#avaliar#globalmente#a#promoção#da#equidade#na#cidade.#Na#

sua# construção# são# utilizados# indicadores# de# base# populacional# que# informam# sobre# os#

resultados#da#política#de# saúde#conduzida#nos#diferentes# territórios#da# cidade,#permitindo#

aferir#impactos#nas#necessidades#da#população.#

########################################################
70#Overlay:#processo#de#sobrepor#dois#diferentes#mapas#da#mesma#área#ou#que#contenham#áreas#em#comum#
para#formar#uma#camada#de#mapa#novo.#
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#

Figura' 30:' Exemplo' de' sobreposição' da' camada' do' IPVS' e' da' camada' de' favelas.' Favela'
Paraisópolis.'Fonte:'www.habisp.inf.br.''

IV=(Pnv,x,1)/100+(Pmbv,x,2)/100+(Pbv,x,3)/100+(Pmv,x,4)/100+,(Pav,x,5)/100+(Pmav,x,6)/100,
nmav,

Sendo:##
Pnv#=#%#nenhuma#vulnerabilidade#
Pmbv#=#%#muito#baixa#vulnerabilidade#
Pbv#=#%#baixa#vulnerabilidade#
Pmv#=#%#média#vulnerabilidade#
Pav#=#%#alta#vulnerabilidade#
Pmav#=#%#muito#alta#vulnerabilidade#

Figura' 31:' Fórmula' de' cálculo' do' índice' de' vulnerabilidade' social' por' assentamento' precário.'
Elaboração'própria.''

O#cálculo#do#Índice#de#Saúde#toma#como#base#a#metodologia#de#construção#do#IDH#(Índice#

de# Desenvolvimento# Humano/OMSUPNUD).# O# ÍndiceUSaúde# de# cada# subprefeitura# foi#

composto#pela#agregação#dos#valores#relativos#dos#quatro#indicadores#escolhidos.#Para#cada#

um#destes#,#foi#calculada#a#posição#ocupada#pelo#valor#da#subprefeitura#em#relação#ao#pior#

valor#da#cidade#para#aquele# indicador,# tendo#a# faixa#de#variação#entre#o#maior#e#o#menor#

valor# como# base# (discrepância#máxima).# Os# valores# de# cada# componente# do# ÍndiceUSaúde#

variam#de#zero#e#um,#sendo#zero#quando#a#subprefeitura#ocupa#a#pior#posição#e#um#quando#

ocupa# a#melhor.# O# valor# final# foi# obtido# pela#média# dos# quatro# valores# relativos# de# cada#

subprefeitura.# OptouUse# por# não# dar# valorização# diferenciada# segundo# o# indicador,#

entendendo#que#todos#tratam#de#problemas#de#saúde#de#relevância#(CEINFO,#2006,#p.#2).#
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Os# indicadores# utilizados# na# sua# construção# consistem#em:# (1)# coeficiente# de#mortalidade#

infantil;#(2)#mortalidade#precoce#por#doenças#crônicas#não#transmissíveis;#(3)#coeficiente#de#

incidência#de#tuberculose;#(4)#coeficiente#de#mortalidade#por#causas#externas.#Para#o#cálculo#

do#Índice#de#Priorização,#foi#realizada#uma#relação#direta#entre#a#favela,#a#subprefeitura#em#

que# a# mesma# se# encontra# e# o# índice# de# saúde# da# subprefeitura.# De# todos# os# índices#

selecionados,#a#saúde#possui#pior#desagregação#espacial.#Na#Figura#32,#mapa#com#o#índice#de#

saúde#por#subprefeitura.#

Por# fim,# o# índice# de# urbanização# resulta# da# composição# dos# critérios# que# mensuram# a#

cobertura# das# redes# de# serviços# públicos# em# cada# assentamento.# Quanto#maior# o# índice,#

melhor#o#atendimento#por#infraestrutura.#A#Figura#33#apresenta#modelo#de#cálculo#do#índice#

para#o#programa#de#urbanização#e#regularização#de#assentamentos#precários#e,#na#Figura#35,#

a#respectiva#fórmula#matemática.##

Os#pesos#atribuídos#refletem#a#importância#de#cada#serviço#para#a#melhoria#da#qualidade#de#

vida# da# população# residente.# No# primeiro# patamar# de# importância# estão# os# serviços# de#

saneamento# básico# –# abastecimento# de# água# e# de# esgotamento# sanitário# –,# sem#os# quais#

não# há# nenhuma# condição# de# habitabilidade.# No# segundo# patamar,# estão# os# critérios:#

porcentagem#da#área#coberta#por#rede#elétrica#domiciliar;#porcentagem#da#área#coberta##por#

rede#de# iluminação#pública;#porcentagem#da#área#coberta#por# rede#de#drenagem#pluvial#e##

porcentagem#da#área#coberta# #com#pavimentação.#No#último,#encontraUse#a#cobertura#por#

coleta#de#lixo.##

Vale#destacar#a#ressalva#quanto#à#importância#do#critério#para#a#melhoria#das#condições#de#

habitabilidade# da# população.# Sem# os# serviços# de# coleta# de# lixo# a# população# terá# sérios#

problemas#de#saúde#e#bemUestar.#Entretanto,#em#se#tratando#de#ocupações#de#favelas,#não#

há,# antes# da# realização# de# um# projeto# de# acessibilidade,# como# mensurar# quais# serão# as#

condições#e/ou#formas#de#atendimento.#Grande#parte#das#áreas#já#possui#atendimento#nas#

ruas# do# entorno# e# a# sua# urbanização# não# necessariamente# significará# uma# ampliação# da#

cobertura#para#100%#das#ruas#e/#ou#vielas#da#ocupação.#Em#alguns#casos#será#necessária#a#

adoção#de#esquemas#alternativos#para#coleta,#como#a#utilização#de#caçambas#intermediárias#

ou#coleta#porta#a#porta#(COELHO,#2007).#
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#
No, Subprefeituras,

, , , , , ,1# Aricanduva# 9# Guaianases# 17# Parelheiros# 25# Sé#
2# Butantã# 10# Ipiranga# 18# Penha# 26# São#Miguel#
3# Campo#Limpo# 11# Itaim#Paulista# 19# Perus# 27# Socorro#
4# Casa#Verde#/#Cachoeirinha# 12# Itaquera# 20# Pinheiros# 28# Tremembé/#Jaçanã#
5# Cidade#Ademar# 13# Jabaquara# 21# Pirituba# 29# Vila#Maria#/#Vila#Guilherme#
6# Cidade#Tiradentes# 14# Lapa# 22# Santana#/#Tucuruvi# 30# Vila#Mariana#
7# Ermelino#Matarazzo# 15# M'Boi#Mirim# 23# Santo#Amaro# 31# Vila#Prudente#/#Sapopemba#
8# Freguesia#do#/Brasilândia# 16# Moca# 24# São#Mateus#

# #
Figura'32:'Índice'de'saúde'por'subprefeitura.'Elaboração'própria'utilizando:'Quantum'Gis'Lisboa'
1.8.'Fonte:'www.habisp.inf.br'
O# índice# de# saúde# é# composto# pelas# variáveis:# coeficiente# de# mortalidade# infantil;# mortalidade# precoce;#
mortalidade#por# causas#externas;# coeficiente# incidência#de# tuberculose,# sendo#que,#quanto#mais#próximo#de#
zero,#pior#a#situação.#ObserveUse#na#imagem#que#os#piores#índices#estão#localizados#na#região#dos#mananciais.## #
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A# pontuação# dos# critérios# “drenagem# e# coleta# de# lixo”# não# é# a# mesma# utilizada# para# os#

demais,#que#correspondem#a#um#porcentual#entre#0%#e#100%#de#cobertura#e#uma#respectiva#

nota# entre# zero# e# um.# Os# critérios# drenagem# e# coleta# de# lixo,# por# sua# vez,# possuem# três#

níveis# de# cobertura# apenas:# (1)# nenhum# atendimento;# (2)# atendimento# parcial;# (3)#

atendimento# total.# Esta# abordagem# diferenciada# dos# demais# indicadores# justificaUse# pelo#

fato# de# ser# bastante# difícil# mensurar# em# porcentual# o# atendimento# com# base# em# uma#

vistoria# técnica# apenas,# levando# em# conta# a# condição# precária# dos# cadastros# municipais#

sobre#o#tema.#

Índice,de,urbanização, Pontuação, Peso,
%#de#rede#de#abastecimento#de#água# entre#0#e#100%# nota=#(n°#entre#0#e#1)# x# 3#
%#de#rede#de#esgotamento#sanitário# entre#0#e#100%# nota=#(n°#entre#0#e#1)# x# 3#
%#de#rede#elétrica#domiciliar# entre#0#e#100%# nota=#(n°#entre#0#e#1)# x# 2#
%#de#rede#de#iluminação#pública# entre#0#e#100%# nota=#(n°#entre#0#e#1)# x# 2#
existência#de#rede#de#drenagem# nenhuma,#parcial,#total# nota=#(n°#entre#0#e#1)## x# 2#
%#de#vias#pavimentadas# entre#0#e#100%# nota=#(n°#entre#0#e#1)# x# 2#
existência#de#coleta#de#lixo# nenhuma,#parcial,#total# nota=#(n°#entre#0#e#1)# x# 1#

# # /(Σ#pesos)*#=#IU**#
*#a#soma#dos#pesos#é#a#nota#máxima#que#uma#área#pode#alcançar# # # #
**#Índice#de#urbanização# # # # #
Figura'33:'Composição'do'índice'de'urbanização.'Elaboração'própria.'

IU=(Pa/100),x,3,+(Pe/100),x,3,+,(Pel/100),x,2,+,(Pil/100),x,2+(Pd/100),x,2+(Ppa/100)x,2,+(Plx/100)x,1,

(3+3+2+2+2+2+1),
Sendo:##
Pa#=#%#de#abastecimento#de#água#
Pe#=#%#de#coleta#de#esgoto#
Pel#=#%#de#rede#elétrica#domiciliar#
Pil#=#%#de#iluminação#pública#
Pd#=#%*#de#drenagem#
Ppa#=#%#de#pavimentação#
Plx#=#%*#de#coleta#de#lixo,

(*)#Condições:##
Nenhum#atendimento,#igual#a#(0%);#
Atendimento#parcial,#igual#a#(50%);#
Atendimento#total,#igual#a#(100%).#

Figura'34:'Fórmula'de'cálculo'do'índice'de'urbanização.'Elaboração'própria.'

O#momento#mais#importante#na#experiência#do#Habisp#e#do#Sistema#de#Priorização#foi#o#da#

espacialização# do# grau# de# precariedade# dos# assentamentos# ou,# em# outras# palavras,# da#

materialização#do#mapa#de#prioridades#de#atendimento#por#tipo#de#assentamento#(favelas#e#

loteamentos# irregulares# ocupados# por# população# de# baixa# renda71).# Esta# espacialização,#

########################################################
71#No#Plano#Municipal#de#Habitação,#foram#considerados#como#demanda#os#loteamentos#irregulares#ocupados#
por#população#cuja#renda#estimada#do#chefe#de#família#(com#base#no#Censo#IBGE#2000)#era#de#até#6sm.#
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como#se#pode#observar#na#Figura#35,#demonstrou#por#um#lado#uma#grande#homogeneidade#

entre# os# assentamentos,# visto# que# muitos# deles# apresentaram# indicadores# bastante#

próximos#uns#dos#outros;# ao#mesmo# tempo,#uma#não#homogeneidade,# visto#que#as# áreas#

consideradas#de#maior#precariedade,#com#indicadores#próximos#de#um,#estavam#distribuídas#

no#território#sem#apresentar#lógica#de#distribuição#espacial#aparente.##

A# imagem#do#mapa#de#São#Paulo#“respingado”#de#manchas#vermelhas#e#amarelas#originou#

duas#perguntas#à#equipe#da#Sehab:#

1.# Os# indicadores# escolhidos# estavam# de# fato# representando# a# precariedade# das#

áreas?#

2.#Estaria#o#método#de#priorização#adequado#a#uma#política#integrada#de#intervenção#

nos#assentamentos#precários#no#território#da#cidade?#

Tais# questionamentos# suscitaram# um# processo# de# avaliação# do# sistema# de# priorização# no#

sentido#de#investigar#a#pertinência#e#eficiência#dos#índices#para#representar#a#precariedade,##

na#tentativa#de#encontrar#um#método#de#agregação#das#prioridades#que#tivesse#aderência#ao#

processo#de#projeto#e#urbanização#dos#assentamentos.#A#avaliação#dos#indicadores#se#fez#de#

assistemático,#com#análise#dos#resultados#junto#aos#técnicos#de#cada#regional#de#habitação,#

além#de#ensaios#para#avaliação#dos#pesos#estabelecidos#e#impacto#de#mudança#dos#mesmos.##

O# Plano# municipal,# a# esta# altura# com# seus# princípios# básicos# já# estabelecidos,# visava,#

sobretudo,# a# integração# das# ações# públicas# para# a# requalificação# do# espaço# habitado# da#

cidade.# Integração#que#se#buscou#dar,# inicialmente,#pelas#ações#e# investimentos# internos#à#

Sehab,#para#depois#buscar#esta#integração#com#os#demais#órgãos#públicos#das#três#esferas#de#

governo# envolvidas# com# o# tema,# o# que# começou# pela# “revisão7 de7 rotinas7 e7 processos7 de7

trabalho7que7 levavam7naturalmente7a7uma7visão7 estanque7das7dinâmicas7de7ocupação7do7

território7municipal”7(SECRETARIA7DE7HABITAÇÃO,72011,7p.720).7

# #
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#

Figura' 35:' Assentamentos' precários' por' índice' de' priorização.' Elaboração' própria' utilizando:'
Quantum'Gis'Lisboa'1.8.'Fonte:'www.habisp.inf.br' '
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Assim,#era#necessário#evitar#o#modelo#de#trabalho#até#então#em#vigor#e#alinhar#as#ações#de#

urbanização#e#regularização#de#assentamentos#precários.#

Foram"detectadas"sobreposições"com"a"inclusão"de"todas"as"informações"num"único"sistema"

acessível" e" compartilhado" por" todos." Muitas" favelas" são" implantadas" em" áreas" livres" de"

loteamentos" irregulares," e" estes" assentamentos" devem" ser" tratados" conjuntamente." Foram"

localizadas" 11%" de" favelas" em" áreas" particulares" e" ainda" 35%" em" áreas" mistas." A"

atualização" cadastral" apontou" que" metade" das" favelas" e" loteamentos" irregulares" estão"

imbricados"em"um"mesmo""território,"o"que"leva"à"necessidade"de"formulação"de"programas"

de"ação"conjunta"entre"os"diferentes"setores"da"Sehab"que"tratam"do"tema"(SECRETARIA"DE"

HABITAÇÃO,"2011,"p."27)."

Uma#vez#que#se#entendeu#que#os#indicadores#estabelecidos#de#fato#refletiam#a#prioridade#de#

intervenção# dos# assentamentos# e# a# necessidade# de# integração# das# ações,# também# se#

entendeu# necessário# adotar# uma# região# de# planejamento# que# aderisse# a# uma# prática#

adequada# de# urbanização.# A# operação# da# política# habitacional# da# Sehab# se# dá# em# seis#

regiões#da#cidade#–#mananciais,#sul,#sudeste,#leste,#norte#e#centro;#no#entanto,#tais#regiões,#

além#de#serem#áreas#territoriais#bastante#grandes,#são#unidades#administrativas#com#pouca#

aderência# ao# território# em# relação# às# suas# características# morfológicas,# aspecto# muito#

importante# no# que# concerne# à# instalação# de# infraestrutura;# por# isso# a# unidade# de#

planejamento#adotada#para#a#redefinição#da#priorização#foi#a#subUbacia#hidrográfica;#gerouU

se#o#índice#de#priorização#através#dela.#

O#modelo#de#cálculo#é#simples;#consideraUse##a#proporção#de#assentamentos#precários#sobre#

a# área# total# da# subUbacia,# associada# ao# grau# de# precariedade# desses# assentamentos.# O#

resultado#é#um#número#entre#zero#e#um#para#cada#subUbacia.#Posteriormente,#as#subUbacias#

foram# agrupadas# em# cinco# graus# de# precariedade# habitacional# –#muito# alto,# alto,# médio,#

baixo#e#muito#baixo.#(Ver#Figura#36).#

[...]"Ainda"que"não"coincidentes"com"limites"tradicionais"da"divisão"administrativa"da"cidade,"

a"sub`bacia"hidrográfica"tornou`se"referência"territorial"do"planejamento"por"possibilitar"a"

articulação"entre"intervenções"habitacionais"e"de"saneamento."Buscou`se"com"isto"promover"

a"integração"entre"as"ações"de"urbanização"de"assentamentos"precários"e"a"implantação"de"

redes" de" abastecimento" e," principalmente," de" esgotamento" sanitário" (incluindo" a"

implantação" de" redes" de" coletores" tronco," necessárias" à" universalização" de" tratamento"
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universal"do"esgoto"do"município"até"2024,"conforme"meta"estabelecida"no"Plano"Municipal"

de"Saneamento)."O"resultado"destas"ações"integradas"–"não"só"para"a"promoção"da"melhoria"

da"qualidade"de" vida"dos"moradores"de"assentamentos," quanto"da"qualidade"das"águas"de"

córregos"e"rios"da"cidade"–"deve"ser"monitorado"para"cada"sub`bacia"hidrográfica,"a"exemplo"

do"que"já"ocorre"no"Programa"Mananciais"(SECRETARIA"DE"HABITAÇÃO,"2011,"p."130)."

'
Figura'36:'Subebacias'hidrográficas'por'prioridade'de'intervenção.'Elaboração'própria'utilizando:'
Quantum'Gis'Lisboa'1.8.'Fonte:'www.habisp.inf.br'
ObservaUse#que#as#subUbacias#hidrográficas#com#maiores#índices#de#precariedade#estão#atualmente#nas#regiões#
dos#mananciais#leste#e#norte.#ObservaUse#também#que#as#subUbacias#ultrapassam#o#limite#do#Município#de#São#
Paulo.#
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Tomando#como#exemplo#a#subUbacia#do#rio#Aricanduva,#podemos#visualizar#a#quantidade#de#

assentamentos# existentes# (ver# Figura# 37).# A# subUbacia# do# rio#Aricanduva# está# inserida# nas#

regionais#de#habitação#Leste#e#Sudeste,#as#áreas#situadas#do#lado#direito#do#córrego#são#de#

responsabilidade#da#regional#Leste#e#lá#vivem,#segundo#estimativas#realizadas#no#âmbito#do#

PMH,#aproximadamente#122#mil#famílias#em#148#assentamentos#precários#sendo#68#favelas,#

77# loteamentos# irregulares,#dois#empreendimentos#e#um#núcleo#urbanizado#e# recursos#na#

ordem# R$1,2# bilhões,# para# as# intervenções# necessárias.# Um# número# bastante# alto# de#

intervenções#a#serem#realizadas#de#uma#única#vez.##

#

Figura'37:'Subebacia'do'rio'Aricanduva'–'assentamentos'precários.'Elaboração'própria'utilizando:'
Quantun'Gis'Lisboa'1.8.'Fonte'www.habisp.inf.br.'

Em#virtude#de#tais#números#não#seria#possível#atuar#em#todos#os#assentamentos#de#uma#só#

vez,#exigindo#mais#uma#camada#para#organizar#as#intervenções#ao#longo#do#tempo,#o#que#a#

Sehab# convencionou# chamar# de# Perímetro# de# Ação# Integrada# em# concordância# com# a#

diretriz#principal#do#plano#municipal:# integração#das#ações#no#território.#Entendendo#desta#

forma#a#subUbacia#como#unidade#de#planejamento#e#os#perímetros#como#unidade#de#ação,#

estes#foram#traçados#considerando#a#situação#dos#assentamentos#na#subUbacia,#tendo#como#

premissa#a#realização#de#obras#de#urbanização#de#montante#para#jusante,#a#fim#de#eliminar#
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as#contribuições#de#efluentes#não#tratados,#resíduos#sólidos#e#detritos#de#erosão#aos#corpos#

d’água.#Segundo#o#PMH#(2011),#o#desenho#destes#perímetros#considerou:#

1.#existência#de#projetos#e#obras#de#urbanização#e# regularização#de#assentamentos#

em#andamento;#

2.# incidência# de# projetos# ou# obras# em# andamento# de# parques# lineares,# conforme#

definição#da#Secretaria#do#Verde#e#Meio#Ambiente;#

3.#incidência#ou#previsão#de#córregos#no#Programa#Córrego#Limpo,#coordenado#pela#

Sabesp;#

4.# previsão# de# implantação# de# coletores# tronco,# para# viabilização# do# Projeto# Tietê,#

coordenado#pela#Sabesp.#

Após#a#delimitação#dos#perímetros#de#ação#integrada#no#interior#das#subUbacias,#foi#possível#

planejar# sua# execução# ao# longo# do# tempo# em# função# das# prioridades# de# intervenção.# Os#

perímetros#foram#distribuídos#durante#quatro#quadriênios,#com#metas#de#atendimento#em#

cada#um#deles.#A#Figura#38#apresenta#os#perímetros#de#ação#integrada#para#todo#o#município#

e# para# todos# os# quadriênios# que# compõem# o# horizonte# temporal# do# Plano.# A# Sehab#

identificou#os#programas,#os#custos#e#o#tempo#estimado#de# intervenção#para#cada#um#dos#

assentamentos# da# cidade,# assim# como# os# serviços# necessários# à# urbanização# ou#

regularização# dos# mesmos# e# definiu# os# componentes# e# custos# envolvidos# em# cada#

intervenção.#Na#Figura#39,#delimitação#dos#perímetros#de#ação#integrada#para#a#subUbacia#do#

rio#Aricanduva,#na#região#leste#da#cidade#e,#na#Figura#40,#exemplo#da#Tabela#de#detalhes#do#

PMH#para#alguns#dos#perímetros#de#ação#integrada#da#subUbacia#do#rio#Aricanduva.$
# #
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#

Figura'38:'Perímetros'de'ação'integrada'por'quadriênio,'2009e2024.'Plano'Municipal'de'Habitação'
(2011).'Elaboração'própria'utilizando:'Quantum'Gis'Lisboa'1.8.'Fonte:'www.habisp.inf.br'
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!

PAIs%
1! Aricanduva!5!

2! Aricanduva!.!10!

3! Aricanduva!.!11!

4! Aricanduva!.!12!

5! Aricanduva!.!13!

6! Aricanduva!.!14!

7! Aricanduva!.!15!

8! Aricanduva!.!16!

9! Aricanduva!.!17!

10! Aricanduva!.!18!

11! Aricanduva!.!19!

12! Aricanduva!.!20!

13! Aricanduva!1A!

14! Aricanduva!1!B!

15! Aricanduva!2!

16! Aricanduva!3!

17! Aricanduva!4!

18! Aricanduva!6!

19! Aricanduva!7!

19! Aricanduva!8!

20! Aricanduva!9!

Figura'39:'Perímetros'de'ação'integrada'–'sub8bacia'do'rio'Aricanduva.'Plano'Municipal'de'Habitação.'Elaboração'própria'utilizando:'Quantum'Gis'Lisboa'1.8.'
Fonte:'www.habisp.inf.br'
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PAI% Assentamento% Tipo% Tipo%de%serviço%
1º%quadriênio% 2º%quadriênio% 3º%quadriênio% 4º%quadriênio%
Estimativa%(R$)% Estimativa%(R$)% Estimativa%(R$)% Estimativa%(R$)%

13%

Ar
ic
an

du
va
!1
a!

Sertanistas! favela! urbanizar!e!regularizar!

.! .!

R$2.700.225,00!

.!

Felix!Flamengo! favela! urbanizar!(obras!pontuais)!e!regularizar! R$60.000,00!

Vila!Bela!II! favela! urbanizar!(obras!pontuais)!e!regularizar! R$90.000,00!

Pouso!do!Capim!Grosso! favela! urbanizar!e!regularizar! R$18.001.500,00!

Rio!Claro!II! favela! urbanizar!e!regularizar! R$4.200.350,00!

Gêmeos! favela! urbanizar!e!regularizar! R$5.182.250,00!

! ! !
R$30.234.325,00!

!

14%

Ar
ic
an

du
va
!1
b!

São!Francisco!Global! favela! urbanizar!(obras!pontuais)!e!regularizar! R$110.154.613,56!
!

.! .!

São!Francisco!Vera!Cruz!
empreendimento!
habitacional! 3Rs!

!
R$3.048.000,00!

São!Francisco!AECarvalho!
empreendimento!
habitacional! 3Rs!

!
R$960.000,00!

Santa!Barbara!Q67!e!Q68! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$148.000,00!
!Bela! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$1.932.000,00!
!Santa!Barbara! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$694.000,00!
!Apromdesp.pro!Moradia!de!São!Paulo! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$468.000,00!
!Vila!Carrão!Ac.!Rua!das!Estrelas! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$234.000,00!
!Carrãozinho!2!(parte!da!Área)! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$1.104.000,00!
!Sitio!Carrãozinho!2!(parte)/Jd.Alto! loteamento!! urbanizar,!emitir!auto!e!regularizar!

!
R$6.233.000,00!

Parque!Das!Flores/Jd.!Continental/Cohab! loteamento!! urbanizar,!emitir!auto!e!regularizar! R$132.286.696,50!
!Nova!Harmonia.invasão/Vila!Bela! loteamento!! urbanizar,!emitir!auto!e!regularizar! R$18.409.300,00! R$165.683.700,00!

Do!Vale! loteamento!! urbanizar,!emitir!auto!e!regularizar! R$575.760,00! R$5.181.840,00!

Vila!Carrão! loteamento!! emitir!auto!e!regularizar!(registrária)! R$3.120.000,00!
!Santo!André/parque!Das!Flores! loteamento!! urbanizar,!emitir!auto!e!regularizar! R$6.786.482,71!
!

!
R$275.912.852,77! R$181.106.540,00!

! !
Figura'40:'Plano'de'ação'leste'–'Previsão'de'intervenção'nos'perímetros'de'ação'integrada'8'Aricanduva'1a'e'Aricanduva'1b'8'entre'2009'e'2024.'Simplificado'
de'PREFEITURA'DO'MUNICÍPIO'DE'SÃO'PAULO,'2011,'p.'205.'Fonte:'SECRETARIA'DE'HABITAÇÃO'(2011).'
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Democracia:*sf.*1*Governo*do*povo;*soberania*popular.*2.*Doutrina*ou*regime*

político*baseado*nos*princípios*da*soberania*popular*e*da*distribuição*

equitativa*do*poder*(FERREIRA,*A.*B.*D.*H.,*2001,*p.*208)*

5.#Democratização#do#acesso#à#informação#e#

a#participação#da#sociedade#

No#campo#das#políticas#públicas72,#o#debate#sobre#políticas#sociais,#no#início#dos#anos#1990#–#

diante#da#crise#do#Estado#autoritário#e#do#agravamento#da#questão#social#na#década#de#1980#

–,#introduz#mudanças#importantes,#relacionadas#à#participação#da#sociedade#na#formulação#

e#gestão#das#mesmas,#que#valorizam#e#ampliam#os#espaços#públicos#de#participação#para#a#

sociedade# civil# organizada# (RAICHELIS,# 2006).# A# Constituição# Federal# de# 1988#

institucionalizou#instrumentos#de#democracia#direta#como#os#casos#de#plebiscito,#referendo,#

projetos#de#iniciativa#popular#e#conselhos#gestores#de#políticas#públicas,#como#mecanismos#

de#ampliação#da#participação#popular#no#processo#decisório.#

Só*pode*haver*democracia*para*as*grandes*massas*da*população*se*elas*forem*capazes*de*se*

organizar,*de*expressar* seus*anseios*e*de*obter*efetivamente*conquistas* sociais,* culturais*e*

políticas* no* quadro* de* uma* institucionalidade* em* permanente* expansão.* Assim,* a*

democratização- é- um- valor- universal- sobretudo- porque- é- um- permanente- desafio-

(COUTINHO*2000,*apud*PASTOR,*2007,*p.*224).*

RAICHELIS# (2006)# salienta# que# a# gestão# democrática# opera# para# além# do# campo#

administrativo,# o# qual# ela# define# como# “manuseio# de# sistema# e# recursos”.# A# autora#

considera# que# a# gestão# democrática# é# “essencialmente# dialógica”# e# só# pode# ocorrer# em#

ambientes# éticos# e# políticos# povoados# de# pessoas,# desejos# e# interesses# que# não# são#

simplesmente#gerenciados.#

########################################################
72#Linha#de#ação#coletiva#que#concretiza#direitos#sociais#declarados#e#garantidos#em#lei,#embora#de#competência#
do# Estado,# não# representam# decisões# autoritárias# do# governo# para# a# sociedade,#mas# envolvem# relações# de#
reciprocidade# e# antagonismo# entre# essas# duas# esferas.# Através# de# políticas# públicas# são# distribuídos# ou#
redistribuídos# bens# e# serviços# sociais# em# resposta# às# demandas# da# sociedade# e,# por# isso,# o# direito# que# as#
fundamenta#é#um#direito#coletivo#e#não#individual#(RAICHELIS,#2006).#
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Não# obstante# o# acesso# à# informação,# segundo# PASTOR# (2007),# seja# requisito# para# uma#

gestão#democrática,#Raichelis#afirma#que#a#falta#de#informação#é#também#um#mecanismo#de#

opressão,#uma#vez#que#tem#o#poder#de#desviar#os#indivíduos#de#seus#direitos.#A#afirmação,#

corrobora# DOWBOR# (2001),# para# quem# a# informação# é# um# “pré`direito”,) porque) é) uma)

forma# de# acessar# outros# direitos,# constituindo# um# elemento# central# de# # cidadania# e# de##

qualidade#da#gestão.##

A# democracia# na# qual# temos# interesse# é# aquela# que# se#materializa# na# “esfera# pública”73,#

cujos#elementos#constitutivos#são#os#apresentados#por#RAICHELIS#(2006):#

1`#Visibilidade#social:#as#ações#dos#sujeitos#devem#ser#transparentes,#não#apenas#para#

aqueles#diretamente#envolvidos,#mas#para#todos#os#implicados#nas#decisões#políticas.##

2`# Controle# social:# acesso# aos# processos# que# informam# decisões# da# sociedade#

política,#viabilizando#a#participação#da#sociedade#civil#organizada#na#formulação#e#na#

revisão#das#regras#que#conduzem#as#negociações,#além#da#fiscalização#das#decisões,#

de#acordo#com#os#critérios#pactuados.#

3`# Representação# de# interesses# coletivos;# constituição# de# sujeitos# políticos# ativos,#

mediadores#das#demandas#coletivas.#

4`#Democratização:##ampliação#dos#fóruns#de#decisão#política#que#incorporam##novos#

indivíduos,# de# modo# que# interesses# divergentes# possam# ser# qualificados# e#

confrontados,# resultando#em#um#embate#público#capaz#de#gerar#adesão#a#posições#

hegemônicas.#

5`! Cultura' pública:' ' enfrentamento' do' autoritarismo' social' e' da' cultura' de'

apropriação( do( público( pelo( privado,( remetendo( à( construção( de( mediações(

sociopolíticas#dos# interesses#a# serem# reconhecidos,# representados#e#negociados#na#

cena#visível#da#esfera#pública.#

Acreditamos# que# o# Sistema# de# Informações# para# Habitação# Social# e# seu# Sistema# de#

Priorização#de#Intervenções#vão#ao#encontro#de#dois#importantes#elementos#do#processo#de#

########################################################
73#Entendemos#esfera#pública# como#uma#nova# arquitetura#na# relação#entre#o# Estado#e# a# sociedade# civil# que#
transcende#as#formas#estatais#e#privadas#e#constrói#uma#nova#esfera#em#que#o#público#não#pode#ser#associado#
automaticamente# ao# Estado,# nem# o# privado# com# o# “mercado”,# ainda# que# transitem# nesta# esfera# interesses#
particulares#(RAICHELIS,#1998).#
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democratização# descritos# por# RAICHELIS# (2006),# ou# seja,# a# visibilidade# social# e# o# controle#

social.##

Sendo#o#Habisp#um#sistema#público#aberto#a#toda#a#sociedade#–#no#qual#a#informação#sobre#

a# demanda# habitacional,# no# que# tange# à# inadequação,# está# mapeada,# qualificada,#

quantificada,#categorizada#e,#sobretudo,#priorizada#–,#dá#visibilidade#social#ao#problema#da#

habitação# e# às# ações# públicas# voltadas# à# resolução# dos# mesmos,# não# apenas# para# os#

envolvidos# diretamente,# mas# para# todos# os# interessados# no# tema.# E# potencializa# a#

participação# da# sociedade# civil# organizada,# instrumentalizando`a# com# informações#

quantitativas#e#qualitativas#de#natureza#global,#especificando#o#problema#da#habitação#social#

na#cidade#de#São#Paulo,#que#sai#do#imaginário#coletivo#e#do#mundo#dos#artigos#acadêmicos#e#

é#tratado#com#concreção.#

A#lista#com#nome,#quantidade#de#famílias#e#localização#das#favelas,#loteamentos,#cortiços#e#

demais#categorias#de#assentamentos#que#compõem#o#déficit#habitacional#por#inadequação,#

trouxe#à# tona#a#natureza# real,#palpável#e#humana#do#problema#habitação#social#e# fez#com#

que#as#famílias#moradoras#dos#assentamentos#precários#se#percebessem#reconhecidas#como#

comunidades#e#indivíduos.#

De#“big#brother”74#para#um#reconhecido#sistema#de#informações,#o#Habisp,#que#inicialmente#

causou# desconforto# nas# comunidades,# paulatinamente# foi# se# tornando# um# aliado.# Nas#

discussões#com#o#Conselho#Municipal#de#Habitação#–#CMH,#era#fonte#de#inúmeras#citações#

no#que#concerne#ao#tema#das#famílias#a#serem#beneficiadas.#E,#na#medida#em#que#o#domínio#

da# população# sobre# o# mesmo# aumentava,# o# sistema# de# priorização# transformou`se# em#

referência#para#entender#e#justificar#por#que#uma#área#deveria#ser#atendida#em#vez#de#outra.#

Mais#adiante,#com#a#introdução#do#tema#PMH,#as#reuniões#incorporaram#discussões#acerca#

do# saneamento# e# do# meio# ambiente# –# que# a# população# acaba# materializando# nas# ações#

específicas# para# a# implantação# dos# “parques# lineares”# –# levando# ao# tema# das# sub`bacias#

hidrográficas#como#unidade#de#gestão#das#ações#no#território.##

########################################################
74## Título# da# primeira# matéria# jornalística# sobre# o# Habisp,# publicada# no# dia# 11# de# março# de# 2008,# em#
reportagem#da#Rede#Globo#(SPTV)#por#ocasião#da#liberação#do#acesso#público#ao#sistema#que#ocorreu#durante#
o# “Diálogo.# Internacional:# Desafios# da# urbanização# de# favelas”,# compartilhando# a# experiência# de# São# Paulo#
(acervo#próprio).#
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O# poder# legislativo,# ao# incorporar# os# conceitos# por# detrás# do# Habisp# e# do# Sistema# de#

Priorização,#passou#a#defendê`lo#como#fonte#para#a#tomada#de#decisão.#Foi#então#possível#

colocar# as# discussões# entre# executivo# e# legislativo# em# um# outro# patamar,# para# além# do#

caráter#reivindicativo,#em#favor#desta#ou#daquela#comunidade,#e#refletir#no#âmbito#geral#os#

problemas#existentes.#Certamente#não# foi#o#Habisp,# como#“instrumento# tecnológico”,#que#

comandou# tais# mudanças,# mas# o# processo# deflagrado# por# meio# dele# e,# sobretudo,# sua#

filosofia#baseada#na#democratização#da#informação#como#meio#para#a#distribuição#equitativa#

de#poder,#princípio#da#democracia.#Mudança#que#se#deu#nos#âmbitos#internos#e#externos#aos#

agentes#condutores#da#política#habitacional.##

No#âmbito#interno#à#Sehab,#o#sistema#deflagrou#um#processo#de#apropriação#de#informações#

e#geração#de#conhecimentos#e#saberes75#que#se#relacionam#diretamente#aos#resultados#da#

elaboração#do#PMH.#Existe#uma#certa#unanimidade#de#opinião#que#reconhece#a#influência#e#

a# importância#do#Habisp#para#o#processo#de#desenvolvimento#do#PMH,#como# instrumento#

de#suporte#à#tomada#de#decisão,#e#também#confirma#a#ideia#segundo#a#qual#dificilmente#o#

PMH#alcançaria#os#mesmos#resultados#sem#o#advento#do#Habisp.#Contudo,#alguns#agentes#

públicos# separam# os# processos# de# elaboração# do# Habisp# e# a# elaboração# do# PMH,# não# os#

relacionando#diretamente,#ainda#que#ambos#tenham#nascido#juntos#e#são#interrelacionados.#

Citamos,# para# exemplificar# falas# retiradas# de# uma# pesquisa# qualitativa,# com# base# na#

metodologia#de#grupo#focal76,#realizada#com#técnicos#da#Sehab#sobre#o#Habisp,#o#Sistema#de#

Priorização#e#o#PMH77.#

########################################################
75!Conhecimento*é*aqui*entendido*como*“fluxo*de*acontecimentos”,* isto*é,*uma*sucessão*de*eventos,*que*se*
realizam(na(mente(de(um(ser(pensante(e(em(determinado(espaço(social.(Fala`se#em#saber#quando#se#refere#ao#
conhecimento#que#foi#aceito#e#que#se#acumulou!na#mente#de#um#indivíduo;##um#estoque#que#se#pode#chamar#
para$reelaborar$outros$conteúdos.$É$um$acervo$pessoal,$mas$em$uma$comunidade$adiciona`se#implicitamente,#
para#dar#sinais#do#estado#de#aprimoramento#ou#desenvolvimento#social#e#cultural#atingidos#(BARRETO,#2002).#
76#Dentre#as#técnicas#mais#utilizadas#em#pesquisas#qualitativas,#destacam`se#as#entrevistas#não#direcionadas#e#
semiestruturadas,# as# técnicas# projetivas# e# os# grupos# focais.# Caplan# classifica# (1990)# os# grupos# focais# como#
“pequenos#grupos#de#pessoas#reunidos#para#avaliar#conceitos#ou#identificar#problemas”.#Os#grupos#focais,#ou#
entrevistas# de# grupo# focal,# têm# sido# empregados# em# pesquisas# mercadológicas# desde# os# anos# 1950# (DIAS,#
2000).#
77#Pesquisa#realizada#com##sete#técnicos#da#Sehab,#representantes#das#equipes#regionais#(leste,#norte,#sudeste,#
centro# e# sul),# no# dia# 18# de# setembro# de# 2012,# moderada# pela# cientista# política# Josefina# Ocanto,# que#
gentilmente# colaborou# conosco# nesta# investigação.# Para# evitar# constrangimentos# e# garantir# a# isonomia# na#
expressão#das#opiniões,#os#técnicos#convidados#foram#informados#do#caráter#acadêmico#da#pesquisa;#contudo,#
não# tiveram# acesso# à# informação# sobre# a# identidade,# título# ou# quaisquer# outras# informações# com#potencial#
para#reconhecer#o#autor.#
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O*Habisp*é*uma*ferramenta*que*se*propôs*a*ser*duas*coisas:*uma*que*é*o*suporte*e*uma*da*

priorização.*Aí*até*a*gente*ter*o*Plano*Municipal,* realmente*ele*era*a*nossa* ferramenta*de*

priorização.* A* gente* respondia* processos,* tirava* a* lista* de* prioridades,* imprimia* e* falava:*

olha* aqui* não* tem* o* que* discutir;* o* vereador* vinha,* pedia,* e* a* gente* falava:* está* aqui,* Sr.*

Vereador,*a*favela*da*qual*o*senhor*fala,*ela*está*lá*no*número*420,*sendo*419*piores*áreas*

para*eu*trabalhar*antes,*uma*maravilha.*Aí*a*gente*começou*a*trabalhar*com*o*PMH*e*isso*

ficou*de*lado*(participante*7)78.*

Acreditamos#que#a#sensação#de#descontinuidade#está#intimamente#ligada#a#uma#modificação#

no#direcionamento#das#prioridades#de#desenvolvimento#do#Habisp,# nos# anos#2010#e# 2011#

(ver# Tabela# 11),# momento# em# que# o# sistema# sai# da# esfera# de# suporte# ao# planejamento,#

envolvendo#o#tema#de##suporte#à#ação#no#território;#em#outras#palavras,#o#Habisp#ultrapassa#

os# limites# da# caracterização# da# demanda# e# dos# indicadores# de# priorização,# para# atuar# no#

desenvolvimento# de# # sistemas# voltados# a# subsidiar# a# implantação# dos# programas#

habitacionais#–#a#exemplo#do#sistema#para#emissão#de#títulos#para#regularização#fundiária#de#

favelas#e#do#sistema#de#gerenciamento#de#contratos,#que#trouxeram#avanços#nos#processos#

internos,# mas# exigiram,# por# força# da# limitação# de# recursos# humanos,# o# afastamento# de#

outras#atividades.#

Neste#momento,# o# PMH# caminha# “sozinho”# e# incorpora# critérios# “também# técnicos”,#mas#

não#sistematizados,#que#ajudam#a#definir#os#perímetros#e#os#quadriênios#de#ação#do#PMH.#

Estes# critérios# não# estão# de# modo# estruturado# no# sistema,# ainda# que# as# informações# lá#

estejam.#A#título#de#exemplo,#citamos#os#traçados#dos#coletores`tronco#do#sistema#de#coleta#

de#esgotamento#sanitário#que#estão#mapeados#no#sistema#e#não#aparecem#como#um#campo#

de# informação# (geograficamente# identificado# e# calculado)# no# formulário# de# cada#

assentamento.# O# dado# “coletores`tronco”# existe,# mas# a# informação# sobre# quais#

assentamentos#estão#sob#seu#traçado,#não.#Estas#informações#foram#sendo#processadas#pela#

equipe# que# conduz# o# Habisp# e# oferecidas# às# equipes# responsáveis# pelo# detalhamento# do#

PMH,# mas# não# foram# armazenadas# e# publicitadas# no# sistema;# o# mesmo# ocorre# com# a#

informação#sobre#as#sub`bacias#prioritárias#para#o#programa#Córrego#Limpo.#

########################################################
78#A#ata#de#registro#da#reunião#–#elaborada#pela#taquígrafa#Nilza#Viana#de#Sales#–#não#relacionou#as#falas#com#os#
nomes# dos# participantes# da# reunião,# de# modo# a# garantir# a# confidencialidade# das# opiniões,# estes# foram#
identificados#com#números#de#1#a#7.#
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Para#alguns#técnicos#da#Sehab,#a#importância#do#sistema#de#priorização#de#intervenções#para#

a# definição# dos# perímetros# de# ações# integradas# (PAIs)# não# é# clara.# Não# relacionam# os#

indicadores# inicialmente#utilizados#para#a#priorização#por#assentamentos#e#posteriormente#

por# sub`bacias,# com# a# elaboração# dos# Perímetro# de# Ação# Integrada# dentro# dos# quatro#

quadriênios#de#atuação#previstos#no#PMH.#A#definição#dos#Perímetros#de#Ação#Integrada#em#

cada#sub`bacia#foi#um#processo#“manual”,#conduzido#por#cada#equipe#regional,#juntamente#

com#a#coordenação#do#plano,#no#qual#o#Habisp#apenas#serviu#de#plataforma#para#o#desenho#

dos#perímetros.#

Eu*acho*o*seguinte:*se*o*Habisp*quer*ser*entendido*só*como*uma*ferramenta,*que*já*é*uma*

superferramenta,* tudo* bem,*mas,* se* ele* quiser* ainda* trabalhar* com*a* priorização,* ele* tem*

que*ficar*mais*próximo*do*PMH.*Agora,*senão,*vai*ser*só*uma*ferramenta*do*PMH.*E*a*gente*

fica*preocupado,*porque*os*critérios*trabalhados*foram*técnicos,*elaborados*por*técnicos*da*

prefeitura* que* conhecem* todas* as* áreas.* A* gente* sabe* que* vai* haver* revisões* e* revisões*

sempre,*e*aí*qual*seria*a*forma*se*manter*o*critério*técnico?*O*Habisp*.*Mas,*então,*isso*que*

eu*estava*querendo* falar.*Não* foi*assim*a*priorização*do*Habisp*diretamente*para*o*Plano*

Municipal*de*Habitação,*teve*um,*basicamente*não*foi*usado,*a*gente*teve*um*olhar*em*cima*

de*cada*subbbacia*de*cada*assentamento*para*priorizar* segundo*um*olhar* técnico,*não* foi*

utilizada*a*priorização*do*Habisp*diretamente*(participante*7).*

Colocando# de# outra# forma,# tanto# a# priorização# por# sub`bacias# como# a# definição# dos#

perímetros#de#ação#integrada#são#identificadas#como#resultado#de#um#processo#deflagrado#

pelo# Habisp# e# pelo# sistema# de# priorização.# Assim,# a# visão# integrada# do# trabalho# de#

construção#da#política#e#do#Plano#Municipal# de#Habitação#aflora#naqueles#que,# como#nós,#

tivemos# a# oportunidade# de# participar# do# desenvolvimento# do# Habisp# e# da# construção# do#

PMH#desde#o#seu#início.#

O* Habisp* tratava* cada* uma* das* 1.600* favelas* junto,* estou* só* falando* de* favela* e* não* de*

loteamento* isoladamente.* E* havia* um* “ranking”.* Tinha* dez* em* São* Miguel,* trinta* em*

Ermelino,*quinze*em*Guaianazes,*etc.*O*PMH*é*o*plano*local*para*habitação*e*São*Paulo*tem*

que*sair*na*frente,*por*isso*veio*a*priorização*por*subbbacias,*eu*torço*pela*priorização*por*

subbbacia,* que* é* até* bastante* sensata.* E* aí* vieram* os* perímetros* de* ação* integrada,* é* um*

processo* de* evolução.* São* situações* distintas,* as* duas* situações* são* fundamentais* para* a*

gente*e*a*gente*sabe*disso.*E*mais:*eu*acho*que*elas*ainda*estão*num*processo*de*evolução*

(participante*5).**
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O*Habisp*tinha*que*voltar*agora*com*esse*olhar*e*aí*criar*uma*priorização*que*fosse*dentro*

dos*perímetros,*de*alguma*forma*(participante*7).*

Assim,# a# gestão# do# Plano# Municipal# de# Habitação,# bem# como# a# do# Plano# Municipal# de#

Saneamento,# deve# ser# a# aposta,# no# nosso# entendimento,# para# a# evolução# do# sistema#nos#

próximos#anos,#buscando#aumentar#o#controle#social#sobre#as#ações#públicas.#Para#tanto,#a#

inserção# no#Habisp# dos# critérios# que# nortearam#o# desenho# dos# PAIs# se# faz# necessária,# de#

modo#a#completar#o#sistema#de#priorização#de#intervenções#e#fechar#o#ciclo#de#planejamento#

deflagrado,#garantir#a#transparência#e#facilitar#a#futura#gestão#das#ações#previstas#no#PMH.#O#

que# também#deve# aumentar# o# domínio# da# sociedade# sobre# a# gestão# do# plano# e# oferecer#

elementos#para#que#o#acompanhamento#da#execução#das#metas#estabelecidas#seja#feito:#“a#

fiscalização#das#decisões#tomadas”.!

É# importante# também# investir# na# sistematização# do# monitoramento# dos# programas#

existentes,# capacitar# os# agentes# públicos# para# a# utilização# de# instrumentais# de# controle#

institucionalizados# e# reproduzir# a# representação# espacial# das# ações# realizadas# sobre# o#

território,# com#vistas# à#publicitação#dos# avanços#das# intervenções# ao# longo#do# tempo.#Ou#

melhor,#com#vistas#a#permitir#que#o#avanço#das#intervenções#possa#ser#identificado#“em#um#

mapa”,# cuja#variável# tempo#esteja# também#clara,#desafio#que#pode#e#deve# ser#aceito#pela#

ciência#da#informação#geográfica,#única#capaz#de#representar#as#dinâmicas#de#transformação#

do#espaço#urbano#no#tempo.#

Não#se#trata#de#fazer#“apologia#à#ciência#da#informação#geográfica”,#mas#de#explicar#que#os#

modelos# atuais# de# acompanhamento# da# ação# pública,# pautados# no# acompanhamento# de#

metas#textuais,#não#foram#capazes#de#demonstrar#as#várias#interações#que#ocorrem#em#um#

mesmo#território#ao#longo#do#tempo#e#que,#portanto,#não#devem#ser#contabilizadas#de#modo#

distinto.#Sistemas#geográficos#de#acompanhamento#das#metas#públicas,#com#capacidade#de#

medir#e#demonstrar#a#ação#de#modo#temporal,#são#absolutamente#indispensáveis#para#uma#

avaliação#e#análise#da#eficiência#na#gestão#pública.##

A#carência#de#informação#sistematizada#e,#sobretudo,#geograficamente#localizada#no#campo#

da# Habitação,# é# um# desafio# para# os# municípios# e# estados# brasileiros.# Ainda# que# existam#

significativos#limites#na#atual#configuração#do#Habisp,#este#representa#enorme#avanço#para#a#

gestão#pública#da#habitação#social#e#serve#de#referência#para#outros#municípios#brasileiros,#a#
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exemplo#de# São#Bernardo#do#Campo,# cidade#do#ABC#Paulista.# Por#meio#de#um#“termo#de#

Cooperação#Técnica#com#a#Secretaria#de#Habitação#da#prefeitura#de#São#Paulo”79,#implantou#

um# sistema# similar# denominado# naquele# município# de# Sihisb# (Sistema# de# Informação# de#

Habitação# de# Interesse# Social# de# São# Bernardo# do# Campo#

<http://sihisb.saobernardo.sp.gov.br/>),# cuja# base# é# o# Habisp.# Seu# código# fonte,# a#

documentação# de# instalação# e# todos# os# documentos# existentes# sobre# o# processo# foram#

passados#à#equipe#deste#município;#a#Prefeitura#de#São#Paulo,##através#da#equipe#do#Habisp,#

forneceu# subsídios# para# que# São# Bernardo# montasse# sua# equipe# de# desenvolvimento.# O#

objetivo#principal#foi#expandir#a#experiência.#A#troca#de#conhecimento#entre#setores#de#uma#

mesma#administração#ou#entre#municípios# e# estados#brasileiros# é,# sem#dúvida,# louvável# e#

deve#ser#incentivada#e#ocorrer#independente#de#bandeiras#partidárias.#

O# exemplo# dado# por# São# Paulo# e# São# Bernardo# do# Campo# demonstra# que# esta# prática:# é#

possível# quando# o# interesse# de# todos# é# simplesmente# o# avanço# nas# políticas# públicas;#

maximiza#o#alcance#dos#recursos#públicos#gastos#e#só#tem#a#contribuir#para#o#crescimento#do#

país.# São# Bernardo# do# Campo# implantou# seu# sistema,# aproximadamente# 1# ano,# o# plano#

inicial# era# de# 9# meses.# A# principal# diferença# entre# as# experiência# esta# no# “timing”.# São#

Bernardo# do# Campo# ao# iniciar# o# desenvolvimento# do# seu# sistema,# já# estava# com# o# Plano#

Habitação# de# Interesse# Social# (PLHIS)# praticamente# pronto,# a# demanda# mapeada# e# os#

critérios#para#a#priorização#estabelecidos.#O#sistema#não#serviu#de#suporte#ao#planejamento,#

e# sim# como# meio# de# publicitação# das# informações,# neste# caso# a# expertise# no# tocante# a#

tecnologia#foi#o#aporte#central.#

Contudo,#o#que#se#nota#muitas#vezes,#é#que#a#falta#de#dados#sistematizados#está#relacionada#

mais#às#dificuldades#institucionais#e#processuais#em#estruturar#a#gestão#da#habitação#do#que#

desafios# tecnológicos,# ainda#que#estes#existam.#Por#outro# lado,#há# também#dificuldade#de#

alguns# setores# da# sociedade# compreenderem#os# limites# da# informação# estruturada;# e# dos#

institutos# de# processamento# de# informação# compreenderem# as# dificuldades# da# sociedade#

em# assimilar# conteúdos# demasiadamente# estruturados.# A# apreensão# de# certos# conteúdos#

pela#população#em#geral#deve#ser#tema#de#debate#para#a#evolução#dos#sistemas#públicos#de#

########################################################
79#Termo#de#cooperação#tratado#no#Processo#Administrativo:#2011`#0.187.172`1.#
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informação#na# internet.#A# informação#expressa#por#meio#de# imagens#sem#dúvida# facilita#o#

processo#de#comunicação,#caso#dos#mapas#publicados#por#meio#do#Habisp.#

Durante#as#discussões#sobre#o#PMH#na#Câmara#Municipal,#para#ambos#os# lados#(governo#e#

oposição)# o# Habisp# foi# fonte# de# informação.# Os# mapas# que# melhor# representavam# o#

problema#passaram#de#“slide#em#slide”,#num#“monólogo”#no#qual#ora#se#demonstravam#os#

avanços,#ora#os#entraves.#Nas#reuniões#públicas#realizadas#com#a#comunidade,#o#sistema#de#

priorização,# ainda# que# de# difícil# apreensão,# foi# entendido# como# forma# de# estabelecer#

“justiça”,#ao#dar#preferência#às#famílias#mais#vulneráveis;#os#mapas#que#mostravam#as#áreas#

de#risco#e#os#setores#de#vulnerabilidade#social#foram#os#que#melhor#comunicaram#o#conceito#

de#justiça#social.##

...*se*existe*área*pior,*a*gente*tem*que*pensar*do*outro*lado*agora,*hoje*eu*brigo*porque*eu*sei*

que* a* área*minha* está* pior,* tecnicamente* está* pior* agora,* se* não* estivesse* eu* acho* que* a*

gente* tem*que*pensar* também*no* irmão,* não* é* só* para*a* gente,* a* gente* também* tem*que*

dividir*o*pão*(feminino)80.*

Os# mapas# que# ilustravam# as# favelas,# quase# sempre# implantadas# em# setores# de# risco,#

sensibilizavam#a#população#para#o#problema#dos#“outros”#e#de#todos,#capacitando#o#Habisp#

como# instrumento# para# uma# gestão# democrática.# Que# passa,# no# nosso# entender,# pelo#

reconhecimento#real#dos#problemas#sociais#e#econômicos#de#nossa#sociedade#–#resultado#do#

que# foi,# com# a# esperança# de# como# deve# ser# –;# pela# generosidade# no# trato# com# outro,#

respeito#aos#seus#direitos#e#desejos#e#valorização#das#oportunidades#da#sociedade#diante#do#

reconhecimento# dos# desafios;# pela# compreensão# dos# limites# da# atuação# do# Estado# e# dos#

limites# da# participação# popular# e# cumprimento# dos# deveres;# e,# sobretudo,# pela#

desconstrução#de#barreiras#levantadas#pelas#verdades#e#ou#inverdades#absolutas.#

Por# fim,# abordaremos# o# tema# da# isenção# ou# isonomia# no# trato# com# a# informação# para# a#

construção# de# conhecimentos# e# saberes.# O# sistema#Habisp,# desde# que# foi# publicado,# tem#

sido#utilizado#como#fonte#de#informação#para#a#sustentação#de#vários#pontos#de#vista#sobre#

########################################################
80#Reunião# realizada# dia# 11# de# setembro# de# 2012,# com# representantes# da# comunidade# sobre# o# Habisp,# o#
sistema#de#priorização#e#o#PMH.#Mediada#pela# cientista#política# Josefina#Ocanto.#Participaram#desta# reunião#
sete# representantes# de# comunidades# das# regiões# centro,# leste,# sudeste,# norte,# sul# e# dos#mananciais.#Na# ata#
elaborada# pela# taquígrafa# Nilza# os# participantes# foram# identificados# apenas# com# os# gêneros:# masculino# e#
feminino.#
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o#problema#da#habitação#na#cidade.#A#exemplo#dos#debates#ocorridos#durante#as#discussões#

sobre# o# PMH# na# Câmara# Municipal,# citados# anteriormente.# Representantes# de# correntes#

ideológicas#diferentes#fazem#uso#dos#dados#e#informações#do#Habisp#num#diálogo#salutar#e#

democrático.# Só# possível# por# se# tratar# de# um# instrumento# cujo# compromisso# é# oferecer#

informação#e#contribuir#para#a#melhoria#da#gestão#dos#recursos#públicos.##

A# tentativa# de# oficializar# uma# inverdade# atribuindo# à# mesma# # uma# fonte# oficial# constitui#

prática# condenável,# contra# a# democracia# ao# inibir# iniciativas# futuras# de# publicitação.# É#

importante#que#a#sociedade#brasileira#compreenda#e#respeite#esses#espaços#de#informação,#

conduzindo#os#debates#sobre#as#ações#públicas#dentro#de#um#preceito#ético#e#compromisso#

com#a#verdade.#As#inverdades##aumentam#o#abismo#entre#a#sociedade#e#os#atores#públicos#e#

não#contribuem#para#uma#sociedade#mais#justa.##

Nisso# tem# papel# fundamental# a# academia.# Os# estudos# científicos# devem# # tratar# # com#

isonomia#os#problemas,#afastar#as#paixões#e,#através#da#ciência,#investigar,#estudar#e#buscar#

compreender#a#realidade#de#nossa#sociedade,#no#que#tange#ao#público#e#ao#particular.#Ser#

criteriosa# na# escolha# de# suas# fontes,# na# definição# de# objetos# de# pesquisa# e# gasto# com#

recursos#(intelectuais).#Os#laboratórios,#observatórios#e#espaços#de#reflexão,#compartilhados#

entre# pensadores# acadêmicos,# devem# compromisso# ético# com# a# verdade# e# com# a#

desconstrução#das#inverdades#absolutas#que#impedem#o#avanço#da#democracia.#

5.1#A#participação#popular#

Cabe#aqui#um#parêntese#para#ressaltar#que#o#processo#de#gestão#democrática#da#política#de#

habitação#não#deve# limitar`se# ao#planejamento#ou#definição#da#população#a# ser# atendida,#

mas# acompanhar# todo# o# ciclo,# do# planejamento# à# execução# das# ações# e# avaliação# dos#

objetivos#e#metas#atingidos.#

No#livro#“Vila#Nilo”#da#série#“Novos#Bairros#de#São#Paulo”#(FRANÇA;#COSTA;#CYRILLO,#2011,#

p.# 21)# são# apresentadas# as# etapas# de# trabalho# para# a# urbanização# daquela# favela# e#

requalificação#do#Conjunto#Habitacional# Vila#Nilo,# ambas# áreas# lindeiras# à# Rodovia# Fernão#

Dias,# no# bairro# Vila# Laura,# região# norte# de# São# Paulo.# Nele,# detalha`se# o# processo# de#

ocupação#da# gleba#de#propriedade#municipal# que#no# início# dos# anos# 1990# foi# destinada# à#
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implantação# de# um# empreendimento# residencial# a# ser# executado# em# regime# de#mutirão.#

Após#quatro#anos,#em#1994,#o#processo#por#meio#do#qual#se#destinariam#os#recursos#para#o#

parcelamento# da# gleba# e# a# construção# dos# embriões81#foi# encerrado# e,# uma# favela# se#

consolidou#(FRANÇA#et#al.,#2011).##

Em# 1996,# a# prefeitura# iniciou# a# remoção# das# famílias# e# o# seu# reassentamento# em# novas#

unidades# habitacionais# por#meio# do# projeto# Cingapura# ou# Prover82.# Contudo,# as# unidades#

construídas#não#foram#suficientes#para#atender#toda#a#comunidade#e#na#área#remanescente#

formou`se#uma#nova#favela#que,#em#2003,#voltou#a#ser#alvo#da#Prefeitura,#desta#vez#com#um#

projeto#de#urbanização.#

A* concepção* geral* do* projeto* partiu* de* pressupostos* clássicos* da* urbanização* de* favelas:*

remoção*de*moradias*localizadas*em*situações*de*risco*geotécnico*ou*sobre*córregos*e*rios*

(no*caso*da*Vila*Nilo* sobre*o*valo*de*drenagem);* remoção*em*áreas* com*restrições* legais;*

garantia* de* acessibilidade* para* todas* as* moradias* remanescentes;* implantação* de*

infraestrutura* básica;* criação* de* espaços* de* uso* coletivo,* implantação* de* áreas* verdes* e*

construção*de*novas*unidades*habitacionais*para*atendimento*às*famílias*que*são*retiradas*

de*situação*de*risco*(FRANÇA*et*al.,*2011,*p.*30).*

Foram# elaboradas# à# época# três# propostas# de# projeto# e# apresentadas# à# comunidade# que#

escolheu# uma# entre# as# três# alternativas.# A# engenheira# Débora# Guedes# fala# de# suas#

impressões#negativas#ao#olhar#pela#primeira#vez#as# fotos#do# local#onde#ajudaria#a#projetar#

um#novo#bairro#e# também#das# impressões#positivas#nas#primeiras# reuniões#que# fez# com#a#

comunidade#para#apresentação#do#projeto,#destacando#“a!forte!participação!!dos!moradores!

no!acompanhamento!do!desenvolvimento!do!projeto!e!dos!técnicos!da!Sehab”# (FRANÇA#et#

al.,#2011,#p.#35).#

Observa`se#na#Figura#41#que#as#três#propostas#apresentadas#se#diferenciam#pelo#número#de#

unidades# habitacionais# a# serem# construídas# na# área# e# fora# da# área# em# substituição# às#

########################################################
81#Embrião#–#Modalidade#de#atendimento#habitacional#na#qual# se# constrói#o#núcleo#mínimo#de#uma#casa#no#
terreno#(sala,#quarto#e#cozinha#na#maior#parte#dos#projetos)#para#que#as#famílias,#uma#vez#abrigadas,#possam#
paulatinamente#ir#melhorando#suas#casas.#
82#O#Projeto#Cingapura#teve#início#em#1994,#ano#da#concepção#e#licitação#das#primeiras#obras#de#verticalização#
de# favelas# de# São# Paulo# (Fase# 1).# Em# 1996,# a# Prefeitura# de# São# Paulo# firmou# um# contrato# de# repasse# de#
recursos# com# o# Banco# Interamericano# de# Desenvolvimento# (BID),# quando# então# recebeu# o# nome# oficial# de#
Programa#de#Verticalização#de#Favelas#(PROVER)#(FRANÇA#et#al.,#2011,#p.#25).#
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moradias# precárias.# A# alternativa# aprovada# pelos# moradores# não# reassentava# todas# as#

famílias# mas# garantia# uma# certa# distinção# da# área# urbanizada# em# relação# ao# conjunto#

revitalizado,# porque# as# unidades# novas# tinham# casas# sobrepostas,# mantendo# a# escala#

humana#do#bairro.#

O# trabalho# social# realizado#neste# tipo#de# intervenção#é# fundamental#para#garantir# voz#aos#

moradores,# minimizar# conflitos,# compreender# e# ser# compreendidas# as# necessidades# da#

população.#É#um#processo#pelo#meio#do#qual#se#estabelece#uma#relação#de#confiança#mútua.#

No#caso#da#Vila#Nilo,#somente#em#2006#os#recursos#para#a#obra#foram#liberados;#três#anos#

após#o# início#do#projeto#esta#defasagem#de# tempo# fez# com#que#a#proposta# tivesse#de# ser#

revisada# visto# que# neste# período# a# área# sofreu# inúmeras# alterações.# As# obras# foram#

finalizadas#em#setembro#de#2007#e#as#equipes#sociais#da#Sehab#permaneceram#na#área#até#

dezembro#de#2008#para#os#trabalhos#chamados#de#“pós`ocupação”#83.#

O#desafio#que#enfrentam#os#moradores#e#os#agentes#públicos#nos#projetos#de#urbanização#

vai# além# da# transformação# física# de# uma# área,# da# implantação# de# infraestruturas# e# de#

serviços# públicos.# O# desafio# real# é# a# aproximação# entre# Estado# e# sociedade,# criação# de#

confiança#e#resgate#dos#direitos#do#cidadão.##

...a* transformação* de* uma* favela* num* bairro* requer* muito* mais* do* que* obras* de*

infraestrutura*e*construção*de*moradias.*Exige*o*oferecimento*de*novas*oportunidades*para*

a* comunidade,* a* integração* dos* serviços* públicos* na* construção* de* uma* rede* solidária* e*

principalmente*na*eliminação*do*preconceito*de*que*aquela*área*não*é*mais*um*favela*e*sim*

faz*parte*do*bairro...*(FRANÇA*et*al.,*2011,*p.*81).*

########################################################
83##Esses#trabalhos#envolveram#parcerias#intersecretarias#que#contribuíram#para#complementar#as#intervenções#
com# ações# específicas,# como# a# atuação# da# secretaria# Municipal# de# Saúde,# responsável# pela# desratização,#
controle#de#dengue#e#participação#nos#eventos#do#meio#ambiente.#Outra# importante#parceria#foi#o#Programa#
Ação#da#Família,#da#Secretaria#Municipal#de#Assistência#Social,#que#foi#parceiro#em#atividades#com#crianças#e#
jovens,#e#contribuiu#com#o#acompanhamento#de#situações#de#vulnerabilidade#social##
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!

Figura'41:'Alternativas'de'intervenção.'Projeto'de'urbanização'da'favela'Vila'Nilo.'Fonte'(FRANÇA;'COSTA,'2011,'p.'33).'
'
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Fazemos(do(urbanismo(e(da(arquitetura(uma(coisa(simples,(duradoura,(

ordenada,(precisa(e(necessária;(construímos(com(a(tradição(uma(relação(

mais(de(conhecimento(do(que(de(obediência((VIGLIECCA,(2012,(p.(94).(

6.# Mudanças# no# modo# de# planejar# as#

intervenções# em# assentamentos# precários#

na#cidade#de#São#Paulo#

As#mudanças#no#modo#como#a#Sehab#vem#operando#a#Política#Municipal#de#Habitação#nos#

últimos#anos#passa,#a#nosso#ver,#pela#atenção#dada#à#informação,#à#sua#democratização#e#à#

capacitação# das# equipes,# pelo# aparato# técnico# desenvolvido# e# disponibilizado# aos#

responsáveis#pela#condução#direta#das#ações,#que#envolve#não#somente#o#Habisp#mas#um#

conjunto#de#ferramentas#e#sistemáticas#que#tornam#mais#científico#o#fazer#habitação#social.#

Citamos,#por#exemplo,#a#sistematização#da#metodologia#do#trabalho#social,#os#indicadores#de#

monitoramento# dos# programas# habitacionais,# a# revisão# das# peças# técnicas# de# pesquisa#

habitacional,#as#diretrizes#de#projetos#e#planos#urbanísticos#elaborados#pelos#grupos#técnicos#

da#área,
84
#e#o#fomento#a#uma#cultura#de#integração#das#ações#nos#campos#administrativo#e#

prático.##

É,# principalmente#neste#ponto,#no# foco#dado#à# ação# sobre#o# território,# que#a#mudança# se#

materializa# refletindo# a# ideia# central# na# qual# a# intervenção# em# “áreas# urbanas# críticas”# –#

como#VIGLIECCA#(2012,#p.#92Z93)#denomina#as#“favelas#e#outras#áreas#ilegais”#–#pode#e#deve#

ser# um# mecanismo# para# construir# ou# reconstruir# cidade.# Nos# territórios# onde# há#

precariedade# estão# também# as# melhores# oportunidades# para# transformação,# que# a#

arquitetura#e#o#urbanismo#têm#potencial#para#promover.##

O( essencial( é( propor( o( entendimento( de( que( a( habitação( de( interesse( social( não( é( um(

problema(de(quantidade,(nem(de(custo,(nem(de(tecnologia.(O(objetivo(final(é(a(construção(da(

cidade(e,(portanto,(trataQse(de(um(problema(político(e(de(projeto((VIGLIECCA,(2012,(p.(92).(

########################################################
84
#Ver:#FRANÇA,#E.;#COSTA,#K.#P.#Plano#Municipal#de#Habitação:#a#experiência#de#São#Paulo.#1.#São#Paulo:#HABI#

Superintendência#de#Habitação#Popular,#2012.#
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A# compreensão# ampla# dos# fenômenos# e# dinâmicas# que# produzem# estes# territórios# é#

elemento# indispensável# para# que# o# projeto# de# arquitetura# e# urbanismo# consiga# de# fato#

promover#as#mudanças#esperadas.#Mais#ainda,#para#além#da#compreensão,#é# fundamental#

que#os#agentes#envolvidos,#arquitetos,#urbanistas#e#poderes#das#diversas#esferas#de#governo#

aceitem#a#existência#de#uma#realidade#urbana#diversa#da#que#se#considera#“normal”#e#que#

esta#existência#não#signifique#submeter#as#famílias#que#nela#vivem#a#condições#perversas#de#

sobrevivência.##

A# diversidade# urbanística# não# deve# significar# precariedade# ou# “falta# de”,# e# sim# a# simples#

aceitação#de#padrões#diferenciados.#Significa#tratar#com#respeito#as#diferenças#culturais,#com#

seriedade# as# necessidades# e# anseios# das# comunidades# e,# sobretudo,# com# generosidade# o#

espaço# urbano# a# ser# transformado.#Um#projeto# que# se# pretende# transformador# não# deve#

anular#o#existente,#mas#abrir#caminho#para#que#sua#essência,#em#si#mesma#transformadora,#

aflore.#

Esse(modo(de(reflexão(tenta(afirmar(através(da(ação(do(desenho(urbano(e(da(arquitetura(o(

objetivo( final:( um( suporte( físico( adequado( para( a( apropriação( pertinente( dos( espaços,( a(

incorporação(do(sentido(de(lugar(e(a(legibilidade(urbana,(instrumentos(insubstituíveis(para(

transformar(os(habitantes(em(cidadãos((VIGLIECCA,(2012,(p.(95).(

Na#direção#de#“construir#cidade”,#a#Sehab#buscou#desenvolver#um#modelo#de#atuação#que#

privilegiasse#a#visão#de#conjunto#e#a#atuação#integrada.#O#primeiro#passo#foi#a#organização#

das# informações#e#o#desenvolvimento#do#Habisp,#partindo#do# conhecimento#específico#de#

cada#assentamento#para#o#entendimento#da#precariedade#em#uma#bacia#hidrográfica#inteira,#

e# desta# para# uma# unidade# intermediária,# o# PAI.# Este# modelo# de# planejamento#

aparentemente# simples,# com# aproximação# sucessiva# aos# problemas,# resultou# do# esforço#

para# a# capacitação# e# integração# das# equipes;# homogeneização# de# procedimentos# de#

trabalho# e# organização# das# ações# e# dos# programas# habitacionais.# O# que# culminou# na#

elaboração#dos#Planos#de#Ação#Regional
85
#com#vistas#a#garantir# investimentos#sistemáticos#

pela#administração#pública#nos#projetos#de#urbanização#e# regularização#de#assentamentos#

precários.#

########################################################
85
#Os# Planos# de# Ação# Regional# são# parte# integrante# do# PMH,# consistem# nos# Anexos# I# a# VI# e# contêm# o#

planejamento#das# intervenções#para# todas# as# subZbacias#do#município#em#cada# região#da# cidade# (norte,# sul,#

sudeste,#leste,#centro#e#manancial)#ao#longo#dos#quatro#quadriênios#previstos#no#plano.#
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No#primeiro#grande#esforço#para#contratação#de#projetos#após#a#elaboração#do#Habisp,#do#

Sistema# de# Priorização# e# do# PMH,# a# Sehab,# reforçando# a#mudança# de# paradigma# no# que#

concerne# à# forma# de# decidir# sobre# os# investimentos# públicos,# empreendeu# o# primeiro#

concurso# # para# contratação# de# projetos# de# urbanização# em# assentamentos# precários# na#

cidade# de# São# Paulo,# o# concurso# “Renova# SP”.# Projetos# para# 22# PAIs# foram# postos# em#

licitação# por# esta# modalidade,# 17# escritórios# foram# premiados# e# contratados# para#

desenvolver#planos#urbanísticos#e#projetos#de#urbanização#em#18#PAIs#somando#3,5#km
2
#de#

área#a#ser#estudada#e#269#assentamentos#com#aproximadamente#92#mil# famílias#(FRANÇA;#

COSTA,#2012).#

Entre#os#meses#de#abril#e#julho#de#2011,#foram#definidos#os#perímetrosZalvo#do#concurso;#as#

regras#e#o#material# técnico#para#elaboração#dos#projetos# (mapas,# imagens,#ortofotos#etc.).#

Quatro#meses#após#o# início#dos# trabalhos,#uma#cerimônia#pública#premiou#os#vencedores,#

demonstrando,#ao#nosso#ver,#aumento#da#capacidade#de#tomada#de#decisão#e#governança#

da#Sehab,#alcançadas#principalmente#pela#adoção#de#instrumentos#de#gestão#apropriados#à#

problemática#habitacional#existente#e#ao#investimento#na#capacitação#dos#agentes#públicos.##

Assim,#o#modo#de#atuação#em#áreas#isoladas#–#do#ponto#de#vista#da#separação#das#ações#em#

programas# habitacionais# tratados# de# forma# distinta# e# da# localização# das# mesmas# no#

território# –# passa# para# uma# atuação# em# que# as# equipes# discutem# integradamente# os#

projetos#que#são#elaborados#para#um#território#comum#da#cidade,#onde#as#questões#relativas#

à#regularização#de#loteamentos,#urbanização#de#favelas,#recuperação#de#empreendimentos#e#

implantação# de# espaços# e# serviços# públicos# são# estudadas# e# as# propostas# contemplam#

soluções#de#forma#integrada.##

A#metodologia,#empregada#no#acompanhamento#dos#Projetos#dos#escritórios#de#arquitetura#

contratados# no# concurso# Renova# SP,# prevê# o# encontro# sistemático# entre# técnicos#

responsáveis#por#cada#PAI,#com#os#arquitetos#contratados.#Também#apresentações#abertas#a#

todas#as#equipes#que#acompanham#os#projetos#nos#demais#PAIs,#momento# importante#de#

troca#de#experiência,#alinhamento#de#conceitos#e#integração.#

No#que#tange#ao#território,#o#mapa#das#intervenções#concluídas#e#em#andamento,#entre#os#

anos# 2005# e# 2011,# ilustra# claramente# a# mudança# ocorrida# (ver# Figura# 42).# Neste,# as# 58#
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intervenções#do#programa#de#“urbanização#de#favelas”#e#as#59#do#programa#de#regularização#

de#loteamentos#e#as#(também)#59#do#programa#“manancial”#são#pontos#dispersos#e#distintos#

em#comparação#ao#mapa#que#ilustra#as#áreas#de#projeto#do#concurso#Renova#SP#(ver#Figura#

43),#no#qual#percebeZse#uma#grande#concentração#de#ações#em#um#mesmo#território#com#

problemas#diferentes#relacionados#à#precariedade#habitacional.##

#

Figura#42:#Intervenções#dos#programas#de#urbanização#de#favelas,#regularização#de#loteamentos#e#
programa# manancial.# Elaboração# própria# utilizando:# Quantun# Gis# Lisboa# 1.8.# Fonte#
www.habisp.inf.br#(FRANÇA;#COSTA,#2012).#
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#

Figura# 43:# Áreas# com# projetos# contratados# pelo# Concurso# Renova# SP.# Elaboração# própria#
utilizando:#Quantun#Gis#Lisboa#1.8.#Fonte#FRANÇA;#COSTA#(2012)#e#FRANÇA;#BARDA#(2011).#
Observe# que# os# pontos# magenta# no# mapa# representam# os# assentamentos# precários# contidos# nos# PAIs.# Os#

mesmos#congregam#diversas#formas#de#precariedade#que#necessitam#ser#equacionadas#de#forma#integrada.#

Na#Figura#44,#vêZse#em#detalhe#as#áreas#e#as#ações#previstas#para#um#destes#territórios,#o#PAI#

“Morro# do# S# 4”,# no# qual# estão# inseridos# 35# assentamentos# (23# favelas,# sete# núcleos#

urbanizados,#dois#loteamentos#e#três#empreendimentos#habitacionais)#dos#quais#seis#foram#

incluídos# no# # projeto# pósZconcurso,# em# função# do# aprimoramento# do# diagnóstico# físicoZ
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social.# As# ações# previstas# no# PMH# abrangem# urbanizações# de# pequeno# e# grande# porte#

(serviços# pontuais# e# integrais# de# infraestrutura),# regularização# dos# loteamentos# e#

empreendimentos,# e# emissão# de# títulos# de# concessão# para# as# favelas# em# áreas# públicas#

(SECRETARIA#DE#HABITAÇÃO,#2011).#

#

Figura# 44:# Perímetro# de# Ação# integrada# “Morro# do# S# 4”.# Concurso# Renova# SP:# Levantamento# –#
Diagnóstico.#Vigliecca#&#Associados.#Agosto#2012.#

#



180$

Figura#45:#Morro#do#S#4,#topografia.#Concurso#Renova#SP:#Levantamento#–#Diagnóstico.#Vigliecca#&#
Associados.#Agosto#2012.#

#

Figura# 46:# Tipos# de# habitação# e# precariedades# encontradas# no# PAI.# Concurso# Renova# SP:#
Levantamento#–#Diagnóstico.#Vigliecca#&#Associados.#Agosto#2012.#Foto:#Leonardo#Finotti.#

#

Figura# 47:# Tipos# de# habitação# e# precariedades# encontradas# no# PAI.# Concurso# Renova# SP:#
Levantamento#–#Diagnóstico.#Vigliecca#&#Associados.#Agosto#2012.#
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#

Figura# 48:# Tipos# de# habitação# e# precariedades# encontradas# no# PAI.# Concurso# Renova# SP:#
Levantamento#–#Diagnóstico.#Vigliecca#&#Associados.#Agosto#2012.#

#

Figura# 49:#Morro# do# S# 4,# sistema# de# transporte# existente.# Concurso#Renova# SP:# Levantamento# –#
Diagnóstico.#Vigliecca#&#Associados.#Agosto#2012.#
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Com#a#criação#dos#PAIs,#os#diferentes#tipos#e#níveis#de#precariedade#habitacional#são#vistos#

de#forma#integrada#(ver#Figuras#44Z48).#Os#projetos#de#urbanização,#antes#tratados#de#forma#

isolada,#passam#a#ser#articulados#por#um#plano#urbano#que#visa#analisar#as#potencialidades#e#

desafios,#assim#como#os#planos#e#projetos#existentes#nas#diversas#esferas#de#governo#para#a#

região.#Do#ponto#de#vista#da#habitação,# sob#a#ótica#do# respeito#às#preexistências,#o#plano#

propõe# ações# estratégicas# para# superar# deficiências# relacionadas# ao# transporte# público,#

meioZambiente,#equipamentos#e#serviços#urbanos#e#outros,#promovendo#o#desenvolvimento#

econômico#e#social#local,#sem#“abrir#mão”#da#permanência#das#famílias#dentro#do#perímetro#

objeto#de#estudo.##

Comparando# as# duas# formas# de# enfrentar# o# problema# da# habitação,# aquela# baseada# nos#

PAIs,#no#nosso#entender,#maximiza#os#ganhos#obtidos#com#os#projetos#de#urbanização#e#têm#

potencial#para#promover#uma#real#qualificação#do#espaço#urbano#e,#consequentemente,#da#

qualidade#de#vida#da#população#que#vive#em#assentamentos#precários#e#seus#entornos.##

Ainda# que# as# intervenções# (concluídas# e# em# andamento)# tenham# sido# executadas# sob# o#

preceito#de#construir#espaços#de#qualidade,#e#o#tenham#feito#ao#promover#a#transformação#

de# favelas# e# loteamentos# irregulares# em# “novos# bairros”
86
,# os# benefícios# se# restringem# a#

comunidades#e#localidades#específicas#e,#muitas#vezes,#não#atingem#objetivos#mais#amplos.#

Mesmo# o# programa# manancial,# origem# do# planejamento# de# bacias# hidrográficas,# ainda#

carece#de#aperfeiçoamento##quanto#à#sua#integração#com#os#demais#programas#ou#mesmo#

na#articulação#das#ações#no#território.#Resultado#direto#do#processo#de#planejamento#e#da#

visão#de#conjunto#propiciados#pelo#Habisp#e#pelo#sistema#de#priorização,#os#perímetros#de#

ação# integrada# são# a# materialização# de# um# novo# modo# de# tratar# o# planejamento#

habitacional#e#as#intervenções#em#assentamentos#precários#na#cidade#de#São#Paulo.#

# #

########################################################
86
#Ver:#FRANÇA,#E.;#COSTA,#K.#P.;#CYRILLO,#M.#V.#Vila#Nilo.#1.#São#Paulo:#HABI#Z#Superintendência#de#Habitação#

Popular,)2011.)e;)FRANÇA,)E.;)COSTA,)K.)P.;)DAYER,)M.)Jardim)São"Francisco:"projeto"global"de"urbanização.""São$
Paulo:'HABI'–!Superintendência-de-Habitação-Popular,-2012.#
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“Tudo(é(uma(questão(de(manter,(a(mente(aberta(a(espinha(ereta(e(o(coração(

Tranquilo”((Walter(Franco).(

7.#Para#concluir#

7.1#Da#hipótese#e#objetivos#estabelecidos#

Comparo#a#realização#de#um#trabalho#desta#natureza,#uma#dissertação#ou#tese#acadêmica,#a#

uma#jornada#heroica,#como#bem#definiu#CAMPBELL#(1949/#1997)#em#“O#herói#de#mil#faces”#o#

mito# do# herói# passa,# nas#mais# variadas# culturas,# por# um# ciclo# claramente# reconhecido:# o#

chamado,#a# iniciação#da#aventura#e,#o#retorno.#Mergulhado#na#sua#aventura#o#herói#busca#

sua# recompensa#e# “deve#emergir# transformado#desta#experiência”.# Eis,#pois# a# semelhança#

que#encontro#ao#processo#de#elaboração#de#uma#tese.#Após#a#iniciação#no#tema#do#trabalho,#

a#realização#da#aventura,#é#imprescindível#deixar#claro#para#que#a#jornada#se#concluía,#quais#

os#resultados#obtidos#ou#objetivos#atingidos.##

Sendo#assim,#no#que#tange#à#hipótese#levantada#“a#implantação#do#Habisp#e#do#seu#sistema#

de#priorização#contribuíram#para#que#a#municipalidade#da#cidade#de#São#Paulo# formulasse#

uma#política#de# intervenções#urbanísticas#e#socioambientais#calcada#na#territorialização#da#

precariedade#habitacional#com#ganhos#no#que#tange#à#capacidade#de#decisão,#otimização#de#

recursos#e#governança”#estamos#certos#de#que#foi#corroborada.#

Ficou# demonstrado# que# o# desenvolvimento# do# Habisp# e# do# seu# sistema# de# priorização#

alavancou#uma#revisão#de#procedimentos#de#trabalho#e#contribuiu#para#a#formulação#de#um#

modelo#de#planejamento#no#qual#se#buscou#estruturar#o#conhecimento#tácito#dos#técnicos#

da# Sehab,# agregando# uma# visão# na# qual# a# localização# das# precariedades# habitacionais# no#

território# influem# no# processo# de# decisão.# E# que# este# processo# suscitou# alterações# no#

“modus# operandi”# da# Sehab# e# abriu# espaço# para# a# consolidação# de# uma# visão# na# qual# as#

ações# deveriam# ser# integradas# não# apenas# no# âmbito# de# seus# departamentos# e# ações#

programáticas,#mas#também#no#território.##

#
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Esta# transformação,# cujo# “início”# foi# o# desenvolvimento# do# Habisp# e# do# seu# Sistema# de#

Priorização,# se# consolidou# com#a# definição#dos# Perímetros# de#Ação# Integrada# e,# de# forma#

pragmática,#se#materializa#nos#Planos#Urbanísticos#desenvolvidos#para#os#PAIs#e#nos#projetos#

de#urbanização#específicos#para#cada#assentamento.#

Destacamos#o#procedimento#de#vistorias,#realizados#pelas#equipes#técnicas#da#Sehab#como#

um#momento#em#que# se# comprova#a#ampliação#da# capacidade#de# tomada#de#decisão.#Os#

dados# coletados# responderam# a# perguntasZchave# do# planejamento,# fundamentais# para# o#

entendimento# do# problema# da# habitação# nos# âmbitos# geral# e# específico.# A# análise# que#

fazemos# do# sistema# de# priorização,# construído# a# partir# desta# atualização,# bem# como# dos#

indicadores# escolhidos,# # é# que# o# mesmo,# ainda# que# utilize# indicadores# que# podem# ser#

melhorados,#ou#que#outros# indicadores#possam#ser#agregados,#cumpre#papel#de#orientar#o#

processo# de# planejamento# até# a# definição# dos# PAIs# e# auxilia# no# estabelecimento# de# um#

método#de#planejamento#da#ação#pública#que#contribui#para#o#aperfeiçoamento#da#gestão#

habitacional.# Já#o#Habisp#como#“sistema#de# informações”#cumpre#papel#de#democratizar#o#

acesso#à#informação#e#permite#uma#visão#geral#do#problema#habitacional#na#cidade#de#São#

Paulo.##

7.2#Dos#desdobramentos#futuros.#

O#final#de#uma#jornada#significa#na#verdade#o#início#de#uma#nova.#E#é,#portanto,#deste#ponto#

em# diante,# que# passamos# a# considerar# os# possíveis# desdobramentos# desta# pesquisa.# Um#

aspecto#interessante#a#ser#aqui#abordado#são#as#discussões#relativas#ao#método#cartográfico,#

que#surgiram#no#decorrer#desta,#no#que#tange#aos#sistemas#de# informação#geográficos#e#à#

disponibilização# de# mapas# em# ambiente# web.# Este# tema# em# particular# não# alcançamos#

desenvolver,# embora# em# um# certo# momento,# apontamos# tal# possibilidade.# Contudo# nos#

parece# um# tema# bastante# atual# e# promissor# o# qual# nos# interessa# em# algum# momento#

desenvolver.#O#mesmo#podemos#dizer#sobre#as#possíveis#inserções#de#critérios#no#sistema#de#

priorização#e#melhorias#nos#modelos#de#cálculos#este#sim,#objetivo#traçado#nesta#pesquisa,#o#

qual#acreditamos#ter#atingido#apenas#em#parte.##

Por# fim,# nossa# convicção# é# que# este# estudo,# também# tem# potencial# para# contribuir# na#

difusão#da#experiência#nos#âmbitos#técnico#e#acadêmico#e,#portanto,#fomentar#aplicações#da#
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mesma#ordem#não#apenas#no#que#tange#às#políticas#habitacionais,#mas,#também,#nas#demais#

políticas#setoriais#nas#quais#a#organização#de#dados#numéricos#e#geográficos,#voltados#para#a#

tomada# de# decisão# e# otimização# de# recursos,# possa# ser# aplicada,# e# a# espacialização# dos#

fenômenos#urbanos#tenha#papel#decisório.#
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