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RESUMO 
O trabalho apresenta um procedimento racional para tomada de decisão quanto a programas de projeto 
de reordenamento físico, baseado numa análise de custos e indicadores urbanísticos resultantes de 
diferentes alternativas de intervenção. Este procedimento objetiva a estruturação das informações mais 
relevantes na fase de planejamento de programas de reordenamento físico e se desenvolve a partir do 
diagnóstico da situação inicial da favela. Os resultados demonstram que, para cada alternativa de 
intervenção, os custos e os resultados se mostram bastante diferenciados, levando-se a conclusão de 
que diferentes tipos de intervenção podem ser realizadas, dependendo da capacidade de investimento 
do agente interventor, assim como da disposição da população atingida em arcar com as conseqüências 
das medidas propostas. 

 

Palavras-chave: urbanização de favelas, estimativa de custos, tomada de decisão.  

1 INTRODUÇÃO 
As intervenções de reordenamento físico em favelas objetivam essencialmente a melhoria das 
condições sanitárias e de acessibilidade, a eliminação dos riscos geotécnicos, a diminuição da 
freqüência de inundações e a integração física do núcleo ao bairro do entorno, buscando com isso criar 
a estrutura física necessária para que se efetive a inserção social da população.  

Sob a mesma denominação de “urbanização de favelas” constata-se a existência de diferentes 
intervenções com características, custos e resultados extremamente diferenciados, que vão desde 
aquelas que buscam assegurar um padrão mínimo de urbanização, restringindo-se geralmente à 
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resolução dos problemas de saneamento, riscos e acesso às moradias; até as que envolvem a 
reconstrução total do núcleo, com reparcelamento dos lotes e construção de novas moradias, 
transformando por completo a ocupação existente. 

Entre esses dois limites, existe um amplo leque de intervenções que preocupam-se, de forma e 
intensidade variadas, com os vários aspectos relacionados com a urbanização de favelas, envolvendo 
níveis de custos bastante diferenciados. Intervenções voltadas para a obtenção de um padrão mínimo 
de urbanização justificam-se pelos custos reduzidos, obtidos principalmente por meio da diminuição 
drástica do número de moradias removidas e da redução dos valores envolvidos na implantação da 
infra-estrutura. Concepções de intervenção que buscam um incremento significativo do padrão 
urbanístico da favela envolvem, quase que necessariamente, níveis mais elevados de custos. 

Um estudo realizado em um conjunto de favelas urbanizadas no âmbito do Programa Guarapiranga, no 
município de São Paulo, mostra que, para indicadores urbanísticos associados à área de sistema viário 
e densidade, configuram dois grupos de favelas com características bastante diferenciadas. A figura 1 
apresenta uma relação entre taxa de sistema viário (por família residente após as obras de urbanização) 
e lote equivalente médio (razão entre a área edificada e o número de domicílios existente), para o 
grupo de favelas estudado. Identificam-se nessa relação dois níveis de padrão urbanístico: 

• Nível 1 – padrão intermediário ou alto, caracterizado por valores acima de 60m2 para lote 
equivalente; ou valores acima do limite de 20 m2/família para a taxa de sistema viário; ou ainda 
por valores superiores aos limites para ambos os indicadores; e, 

• Nível 2 – padrão baixo, caracterizado por valores reduzidos de lote equivalente (menor que 60 
m2) e taxa de sistema viário (menor que 20 m2 por família).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Classificação das favelas urbanizadas segundo o padrão urbanístico 

Para essa mesma relação, verificam-se diferenças significativas entre os custos de urbanização para os 
dois grupos de favelas, significando que o melhor padrão urbanístico foi obtido às custas de um 
aumento nos gastos com a intervenção. Apesar disso, existe uma elevada variabilidade dos valores 
envolvidos, o que indica a influência de outros fatores no resultado da intervenção, dentre os quais as 
condições iniciais de cada favela, associadas às diretrizes do programa de projeto adotado (ROCHA 
et.al, 2000).  

Para melhor compreender essa influência nos resultados urbanísticos das intervenções em favelas, e 
visando estruturar as informações mais relevantes na fase de planejamento dessas intervenções, foi 
desenvolvido um procedimento para tomada de decisão que busca definir e caracterizar de maneira 
racional tais informações. Esse método se concentra em três etapas de análise: 
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a) diagnóstico da situação inicial da favela; 

b) elaboração de alternativas de intervenção; e 

c) análise comparativa das alternativas de intervenção.  

O procedimento será apresentado a partir de um estudo realizado no núcleo Parque Amélia/Santa 
Margarida, localizado no município de São Paulo, e que foi objeto de urbanização pelo Programa 
Guarapiranga. Foram estimados custos para as alternativas elaboradas, tendo por referência um estudo 
realizado pelo IPT, onde foram avaliados os custos de intervenção e padrões urbanísticos resultantes 
de obras de urbanização de favelas em São Paulo, no âmbito do Programa Guarapiranga (INSTITUTO 
DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2000). 

2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL DO NÚCLEO 
A caracterização da situação inicial do núcleo é realizada a partir de mapas que permitem a 
visualização e o cruzamento de informações relevantes sobre a área de intervenção. Essa 
caracterização pode ser feita sobre levantamentos topográficos não atualizados, amparados por fotos 
aéreas, imagens de simples sobrevôo, restituições aerofotogramétricas e vistorias de campo. 

Considerando a necessidade de formulação de alternativas de intervenção, as principais informações 
para a caracterização da situação inicial do núcleo referem-se aos seguintes aspectos: 

1. intervenções necessárias para controle de riscos geotécnicos e de inundações; 

2. sistema viário existente; 

3. magnitude e distribuição da densidade de ocupação; e, 

4. legislação de uso e ocupação do solo incidente sobre a área de intervenção. 

A figura 2 apresenta a situação inicial do núcleo Parque Amélia/Santa Margarida, com base no seu 
levantamento planialtimétrico cadastral. 

 
Figura 2. Situação inicial do núcleo Parque Amélia/Santa Margarida 

2.1 Caracterização das intervenções necessárias para controle de riscos 
Nessa primeira caracterização devem ser identificadas as intervenções de controle de riscos com 
relação à magnitude das remoções necessárias para implantação das obras. Objetiva-se portanto 
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identificar as áreas em que se pode atuar com pequenas obras, que pouco interferem com a ocupação 
existente, e aqueles em que a implantação das mesmas implicam a remoção extensiva de moradias, a 
partir de um mapa de declividades e vistorias de campo, classificando as diversas situações 
encontradas conforme a tabela 1. 

A figura 3 indica as intervenções para controle de riscos na favela em estudo. O setor que margeia o 
córrego necessita de remoção de todas as moradias, uma vez que se trata de área sujeita a solapamento 
de fundações e insalubridade das moradias. O outro setor de destaque, no extremo sul da área, trata-se 
de uma área de concentração de águas, plenamente inundável. No entanto, não existem moradias 
instaladas, podendo a intervenção se limitar ao tratamento técnico da mesma e de suas adjacências.  

Tabela 1. Critérios para caracterização das intervenções de controle de risco 

Classe Descrição 

1 setor de risco submetido a processos de instabilização passíveis de controle por meio de 
intervenções que não exigem a remoção extensiva de moradias para sua implantação 

2 setor de risco submetido a processos de instabilização passíveis de controle por meio de 
intervenções que exigem a remoção extensiva de moradias para sua implantação 

 

 
Figura 3. Caracterização das intervenções para controle dos riscos 

2.2 Caracterização do sistema viário existente 
A segunda fase do diagnóstico objetiva caracterizar a situação do sistema viário existente, para 
identificar a possibilidade, ou mesmo, a facilidade de aproveitamento dessa estrutura para adequação 
às suas funções básicas. O critério utilizado é baseado na largura e comprimento das vias existentes no 
interior do núcleo, conforme indicado na tabela 2. 
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Tabela 2. Critérios para caracterização do sistema viário 

 Categoria Critério 

a) largura da via maior que 4 metros 

1 

Vias que apresentam condições adequadas para a 
implantação de infra-estrutura, acesso às moradias 
e circulação interna, possibilitando a intervenção 
se limitar à melhoria/qualificação dessa estrutura 

b) largura da via entre 2 metros e 4 metros, cuja 
distância até uma via de veículos seja inferior a 60 

metros 

a) largura da via inferior a 2 (dois) metros 
2 

Vias que apresentam condições inadequadas para a 
implantação de infra-estrutura, acesso às moradias 

e circulação interna 
b) largura da via entre 2 e 4 metros, cuja distância a 

uma via de veículos seja superior a 60 metros 

A figura 4 apresenta-se a situação existente no Núcleo Parque Amélia, no que diz respeito ao sistema 
viário. Uma vez caracterizados todos os caminhos existentes, avalia-se a magnitude das remoções 
necessárias para adequação daqueles enquadrados na segunda categoria. 

2.3 Densidade de ocupação 
A caracterização da densidade da favela visa identificar setores onde a área disponível para cada 
moradia seja muito reduzida, levando inevitavelmente a situações de precariedade quanto a insolação, 
ventilação, circulação e acessos. Para uma análise preliminar, a densidade de ocupação será medida 
através do lote equivalente médio, ou seja, a razão entre área edificada e o número de domicílios 
existente. A identificação dos setores se faz pela divisão do núcleo em quadras, que podem ser 
delimitadas a partir do sistema viário existente; para cada uma delas é medido o lote equivalente 
médio.  

 

 
Figura 4. Caracterização das intervenções para adequação do sistema viário 

A partir deste parâmetro identificam-se três categorias: 

1. setores em que o lote equivalente médio é igual ou superior a 70 m2, que não necessitam de 
intervenção de grande magnitude; 

2. setores em que se observa lote equivalente médio inferior a 70 m2 e superior a 45 m2, que, 
associados a melhorias do sistema viário, permite aceitar o nível de densidade existente; 

3. setores em que o lote equivalente médio é inferior 45 m2, caracterizando uma situação de elevada 
densidade de moradias, indicando a necessidade de reestruturação dos mesmos, acarretando em 

Sistema viário adequado 
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remoção da maior parte ou a totalidade das moradias ali instaladas. 

A figura 5 apresenta a situação existente no núcleo Parque Amélia. 

 
Figura 5. Caracterização da densidade de ocupação 

2.4 Incidência da legislação 
A questão legal da ocupação no núcleo deve ser considerada como parte importante da sua 
consolidação. O mapeamento das áreas que apresentam essas limitações se faz considerando as 
possibilidades de aprovação legal e, conseqüente regularização fundiária do núcleo, após as obras de 
urbanização. 

Considera-se nesse caso duas categorias: 

1. setores favoráveis do ponto de vista da regularização fundiária; 

2. setores onde há restrições legais à ocupação. 

No caso em estudo foi aplicada a Lei Federal no 6766 de 19/12/1979, no que se refere a proteção dos 
cursos d’água existentes na favela. Uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado dos córregos 
deve ser respeitada, implicando na remoção total das moradias existentes nessa faixa. Essa situação é 
mostrada na figura 6. 

 

Lote equivalente médio < 45 m2 

Lote equivalente médio entre 45m2 e 70m2 

Lote equivalente médio > 70m2 



  
 

 

 
Figura 6. Incidência da Lei no 6766/79 

3 ELABORAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO 
Com base no diagnóstico elaborado para o núcleo Parque Amélia/Santa Margarida, foram formuladas 
cinco alternativas de intervenção, estabelecendo-se para cada uma os seguintes objetivos: 

• Alternativa 1: ações para controle das áreas de risco; implantação de sistemas de abastecimento de 
água e coleta de esgotos, e garantia de acessibilidade das moradias, mesmo que em condições 
mínimas de desempenho; 

• Alternativa 2: implantação de sistemas de saneamento básico e controle das áreas de risco, e a 
recuperação e adequação do sistema viário existente aos critérios estabelecidos na fase de 
diagnóstico, mostrados na tabela 1; 

• Alternativa 3: implantação de sistemas de saneamento básico, controle das áreas de risco, 
adequação do sistema viário e adequação da densidade de ocupação, promovendo a remoção 
integral das moradias situadas nas áreas cujo lote equivalente médio é inferior a 45 m2, conforme 
indicado na figura 5. Essas áreas de remoção devem sofrer tratamento técnico adequado para 
comportar novas unidades habitacionais para relocação de famílias; 

• Alternativa 4: aplicação das restrições impostas pela Lei n. 6766/79, buscando viabilizar medidas 
de regularização fundiária, ao mesmo tempo em que se atendem medidas de saneamento básico, 
controle de riscos, e adequação da densidade e do sistema viário. Neste caso, a área protegida deve 
ser plenamente desocupada, recebendo tratamento adequado para viabilizar espaços de lazer para a 
população remanescente. Os espaços para relocação de moradias, criados na alternativa 3 também 
devem sofrer redução de área, por estarem em parte, situados sobre a área não edificável.  

• Alternativa 5: total reconstrução do núcleo, envolvendo a substituição de moradias e alto nível de 
reassentamento em conjuntos habitacionais, respeitando-se a Lei n. 6766/79 e buscando promover 
a regularização fundiária. 

A tabela 3 apresenta os principais resultados obtidos em cada uma dessas propostas de intervenção. 
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Tabela 3. Resultados urbanísticos das alternativas de intervenção 

Alternativa 1 2 3 4 5 

Área viária (% da área total) 4,4% 12,5% 14,5% 16,3% 27,7% 

área livre  (institucional e/ou verde) (%) 3,4% 5,6% 5,6% 22,3% 22,3% 

área edificada (%) 53,8% 51,0% 54,3% 45,9% 50,0% 

Remoções previstas 23 83 238 362 736 

Número de relocações 0 0 176 112 545 

Número de reassentamentos 23 83 62 250 191 

Total de famílias 736 

Total de moradias 671 

 

4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS 
Essa análise foi realizada com base nos resultados urbanísticos obtidos das alternativas de intervenção, 
associados a uma estimativa de custos, obtida a partir dos valores efetivamente empregados no 
Programa Guarapiranga, utilizando-se parâmetros para o cálculo dos custos de infra-estrutura, 
superestrutura e atividades operacionais. 

Infra-estrutura 

Verificou-se que, para as urbanizações de favelas realizadas no âmbito do Programa Guarapiranga, no 
município de São Paulo, os custos totais de infra-estrutura correlacionam-se com a área de sistema 
viário projetada. Essa correlação pode ser descrita pela expressão: 

 

CI = 166,77 x SV + 247.119 (R$)    (1) 

onde 

CI: custo total de infra-estrutura, com base de agosto de 1995; 

SV: área de sistema viário em metros quadrados. 

Superestrutura 

O custo de superestrutura é composto por dois itens:  

a) relocação: número de unidades habitacionais deslocadas para outros setores da favela, em espaços 
recuperados para essa finalidade, calculado com base no custo médio unitário da produção de 
moradias em favelas urbanizadas, em São Paulo, apresentando um valor médio de R$12.685,00, 
com coeficiente de variação de 38%. 

b) reassentamento: unidades habitacionais construídas em outras áreas fora da favela, para abrigar as 
famílias removidas que não tenham sido relocadas na área de intervenção, correspondente ao custo 
de produção de uma moradia no Conjunto Habitacional Celso dos Santos, produzido pela 
Prefeitura de São Paulo, que em valores de Agosto de 1995, é igual a R$ 25.307,78 

Essas demandas são estimadas conforme o número de remoção de moradias promovido pela 
alternativa; e a disponibilidade de área livre no núcleo para relocação. Conhecendo-se as áreas 
edificável, de sistema viário e áreas livres (verdes e institucionais), além da tipologia de habitação 
pretendida para substituição nas áreas de relocação, é possível obter o número de reassentamentos 
necessários. No caso da favela Parque Amélia, a tipologia adotada para relocação é o prédio de 4 
andares, padrão COHAB de São Paulo. 

Atividades Operacionais 

Este grupo de serviços abrange itens relativos ao projeto executivo, gerenciamento e manutenção das 
obras, consultorias técnicas e assistência social. Seu custo varia de acordo com a dimensão da obra, e 



  
 

 

por isso pode-se calculá-lo em função dos custos de infra-estrutura e superestrutura. Com base no 
estudo de custos realizado, esse valor é da ordem de 30% do custo de infra-estrutura e superestrutura. 

Os valores obtidos para as alternativas elaboradas são apresentados na tabela 4. 

Tabela 4. Estimativa de custos de intervenção por família beneficiada (valores referentes a 
Agosto de 1995, São Paulo - Programa Guarapiranga) 

Alternativa 1 2 3 4 5 

Infra-estrutura 996,54 2.202,09 2.501,13 2.765,22 4.454,60 

Relocação - - 3.033,28 1.930,27 9.399,01 

Reassentamento 792,05 2.866,45 2.132,62 8.595,27 6.555,30 

Atividades operacionais 534,25 1.513,97 2.290,14 3.969,95 6.096,14 

Total 2.322,84 6.582,52 9.957,17 17.260,70 26.505,05 

 

A partir dos resultados apresentados nas tabelas 3 e 4, nota-se que as alternativas promovem 
modificações desde a simples implantação de sistemas de saneamento básico até a reconstrução total 
do núcleo favelado, propiciando a substituição completa das edificações, criando espaços de lazer e 
preservando os cursos d’água. Os custos decorrentes dessas modificações possuem magnitudes 
extremamente diferenciadas, tanto no que diz respeito a infra-estrutura, entre as alternativas 1 e 2, 
como a superestrutura, entre todas as propostas. Percebe-se no entanto, que o custo de reassentamento, 
é menor na terceira alternativa (exceto quando comparado à alternativa 1), já que foram criadas áreas 
de relocação que permitem a permanência da maior parte das famílias removidas, na própria favela. 

Quanto aos problemas identificados na fase de diagnóstico, e a forma como foram trabalhados em 
cada alternativa de intervenção, observa-se que o sistema viário existente caracteriza-se pela existência 
de caminhos bastante precários, invasão de áreas públicas por moradias e inexistência de áreas 
coletivas. A simples correção desses problemas implica custos de infra-estrutura superiores ao dobro 
dos custos de implantação de sistemas de saneamento básico e resolução dos problemas de riscos.  

Para solucionar o problema do elevado adensamento em alguns setores da favela, é proposto pela 
alternativa 3 a remoção total das moradias localizadas nesses setores. Essa medida, apesar de requerer 
investimentos de elevada ordem, traz resultados bastante positivos, já que o número de 
reassentamentos diminui drasticamente – considerando a criação de áreas para relocação, que custam a 
metade do valor do reassentamento, além do forte impacto que o reassentamento em conjuntos 
habitacionais provoca na vida das famílias atingidas, assim como nos custos de intervenção. 

A questão legal levantada pelo diagnóstico não abrange outras legislações incidentes sobre a área em 
estudo. O Código Florestal (Lei n. 4.771 de 15/09/1965), que exige uma faixa não edificável ao longo 
dos córregos de, no mínimo, 30 metros de largura, e a Lei Estadual de Proteção dos Mananciais 
(SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS METROPOLITANOS, 1984), que não permite 
parcelamento da gleba em questão em lotes menores do que 500 m2 inviabilizarão o processo de 
regularização fundiária da favela. 

5 CONCLUSÕES 
O procedimento proposto objetiva dar suporte técnico às equipes do Poder Público quanto a reflexão 
sobre diferentes modalidades de programas de reordenamento físico em favelas. Sua aplicação pode 
ser generalizada, independente da região em que esteja implantada. Os critérios de avaliação para a 
elaboração do diagnóstico devem ser adaptados, porém, preservando a estrutura de avaliação proposta, 
já que ela contempla aspectos importantes da estrutura física necessária para consolidação de núcleos 
favelados. 

Além disso, o procedimento fornece elementos que subsidiarão a tomada de decisão, uma vez que 
devem ser levados em conta ainda a capacidade de investimento do agente interventor, a disposição da 
população atingida em arcar com as conseqüências das medidas propostas pela intervenção, assim 
como a capacidade do Poder Público local em dar a manutenção necessária às medidas propostas, após 
sua implementação. Uma vez comparados os custos e os resultados urbanísticos, deve-se avaliar qual a 



  
 

 

melhor alternativa, dentro das possibilidades reais de implementação. 

O estudo realizado para o núcleo Parque Amélia/Santa Margarida demonstra que existem muitas  
opções de reordenamento físico que refletem padrões de investimento extremamente diferenciados, 
que dependem basicamente das condições iniciais de cada favela e dos objetivos a serem alcançados. 
No caso em estudo, as diretrizes do Programa Guarapiranga não contemplam a regularização fundiária 
das áreas sob intervenção. No entanto, ao longo de sua implementação, os partidos de projeto adotados 
foram modificados, buscando-se, além do provimento de sistemas de saneamento para a proteção do 
reservatório de água, a qualificação urbanística dos núcleos, de forma que novos bairros passassem a 
integrar a cidade (FRANÇA, 2000). 
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