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Projeto de urbanização de assentamento precário em área de preservação
permanente: O Bairro Cota 200 da Serra do Mar

“Nas entranhas do cotidiano, na lembrança, nas falas e nos silêncios, despontam
nossas identidades, nossas crenças, nossas certezas e nossos anseios. Tememos o
julgamento, a exclusão. Queremos estar entre iguais, permanecer em nossa zona de
conforto. Toda mudança requer negociação e essa mesma negociação precisa dar
conta das relações que estabelecemos com o espaço. Construímos nossas
histórias, fincamos nossas raízes, nos reconhecemos a partir da relação com o outro
e com o local em que habitamos.“ (VENÂNCIO, P. et al, 2009).
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RESUMO
Encravado nas encostas da Serra do Mar da mata atlântica, inicia-se na
década de 30 o Bairro Cota 200, originário dos alojamentos operários implantados
durante a construção da Rodovia Anchieta. Leva o nome de “Cota” como referência
topográfica em relação ao nível do mar, onde se desenvolveu no trecho final da
rodovia. Assentamento precário localizado em área de preservação ambiental e
permanente, o bairro é uma ilha dentro da Serra do Mar com infraestrutura
insuficiente e moradias inseguras quanto à estabilidade estrutural das casas e
geotécnica do terreno. Neste trabalho são debatidas as possibilidades e os limites
da urbanização do bairro, que somente pôde ser discutida e viabilizada após sua
desafetação do Parque Estadual da Serra do Mar, a partir da análise da legislação
urbanística e ambiental brasileira, do projeto de urbanização que está sendo
implantado pela CDHU e da pesquisa de expectativas dos moradores levantada em
campo. Dentre os principais resultados destaca-se que os moradores pesquisados
conhecem e concordam com as limitações que o bairro tem, devido a suas
características geológicas e que a intervenção melhorará suas condições
urbanísticas, ambientais e geotécnicas. Concordam que há a necessidade de
congelamento físico e demográfico do bairro, no entanto, reivindicam a possibilidade
de reformarem suas casas e decidirem o que fazer no seu lote. Mesmo após a
urbanização, entende-se que o conflito existente entre preservação ambiental e
assentamento humano persistirá e que será necessário um acompanhamento e
apoio sócio-ambiental às famílias remanescentes até a sua consolidação definitiva.

Palavras-chave: Urbanização; Bairro Cota 200; Assentamentos precários; Serra do
Mar; Área de preservação permanente.

ABSTRACT
Urbanization project of precarious settlement in a permanent preservation
area: The Cota 200 neighborhood of Serra do Mar

Embedded on the slopes of the Serra do Mar in the Atlantic Forest, begins in
the 1930s the Cota 200 neighborhood, originating from the workers lodges
developed during the construction of the Anchieta Highway. It takes the name “Cota”
in reference to its topographic elevation from the sea-level, as it developed in the
final segment of the Anchieta highway. A precarious settlement located in a
permanent environmental preservation area, the neighborhood is an island inside the
Serra do Mar, with insufficient infrastructure and unsafe houses concerning their
structural stability and geotechnical terrains. In this project, the possibilities and
limitations for the urbanization of this neighborhood will be debated, which could only
have been discussed and made feasible after its detachment from the Serra do Mar
State Park, starting from an analysis of the Brazilian zoning and environmental
legislations, the urbanization project that is being implemented by CDHU and an
expectations poll of the residents performed in the field. From the results, what
attracts attention is the polled residents’ knowledge and agreement with the
neighborhoods limitations, due to its geological characteristics, and that the
intervention will improve their urbanistic, environmental, and geotechnical conditions.
They agree that there is a need to freeze the physical and demographic
characteristics of the neighborhood, however, they claim the ability of repairing their
houses and deciding what to do in their property. Even after the urbanization, it is
understood that the existing conflict between environmental preservation and human
settlement will persist and that a socio-environmental monitoring and support to the
remaining families will be necessary until their final solidification.

Keywords: Urbanization; Cota 200 neighborhood; Settlements; Serra do Mar;
Permanent preservation area.
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1 INTRODUÇÃO
No início da colonização do Brasil, a Mata Atlântica cobria aproximadamente 1,3
milhões de quilômetros quadrados, que representava 12% de todo o território
nacional. Percorria o litoral do Brasil do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.
Tratava-se da segunda maior floresta tropical úmida do Brasil, só comparável à
Floresta Amazônica (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2010).
No final do século passado, restavam 95 mil quilômetros quadrados, menos de 8%
da extensão original, sendo atualmente considerada uma das grandes prioridades,
sua cobertura florestal bastante reduzida, exerce influência direta na vida de mais de
80% da população que vive em seus domínios (FERREIRA; TORRES; BORGES,
2008, p.50). Seus remanescentes regulam o fluxo dos mananciais, asseguram a
fertilidade do solo, controlam o clima, protegem despenhadeiros e encostas das
serras, além de preservar um imenso patrimônio histórico e cultural (SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE, 2006).
No entanto, o avanço urbano sobre ás áreas de preservação ambiental da Mata
Atlântica, em especial na Serra do Mar, é expressivo, e os problemas são mais
graves perto de cidades onde há carência habitacional, como é o caso dos Bairros
Cotas, no município de Cubatão. Os núcleos habitacionais se formaram, por volta de
1930, com a vinda de trabalhadores do interior do país para a construção da rodovia
e se instalaram como bairros com o término da Rodovia Anchieta, nas décadas dos
anos 40 e 50 (REVISTA SERRA DO MAR, 2007), quando os alojamentos, erguidos
em madeira para abrigar os operários da construção da rodovia e suas famílias,
foram mantidos e cedidos pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para
uso como moradia definitiva. Algumas dessas casas em madeira permanecem até
hoje inalteradas e contam a história dos migrantes que vieram para construir a
rodovia de ligação entre o porto de Santos e a cidade de São Paulo. Ainda
encontramos, nos Bairros Cotas, “os descendentes do DER”, como eles próprios se
identificam: filhos e netos dos funcionários do DER que construíram a Rodovia
Anchieta, numa época econômica com restrições impostas pela Segunda Guerra
Mundial e que antecedeu a explosão industrial marcada por investimentos
expressivos na indústria petroquímica. No período final da sua construção, a rodovia

17

contava com aproximadamente 5.000 funcionários envolvidos na obra (COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO, 2008c).
Um dos primeiros migrantes a chegar com a família nos Bairros Cota, na época,
trabalhava como “agenciador”, trazendo mais trabalhadores para a obra (REVISTA
SERRA DO MAR, 2007). Estes pioneiros fazem parte da história da conquista da
Serra do Mar.
Os núcleos habitacionais levam o nome de “Cotas” como referência topográfica em
relação ao nível do mar, onde os bairros se desenvolveram no trecho final da
rodovia Anchieta, ao longo das vertentes do vale do rio Pilões, afluente do rio
Cubatão.
Inicialmente, os Bairros Cota 400/500, Cota 200, Cota 95/100 e Pinhal do Miranda
situavam-se dentro do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), área de
preservação ambiental, criada pelo decreto nº 10.251/77, e tombada pelo patrimônio
histórico e cultural em 1985. Em 1994, por meio da Lei Estadual nº. 8.976, art. 1º,
determina-se que:
[...] fica a Fazenda do Estado autorizada a doar, ao Município de
Cubatão, para fins de reurbanização, imóveis existentes ao longo do
Parque Estadual da Serra do Mar, nos quais encontram - se
implantados núcleos habitacionais. E assim, ficam excluídos dos
limites do PESM: o ‘Bairro - Cota 200’ e o ‘Bairro - Cota 95/100/
Pinhal do Miranda’ (SÃO PAULO, 1995).

A lei ficou conhecida como a lei de desafetação dos Cotas, permitindo a urbanização
dos núcleos. O bairro Cota 400/500 não foi excluído do Parque Estadual da Serra do
Mar (PESM).
Posteriormente, em 1999, por meio de ação civil pública movida pelo Ministério
Público de São Paulo, processo nº. 944/99 fica determinado ao Estado e ao
Município extinguirem fisicamente os bairros ou núcleos habitacionais formados no
interior do PESM. Como é o caso da expansão dos Bairros Cota 200, Cota 95/100 e
Pinhal do Miranda que cresceram além dos limites da área desafetada, ocupando
partes mais íngremes das encostas dentro do parque.
A mesma ação aplica-se aos núcleos não desafetados que se consolidaram dentro
do parque: Cota 400/500, Água Fria e Sítio dos Queirozes, estes dois últimos
encontram-se na região de mangue.
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Em 2006, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), através do Plano de
Manejo do PESM, definiu o zoneamento, a regulamentação e os programas a serem
implementados nas áreas ocupadas da Serra do Mar dentro do PESM. Onze áreas
prioritárias foram indicadas para ações emergenciais, dentre elas Cubatão. O
Governo de São Paulo desencadeou o congelamento das áreas ocupadas dentro do
PESM com a policia ambiental fiscalizando e coibindo a ampliação e a construção
de novas edificações nos Bairros Cotas, inclusive no Bairro Cota 200.
O programa é apresentado pelo estado como programa ambiental da Secretaria do
Meio Ambiente e tem a CDHU como órgão executor do programa habitacional, por
meio de diretrizes firmadas pela Secretaria de Estado da Habitação. O Programa de
Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, com ações iniciais no município de
Cubatão, propõe atendimento habitacional para aproximadamente 8 mil famílias
residentes nos núcleos: Bairro Cota 400/500, Bairro Cota 200, Bairro Cota 95/100,
Pinhal do Miranda, Fabril, Água Fria, Pilões e Sítio dos Queirozes (COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO, 2008c).
Agravado ao fator ambiental e da legislação, tem-se, na região da Serra do Mar,
uma característica geológica especial, marcada por um solo bastante alterado,
composto por corpos de tálus que, segundo Santos (2004), são constituídos de uma
matriz argilo-arenosa que envolve número considerável de fragmentos e blocos de
rochas soltos, que, quando escavados, potencializam o escorregamento. Sobre esse
perfil geológico, estão os núcleos habitacionais dos Cotas, onde um número
expressivo de casas está em risco grave geológico e geotécnico de deslizamento,
devido às particularidades da própria Serra e por desestabilização do solo
provocados por cortes e aterros criados para acomodar as moradias.
O histórico da região motiva a necessidade de desocupação das encostas,
caracterizado por processos de escorregamento, que já provocou a perda de vidas
humanas. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), por
solicitação do Governo do Estado de São Paulo, mapeou os diferentes graus de
riscos nas encostas da Serra, identificando as áreas que devem ser desocupadas e
quais são passíveis de ocupação segura.
Além do risco geológico e geotécnico, atualmente, esses núcleos são precários
quanto às suas características urbanísticas, sem saneamento básico adequado, com
as ruas internas do bairro em terra e escorregadias, sistema viário de acesso ao
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município inseguro pela rodovia Anchieta, ocupações nas margens e, por vezes,
sobre os córregos, sem equipamentos de lazer, entre outras deficiências que
identificam os Bairros Cotas como assentamentos precários.
Todas as questões inerentes aos assentamentos precários têm a possibilidade de
serem resolvidas com a urbanização, como vem ocorrendo em núcleos urbanos que
se consolidaram de forma desordenada. Algumas experiências, às vezes, com
sucesso e melhoria significativa da qualidade de vida dos moradores remanescentes
no núcleo.
No entanto, dentre os núcleos citados, o Bairro Cota 200 difere dos demais núcleos
devido às suas características de ocupação geográfica; é uma ilha cercada pela
Mata Atântica (Fotografia 1). A possibilidade de expansão do bairro é preocupante e
sua consolidação como bairro é desafiadora.
Na ótica ambiental, considerando que o bairro está encravado na Mata Atlântica e
em área de preservação ambiental e permanente, a existência de ocupação humana
de forma desordenada, com a visível degradação dos córregos, rios e encostas,
afeta diretamente o ecossistema da região. Associado a isto, a expansão do núcleo
habitacional ocupando para dentro dos limites físicos do PESM, em desacordo com
os limites de desafetação do bairro, provoca a expulsão da fauna e da flora.
Esta região de Mata Atlântica é considerada uma das grandes
prioridades para a conservação da biodiversidade em todo o
continente americano (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2008
apud SECRETARIA DE HABITAÇÃO, 2008, p.4).

Na ótica urbana, a hipótese de que o bairro após a intervenção se misture
geograficamente ao tecido urbano e que seja parte da cidade formal não é possível,
nem recomendável. Afastado cerca de 7 quilômetros da cidade, o único acesso à
Cubatão é através da Rodovia Anchieta, e, aumentar esta ligação física, também
traria um supressão de vegetação de Mata Atlântica, aumentando o desequilíbrio
ambiental e geológico da Serra do Mar.
Essas duas visões, quanto à preservação ambiental e à inserção urbana, esbarram
em outro ponto de relevância: a regularidade fundiária do núcleo, que, devido ao fato
do assentamento estar localizado em APP, sofre várias restrições de ocupação
humana, que serão abordadas na sub-seção 1.3.2, deste trabalho.
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Por hipótese, entender e conhecer o problema, as propostas de melhorias físicas,
sociais, ambientais e urbanas e as expectativas da população é a forma mais
adequada de promover a urbanização com sustentabilidade do bairro, minimizando
o processo de degradação atual e, ao mesmo tempo, permitindo que os moradores
remanescentes exerçam seu direito à moradia no local

Fotografia 1 - Foto aérea do Bairro Cota 200.
Fonte: Adaptado da autora com dados da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (2008c).

No Brasil, segundo Samora (2009), os programas de urbanização de favelas que
outrora visavam resolver um problema emergencial de melhoria provisória do
assentamento precário, para posteriormente a remoção total da favela, acabaram se
firmando como uma alternativa de política habitacional urbana brasileira.
De política compensatória, os programas de urbanização de favelas
passaram a ter papel central e tiveram seu escopo ampliado. Além
das redes de saneamento, passaram a incluir abertura de sistema
viário, consolidação geotécnica dos terrenos, remoção de moradias
precárias, construção de unidades habitacionais e comerciais, além
de equipamentos sociais como creches, escolas, praças e áreas de
lazer. (SAMORA, 2009, p.28)
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Nesse sentido, a urbanização de assentamentos precários vem se consolidando
dentro das administrações públicas e se tornando um conceito atual para lidar com a
pobreza que segrega os espaços urbanos entre regulares e irregulares; não
somente nos centros urbanos, como também, em áreas de preservação ambiental,
como é o caso da área do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), hoje com
elevada densidade populacional em áreas importantes para a sustentabilidade dos
ecossistemas e preservação dos recursos naturais.
A produção de unidades novas, amplamente difundida ao longo dos tempos, como
alternativa clara para solucionar o déficit habitacional, vem sendo discutida e
reavaliada pelos órgãos públicos, pelo setor acadêmico e pela sociedade civil. A
busca de alternativas inovadoras, integradas e complexas, que venham a atender às
expectativas da população de baixa renda, tem levado os agentes públicos e os
legisladores a repensarem nos modelos consagrados, de remoção total de moradias
localizadas em áreas de preservação permanente e em risco.
Para evitar projetos habitacionais mal concebidos, um planejamento
habitacional deve ter por referencial o homem, suas necessidades de
infra-estrutura e espaços públicos de lazer, sem esquecer a
qualidade ambiental. E isso se dá pela redefinição da forma de
ocupação do espaço, utilizando ferramentas tecnológicas disponíveis
e buscando novos rumos, o que exige desde o planejamento regional
para o uso do solo até a concepção do próprio empreendimento
habitacional (ZENHA; FREITAS, 2002).

A procura de soluções não estanques; onde a produção de moradia adequada não é
apenas uma questão física, mas uma solução que envolva a reavaliação das
qualidades física, social e ambiental da região e do entorno, vem sendo
experimentada em diversas cidades que têm o dilema de urbanizar um
assentamento precário que está em APP ou remover totalmente e reassentar as
famílias para outro local. O Bairro Cota 200 é um exemplo disso, sua localização em
APP, sem infra-estrutura pública como transporte, postos de saúde, comércio
adequado, dentre outros serviços, não favorece a manutenção das moradias. No
entanto, remover mais de mil e trezentas famílias e reassentá-las em outro local,
eliminando os vínculos históricos e sociais já estabelecidos entre os moradores e a
Serra do Mar, é passível de questionamento, tendo em vista que esse núcleo está
amparado legalmente pela desafetação.
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Para esta intervenção, é necessário olhar e considerar a infra-estrutura já
implantada, os investimentos já realizados nas moradias, o convívio social entre os
moradores, o sentimento de pertencimento do espaço público, a regularização física
do espaço, a necessidade de legitimar com a posse dos lotes e demais fatores que
envolvam o morar. Os fatores físicos e sociais que podem favorecer a uma melhoria
de qualidade de vida para a população que permanecerá após a intervenção urbana
são de difícil mensuração e necessitam de tempo para verificar a sua consolidação.
Identificar e quantificar os efeitos da intervenção pública sob a ótica dos gestores
públicos, por vezes, pode não refletir as necessidades prioritárias, no entendimento
dos moradores que permanecerão no bairro, após a urbanização. Tal identificação e
quantificação são relevantes para uma prévia análise da eficácia do processo. Para
tanto, uma pesquisa qualitativa com os moradores que representam a comunidade
pode trazer respostas esclarecedoras de como urbanizar o bairro.
Para analisar tecnicamente se a intervenção de urbanização proposta é adequada,
foi levantado o referencial teórico sobre o assunto urbanização de assentamentos
precários,

as

diretrizes

elaboradas

pela

Companhia

de

Desenvolvimento

Habitacional e Urbano (CDHU) para atuar nos Bairros Cotas e a opinião dos
moradores quanto às obras sugeridas.
Para entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida em um bairro
como o Cota 200, o trabalho de dissertação que segue apresenta na sub-seção 1.3
o cenário urbano e ambiental que se formou a partir dos anos 1960, citando a
cronologia de eventos e de leis ambientais e urbanas que desenharam o
entendimento atual nas administrações públicas quanto o direito à moradia e a
regulamentação deste direito, pelo Estatuto das Cidades.
Observar o meio físico instalado e propor intervenções que promovam melhoria da
qualidade de vida das pessoas, construindo e consolidando espaços privados e
públicos adequados às necessidades de salubridade, segurança física da
população, e, simultaneamente, promovendo o respeito às questões ambientais e
geológicas da serra é passo estratégico para o sucesso da intervenção proposta
pela CDHU. E para que seja possível ter insumos e fazer uma avaliação que
contribua e acrescente novas sugestões para a intervenção, será discutido na seção
2 deste trabalho o referencial técnico sobre como urbanizar assentamentos
precários. Nas seções 2.1 e 2.2, serão apresentadas definições, diretrizes e
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metodologias aceitas e utilizadas por profissionais da área na elaboração de projetos
de urbanização.
A partir da sub-seção 2.3 até a sub-seção 2.5, serão contextualizados os problemas
urbanos, ambientais geológicos e de salubridade do Bairro Cota 200, apresentando
a Serra do Mar e suas particularidades, as características do município de Cubatão
quanto as suas marcas e estigmas de cidade mais poluída do país, e a repercussão
desta marca na Serra do Mar. Por último, a história, as características e o
mapeamento dos graus de risco dos Bairros Cotas e, em especial, o Bairro Cota
200.
Esta contextualização é importante para o conhecimento das diretrizes da CDHU
que motivaram as remoções de 64% das edificações no bairro e as que justificaram
a manutenção dos outros 36%. (SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 2010).
Na seção 3 será apresentado o projeto técnico e social de urbanização elaborado
pela CDHU para o Bairro Cota 200 que está sendo implantado, a partir da exposição
dos problemas ambientais e físicos que vêm sendo agravados pela ocupação
humana, detalhando todas as diretrizes que nortearam a adoção de critérios de
remoção do bairro e o projeto básico de urbanização que foi pensado. Nesse item,
estão apresentados os projetos sociais e os de engenharia, objetivando desenhar
um cenário do entendimento público do que é necessário para urbanizar a área.
A pesquisa qualitativa de opinião dos moradores em relação ao projeto de
urbanização é apresentada na seção 4, e os resultados da pesquisa estão descritos
na subseção 4.1. Os questionários respondidos apresentados na íntegra, no
Apêndice C, subsidiam a análise do projeto, conforme a seção 5.
Finalmente, a seção 6 apresenta as conclusões do trabalho.
1.1 Objetivos
O objetivo deste trabalho é avaliar a pertinência do projeto proposto pelo Governo do
Estado para o Bairro Cota 200 da Serra do Mar, considerando os elementos teóricos
sobre o tema dos assentamentos precários em área de preservação permanente,
bem como as impressões dos moradores sobre a intervenção, coletadas em uma
pesquisa amostral.
Os objetivos secundários deste trabalho são verificar se:
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a)

os moradores concordam com a importância de manter as encostas

consolidadas, desocupadas e reflorestadas;
b)

os moradores representantes da comunidade conhecem na íntegra as

propostas;
c)

os moradores que sairão do bairro com a urbanização estão satisfeitos com a

solução habitacional oferecida.

1.2 Método
Para discursar sobre o tema de urbanização de assentamentos precários, e no caso
específico, localizado em área de preservação ambiental (APA) e permanente
(APP), foi levantado um referencial teórico sobre as diretrizes técnicas que
inviabilizam a manutenção de algumas edificações e as que permitem; as diretrizes
que nortearam o órgão executor CDHU na intervenção, os benefícios que a
urbanização trará aos moradores e à sociedade, a legislação vigente que versa
sobre o assunto e a expectativa da população com a urbanização do Bairro Cota
200. Foi utilizada como ferramenta a pesquisa qualitativa com representantes eleitos
dos moradores, tendo como foco observar se a população compreende as
particularidades ambientais, de inclusão social e urbana do novo bairro que será
constituído.
Como referencial técnico estudou-se as características geológicas da Serra do Mar,
as regiões mapeadas com alto risco geológico e geotécnico indicadas para remoção
pelo IPT, as condições hidráulicas e de estabilidade geotécnica das margens dos
córregos que cortam o bairro, a legislação vigente de ocupação humana em áreas
de preservação permanente (APP) junto aos córregos, o entendimento do
Departamento de Estradas e Rodagem (DER) quanto à ocupação humana próximo
à rodovia e os prejuízos sociais e econômicos gerados, as necessidades da
população para manutenção de um bairro com sustentabilidade e as condições
esperadas para a preservação ambiental.
Após o estudo detalhado do projeto proposto e a pesquisa com os moradores, podese fazer uma análise crítica do entendimento dos moradores quanto às premissas da
urbanização proposta.
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1.3 Cenário urbano e ambiental
Para entender como se instalou, nas sociedades civil e pública, a consciência
ambiental e sua interface com o direito à moradia, é necessário o conhecimento da
construção do cenário atual; neste sentido, as décadas de 1960 e 1970 foram
determinantes para a observação mundial da necessidade de frear a degradação
ambiental que vinha assolando o planeta devido o período de industrialização.
Ancona (2002, p.22) contextualiza o histórico ambientalista mundial citando que “os
movimentos preservacionistas e conservacionistas, articulados internacionalmente,
tornaram-se atores importantes da grande mobilização ambientalista que começou a
se desencadear nos anos 1970.”
Os anos de 1968, 1971 e 1972 foram determinantes no desencadeamento de ações
voltadas à preservação do meio ambiente.
Em 1968, no auge da produção industrial, grupos de empresários, americanos e
europeus financiaram e publicaram um projeto intitulado “Limite do Crescimento”
(MEADOWS, 1968 apud ANCONA, 2002), que fazia previsões catastróficas
relacionadas à destruição do meio ambiente e do destino da humanidade, caso o
crescimento demográfico no planeta continuasse no ritmo que vinha se
desenvolvendo na época. O documento dava destaque especial ao crescimento
populacional dos países ditos do Terceiro Mundo, como sendo os grandes
desencadeadores do processo de destruição dos recursos naturais do planeta e
onde o Brasil estava colocado, dentro do contexto mundial.
A hipótese de controlar o crescimento foi defendida por ambientalistas da época com
o discurso de que ”[...] a única alternativa para superar a crise ambiental era o
controle populacional e esse controle devia se dirigir aos países pobres, que
aumentavam suas populações em taxas muito superiores às dos ricos.” (GARRET;
HARDIN, 1968 apud ANCONA, 2002, p.23).
Nos anos que sucederam a 1968, aconteceram vários encontros voltados ao debate
da preservação ambiental. Em 1971, na Suíça, com encontro promovido pela
Organização das Nações Unidas (ONU), intitulado Development and Environment,
inicia o debate entre desenvolvimento econômico e a preservação ambiental
(SACHS, 1972 apud ANCONA, 2002), e, em 1972, a Conferência das Nações
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Unidas sobre o Meio Ambiente, época do “milagre econômico brasileiro”, com
aumento significativo do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, momento da ditadura
política brasileira e da construção da Transamazônica. O evento ocorreu na cidade
de Estocolmo, promovido pelos países em desenvolvimento e foi um marco histórico
para a preservação ambiental e para a redução da pobreza urbana, em especial
àquela ligada à moradia em assentamentos precários e foco desta dissertação.
A conferência tinha como objetivo inicial apresentar ao mundo às preocupações com
o meio ambiente, cujo entendimento difundido, na época, era de que a degradação
ambiental estava diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e
crescimento demográfico. Enquanto os países desenvolvidos discutiam na
conferência a necessidade de controle demográfico para evitar desastres ecológicos
significativos, acreditando que o aumento populacional desencadeava o processo de
degradação, o Brasil, preocupado em continuar com o seu crescimento econômico,
favorável para um país subdesenvolvido, colocava-se contra a política de controle
demográfico e econômico, defendendo a posição de que a pobreza era o real indutor
da degradação ambiental.
A ideia pode ser resumida no editorial da Folha de São Paulo do dia 06/06/1972
quando publicou:
Não podemos renunciar a nossos propósitos de crescimento por
causa de uma restrição que não fomos nós que criamos e que não
podemos que seja usada para retardar nossa efetiva emancipação.
(FOLHA DE SÃO PAULO, 1972 apud ANCONA, 2002, p.27)

A posição de países como o Brasil influenciou os resultados da Conferência e a
declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano entendeu que a pobreza
é uma das causas da degradação ambiental. Esse entendimento legitimou a
aplicação de recursos de instituições financeiras e públicas, internacionais e
nacionais, comprometidas com a erradicação da pobreza.
Nas décadas seguintes, 1970, 1980 e 1990, o desordenamento urbano tornou-se,
nas cidades mais prósperas economicamente, como São Paulo e Rio de Janeiro, um
problema de segregação social e a organização do Movimento Nacional pela
Reforma Urbana teve papel importante na delineação dos princípios que
regulamentaram o direito de posse em assentamentos precários.
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Ferreira e Uemura (2009) falam sobre a influência dos movimentos sociais
organizados que retomaram a discussão sobre a moradia digna, que culminou nos
artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988:
[...] com a mobilização popular em torno da defesa de uma cidade
socialmente mais justa e politicamente mais democrática, é que foi
apresentada uma proposta de reformulação da legislação através da
Emenda Constitucional de Iniciativa Popular pela Reforma Urbana,
encaminhada ao Congresso Constituinte em 1988, que resultou no
capítulo de Política Urbana da Constituição (artigos 182 e 183).
(FERREIRA, UEMURA, 2009, p.22)

Estes artigos da Constituição Federal deram instrumentos para o poder público
regulamentar o uso do solo dentro dos princípios do “Direito à Cidade e à
Cidadania”, “Gestão Democrática da Cidade” e “Função Social da Cidade e da
Propriedade” (FERREIRA; UEMURA, 2009). Uma forma socialmente mais equânime
de tratar e resolver os problemas físicos e sociais de áreas ocupadas por
assentamentos precários, vislumbrando uma regularização fundiária efetiva dessas
terras.
Porém, a disseminação destes artigos e o grande divisor no entendimento de como
agir e atingir resultados positivos relacionados à carência habitacional do país
ocorreu com a regulamentação da lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, difundida
como Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). A lei regulamentou os citados artigos
182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu diretrizes gerais da política urbana,
com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana, para a:
[...] garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 2001)

Baseados no Estatuto das Cidades, programas públicos vêm se desenvolvendo em
várias cidades do país onde o déficit habitacional é maior, como no caso do Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.
Nesta última, a preocupação com a degradação do meio ambiente associada à
ocupação irregular incentiva a implantação de políticas habitacionais, como o caso
do Programa Mananciais, promovido pelos governos do estado e do município de
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São Paulo, que focando a recuperação e a proteção dos mananciais das bacias
Guarapiranga e Billings, quanto à melhoria da qualidade da água de consumo dos
habitantes da Região Metropolitana de São Paulo, vem atuando com remoção,
urbanização e reassentamento habitacional das famílias moradoras de áreas de
mananciais degradadas, com impacto direto na qualidade do meio ambiente, em
especial, a água. Com o mesmo desafio, o Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar se propõe a preservar a natureza enfrentando os
problemas habitacionais materializados nas encostas da Serra do Mar.
1.3.1 Ótica urbana x Ótica ambiental
O Bairro Cota 200 exemplifica os conflitos atuais entre a agenda urbana e ambiental.
A agenda urbana está focada para que o morar se desenvolva em espaços com
habitação segura e salubre, áreas de lazer, equipamentos e serviços compatíveis
com as aspirações e necessidades de seus moradores, com acesso aos serviços
públicos de infra-estrutura e inseridos no tecido urbano. A agenda ambiental
preocupa-se com a preservação dos recursos naturais hídricos, fauna e flora, bens
ambientais necessários para a sustentabilidade da vida.
Encaixado na Serra do Mar sem possibilidade de uma expansão que possa
representar, se não for olhado com a atenção devida, um grande desastre ecológico
e humano para a região da serra e do mangue, afetando diretamente o meio
ambiente e as pessoas que vivem no local, o Cota 200 hoje tem uma oportunidade
clara de se resolver como bairro sustentável sem tornar-se um problema como os
assentamentos das áreas de mananciais de São Paulo. Portanto, é preciso
encontrar os caminhos possíveis, pois o conflito entre as agendas ambiental e
urbana provocam prejuízos a ambas.
Mas como morar com qualidade e segurança sem se privar da retirada da natureza?
Como tornar um ambiente urbano, sem urbanizar? Este equilíbrio é o que se
entende como norteador primordial para sucesso da intervenção no Bairro Cota 200,
que deve estar relacionado ao envolvimento dos participantes diretos da
urbanização: os moradores que permanecem na área.
Martins (2006) aborda o termo meio ambiente como bem coletivo que, dependendo
de quem é o ente coletivo, pode ter interpretação antagônica. Quando o bem
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coletivo é a cidade, o viver de modo digno dentro de bons padrões de salubridade,
segurança física, segurança social, o bem coletivo é salutar e a urbanização
sustentável corrobora com a manutenção do meio ambiente. Contudo, quando o
bem coletivo é preservar a natureza e o natural, considerado como local intocável
com a única visão de que somente na natureza intacta as coisas se encontram em
equilíbrio e assim devem permanecer protegidas do convívio com a civilização, a
preservação ambiental se sobrepõe ao viver do ser humano e, para esse
entendimento, urbanizar não é recomendável.
Martins (2006, p.43-46) reforça este dilema quando cita:
De um modo geral o Direito à Cidade fica tolhido frente a uma visão
formalista da legislação que acredita que a simples proibição e
decorrente repressão resolvem conflitos urbanos e predação
ambiental [...] Entre o desafio do acesso universal à moradia e à
cidade, a dimensão financeira dos empreendimentos imobiliários e a
visão restrita da relação homem-natureza, é tempo de refletir: qual
sustentabilidade defendemos; em nome de que futuras gerações
estamos protegendo exatamente o quê.

Se não for plausível acreditar que urbanizar é possível sem exterminar a natureza,
estaremos com um impasse insolúvel não somente no Bairro Cota 200, núcleo
habitacional situado na Serra do Mar, mas em outras áreas ambientalmente
sensíveis e localizadas próximas a pólos urbanos. A existência de assentamentos
precários habitados nestas áreas coloca em cheque aonde é possível morar e como
morar para proteger e preservar o meio ambiente.
Para atender a agenda urbana e ambiental no Cota 200, será necessária a
intervenção física na área com a ordenação das redes de água e esgoto, hoje
misturadas em mangueiras improvisadas e vazando; o encaminhamento final das
redes de esgotos para tratamento de seus efluentes, pois hoje o despejo é
diretamente nos córregos do bairro; a eliminação dos riscos geotécnicos e
geológicos nas encostas onde as moradias estão apoiadas; a melhoria estrutural
das casas que foram auto construídas sem acompanhamento técnico adequado;
ruas e acessos seguros às moradias, que atualmente são escorregadias estreitas e,
quando necessária, a remoção das moradias que estão em risco. A participação dos
moradores para legitimar as ações no bairro deve ser garantida.
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A seção 2 deste trabalho abordará o conhecimento técnico difundido sobre os
cuidados para solucionar a desorganização urbana gerada em um assentamento
precário.
1.3.2 Regularização fundiária
Interferindo diretamente nos descompassos que existem entre a proteção ambiental
e a proteção ao direito de morar, está a regularização fundiária dos espaços de
preservação ambiental.
A dicotomia que existe na legislação brasileira entre a defesa do patrimônio
ambiental, para nossa geração e as futuras gerações, e a defesa do patrimônio
urbano, quanto ao direito de morar da população pobre do país esbarram na
regularização fundiária das edificações em assentamentos irregulares, mesmo
quando estes assentamentos estão legitimados pela desafetação. A Lei Estadual nº.
8.976 de 1994 de desafetação dos Bairros-Cota autorizou a urbanização dos
núcleos habitacionais do PESM e, após 16 anos da sua publicação, está em fase de
implantação da urbanização dos núcleos. Após a urbanização, haverá a
necessidade de desmembrar e definir todos os lotes individualizados de cada
morador e futuros proprietários do Cota 200, num processo jurídico demorado.
Não ver a importância de aplicar os mecanismos permitidos por lei que regularizem a
posse da área aos ocupantes, coloca em descrédito o sucesso de urbanizar
assentamentos

precários

localizados

em

área

de

preservação

ambiental.

Historicamente, as pessoas só se sentem responsáveis pelo patrimônio legalmente
adquirido, citado a seguir:
A ilegalidade continuada após a urbanização contribui para a
deteriorização, pois não dá a prefeitura o poder de polícia
(fiscalização) quanto ao uso e ocupação do solo no local. A
regularização é necessária para exigir do poder público o controle e a
manutenção do local para dar aos moradores a cidadania plena
(outros direitos previstos na lei), além da segurança da posse
(MARICATTO, 2006).

A segurança jurídica para um patrimônio que se deseja adquirir é tão importante
quanto à qualidade deste. A regularização fundiária de uma habitação é a certeza de
um bem alcançado. Portanto, para a consolidação final, é necessária a regularização
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fundiária (título de posse) e esta deve ser entendida como um processo não só
jurídico, como também físico, onde a possibilidade de consolidar as melhorias
adquiridas é obtida. O objetivo concreto é a possibilidade de transferência da
propriedade das edificações aos moradores. A aprovação de um projeto de
parcelamento, que contemple a organização do bairro em quadras e limites de lotes
definidos e a destinação de áreas legais é relevante para a obtenção da
regularização e do sentimento de posse dos moradores. A regularização auxilia a
segurança das pessoas, de que não mais serão removidas de suas casas.
Com essa visão, a regularização tem função social, pois visa ao resgate da própria
cidadania e dos direitos básicos da população, direito ao endereço, direito de viver
em um ambiente saudável e seguro.
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2 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Experiências anteriores de urbanização de áreas degradadas demonstram que um
projeto não deve se valer de “soluções tipo”, sem o conhecimento detalhado do que
já existe no bairro quanto aos laços sociais e culturais. É necessário encontrar
soluções adequadas para atender às necessidades do bairro e das pessoas que
nele vivem. E com este pensamento Coelho (2010, p.3) cita que: “As soluções tipo,
aplicadas sistematicamente, prejudicam os laços de identidade e apropriação com
os espaços públicos.”
Os novos espaço públicos tanto em áreas regularizadas, como em assentamentos
precários devem conter, além da infraestrutura, praças e áreas de lazer; devem
também conter: comércio de serviços básicos, telefones públicos, caixas eletrônicos
ou lotéricas para movimentação financeira, farmácias, escolas, creches, posto de
saúde, entre outros serviços.
2.1 Definições de assentamentos precários
São numerosas as definições que se tem de assentamentos precários que por vezes
confundem-se com as definições de favelas.
Segundo a cartilha de orientação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV):
[...] favelas são assentamentos precários caracterizados por
domicílios auto-construídos, dispostos de forma desordenada,
geralmente densos e carentes de serviços públicos essenciais,
ocupando terreno de propriedade alheia (pública ou particular).
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009).

Segundo definição fornecida pela a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) para
a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (apud DENALDI, 2003):
[...] favela são todos os assentamentos precários em 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 e maior opção
pela autoconstrução das moradias que apresentam diferentes graus
de precariedade. [...] A população residente caracteriza-se por
famílias de baixa renda e socialmente vulneráveis.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conceitua um aglomerado
subnormal (favelas e seus assemelhados) como:
[...] o conjunto constituído por, no mínimo, 50 domicílios, ocupando
ou tendo ocupado, até o período recente, terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular) dispostos, em geral, de forma
desordenada e densa e carentes, em sua maioria, de serviços
públicos essenciais. O que caracteriza um aglomerado subnormal é a
ocupação desordenada e que, quando da sua implantação, não
houvesse posse da terra ou título de propriedade. (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2000 apud
DENALDI, 2003, p.42)

Bueno (2000 apud DENALDI, 2003, p.42), por sua vez define favelas como: “[...]
aglomerados urbanos em áreas públicas ou privadas, ocupadas por não
proprietários, sobre as quais os moradores edificam casas à margem dos códigos
legais de parcelamento e edificação.”
Todas as definições de assentamentos precários ou favelas, aqui apresentadas,
colocam como características, para esta forma de morar, a ocupação desordenada,
a falta de saneamento ou higiene pública e a falta de posse da terra por partes dos
moradores, ou seja, a ilegalidade da terra.
2.2 Diretrizes e metodologia na urbanização de assentamentos precários
O conhecimento das características físicas, sociais, econômicas e fundiárias do
núcleo habitacional sob estudo, ajuda no entendimento dos problemas e de suas
deficiências, colaborando para sistematizar as ações e ou intervenções necessárias.
O autor português Coelho (2010), afirma que toda e qualquer implantação de
habitação de interesse social tem de ser encarada como uma oportunidade única,
tanto de disponibilização de moradias adequadas aos seus habitantes, como de
utilização de fato do equipamento e da vida urbana do local e do entorno. Coloca a
importância de assegurar uma “sistemática de simbiose” entre as moradias e os
equipamentos urbanos. A afirmação é focada para habitações de interesse social,
no entanto, este olhar pode e deve extrapolar para a urbanização de favelas ou
assentamentos precários. O autor cita também, que os recursos públicos devem ser
investidos dentro do princípio de não só fazer novas unidades habitacionais como o ‘
melhor fazer’ ou refazer melhor certas partes do bairro que não estão servindo bem
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à população, dentre os aspectos relevantes numa intervenção habitacional pública.
Desta forma sobre a intervenção em assentamentos urbanos Coelho (2010) cita:
Pensar pequeno e pensar com identidade e qualidade [...]; não
aplicar soluções-tipo [...] respeitar, aproveitar e enriquecer a história
de cada bairro [...]; ter como objectivo primário o refazer de uma
cidade amigável, direccionada para a necessidade que os idosos, as
crianças e os jovens [...]; promover uma arquitectura urbana e
residencial socioculturalmente adequada [...] e reconhecer e usar
com coerência e plenitude o papel protagonista do verde urbano.
(COELHO, 2010, p.3)

O primeiro aspecto abordado no parágrafo anterior remete à necessidade de um
olhar especial aos detalhes e de conhecimento do problema urbano a ser
solucionado. Este aspecto é a base dos demais, pois ao pensar em urbanização de
favelas ou de assentamentos precários, os gestores públicos não devem estar tão
longe de uma família a ser atendida a ponto de não se sensibilizar com as
necessidades específicas desta família, nem tão perto a ponto de privilegiar o
atendimento desta em detrimento das demais do bairro. É importante que os
gestores que participam de um processo de urbanização de favela, tenham
experiência profissional em processos de urbanização anteriores, com conhecimento
do processo antes, durante e após a urbanização do bairro.
Contudo, alguns itens que não foram relacionados acima, como por exemplo “[...]
assegurar uma integração plena na malha urbana” (COELHO, 2010, p.5), num
processo de urbanização de favelas em áreas dentro do tecido urbano é possível e
desejável, mas no Cota 200 é inviável. Como citado anteriormente, o bairro está
localizado no meio da Serra do Mar, sendo ligado a cidade apenas pela rodovia
Anchieta, sem a possibilidade de abertura de novos acessos que não sejam pela
mata.
Martins (2006, p.42) cita que habitar pressupõe a utilização dos serviços que a
cidade oferece o que reforça esta dificuldade que será encontrada no Bairro Cota
200.
O Direito à Cidade é o direito a um lugar – um espaço físico onde se
assentar e a partir daí acessar o que a cidade oferece. Esse lugar se
chama Habitação. Uma vez que o acesso à cidade e seus serviços e
mercado de trabalho depende do acesso a seu território, de
assentar-se, o tema do acesso à moradia é fundamental,
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particularmente no caso da habitação de interesse social. É,
portanto, elemento central na materialização do Direito à Cidade.
Trata-se de uma questão a qualificar e a explicitar.

A cartilha de orientação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) incorpora o
conceito de que uma urbanização deve promover o desenvolvimento urbano do
local:
A melhoria das condições de habitabilidade das famílias moradoras
em assentamentos precários não pode ser vista como uma questão
setorial, mas como uma ação de dimensões mútliplas que impacta
diretamente no desenvolvimento urbano e na sustentabilidade sócioambiental da cidade. Neste contexto, uma habitação digna
compreende, além da edificação propriamente dita, a qualidade
ambiental do meio e a integração com a cidade especialmente a
disponibilidade de infraestrutura urbana e de acessibilidade ao
mercado de trabalho e aos equipamentos públicos. Assim, os
projetos de urbanização de assentamentos precários devem
contemplar ações, obras e serviços visando superar esta condição
de precariedade e incorporar estes assentamentos à cidade formal,
com abordagem integrada às questões urbana, habitacional,
fundiária, social e ambiental. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009)

As características físicas não são os únicos parâmetros para definir as necessidades
do núcleo, diversos estudos citam a inclusão social como relevante na urbanização
de assentamentos precários.
A transformação, de favela em bairro, é um processo interativo onde a participação e
a satisfação da população que permanece na área e o envolvimento dos agentes
públicos no processo de forma profunda, é fundamental para sucesso na construção
de um bairro no assentamento precário.
Segundo Samora (2009) inicialmente, a urbanização de favelas tinha um papel
emergencial de excluir um problema físico-social que ocorria dentro dos espaços
urbanos, marcado pela violência, vulnerabilidade econômica e exclusão social.
As preocupações estavam direcionadas na retirada de um risco emergencial ou de
abertura de viário e implantação de melhorias pontuais e de efeito imediato, sem
observar a dinâmica do espaço como de convívio social.
Segundo Bueno e Feitas (2009) as intervenções não devem ser pontuais. Devem se
agregar nos projetos como um conjunto de intervenções nos bairros, buscando uma
integração física e social com o entorno. No caso do Cota 200, a integração com o
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entorno é comprometida pelas características do próprio bairro, porém dentro do
próprio bairro a intervenção deve ser pensada de forma integrada.
Algumas premissas já experimentadas em intervenções de urbanização anteriores
subsidiam estudos das etapas determinantes no conhecimento do núcleo e na
elaboração dos projetos de urbanização. Analisar inclusive o crescimento
demográfico e geográfico do núcleo que se deseja intervir também tem papel
importante na decisão de como urbanizar uma favela.
Segundo Bueno e Freitas (2009) as normas específicas em metodologia para a
execução de projetos e obras de urbanização e recuperação ambiental de áreas
com assentamentos precários devem observar que a urbanização é um processo
que envolve levantamentos, desenvolvimento de projetos de urbanismo, infraestrutura e edificações, implementação e manutenção urbana posterior.
Levantamentos topográficos e urbanísticos atualizados, características sócioeconômicas e o cadastro censitário da demanda, situação fundiária, mapeamento de
riscos e demais dados pertinentes à área sob estudo, associado ao histórico de
eventos destrutivos e de crescimento e consolidação do assentamento urbano são
primordiais para caracterizar e compreender as necessidades de um núcleo
habitacional.
Os sub-itens seguintes, do 2.2.1 ao 2.2.3, descrevem quanto à necessidade de
obtenção dos dados citados acima, e que foram apresentados por Bueno e Freitas
(2009) no curso à distância promovido pelo Ministério das Cidades em parceria com
a Aliança das Cidades, em 2009.
2.2.1 Levantamentos topográficos e urbanísticos
Os levantamentos para a identificação do núcleo habitacional passam por diversas
etapas, partindo de um pré-diagnóstico da área até o levantamento topográfico e
censitário da demanda que será atendida.
O levantamento topográfico realizado antes de uma intervenção urbana propicia o
conhecimento do espaço para a elaboração do projeto. Conhecer as divisas físicas
das edificações, os acessos as moradias e os muros e muretas são orientadores
importantes para o parcelamento futuro das áreas e regularização dos lotes. No
início da obras de urbanização entende-se como adequado reavaliar o levantamento

37

topográfico feito anteriormente na elaboração do projeto, pois não é raro que haja
mudanças significativas nas edificações, mesmo com congelamento do número de
edificações da área. Um núcleo urbano é dinâmico, famílias mudam, famílias
crescem, reformas são feitas nas casas e, com isto, o espaço físico é alterado.
2.2.2 Pesquisa sócioeconômica e cadastro censitário
A pesquisa social, econômica e demográfica das famílias que moram na área é
essencial para conhecimento das características da demanda e das necessidades e
costumes do bairro e devem influenciar diretamente nas propostas urbanísticas para
o núcleo urbano. Nesta etapa, podem-se conhecer as expectativas dos moradores e
quais equipamentos e serviços faltam para um convívio satisfatório entre eles.
2.2.3 Histórico de eventos destrutivos
O conhecimento do espaço e do entorno deve ser avaliado não somente por
levantamentos topográficos, como também por meio de pesquisa com os moradores
que podem ter valiosas informações como: históricos de escorregamentos,
inundações, descaracterizações morfológicas e todas as interferências que
resultaram no desequilíbrio físico hoje vivido no núcleo. Os problemas vivenciados
no Cota 200 são evidências destes históricos que demoraram por ter uma atuação
pública e que, no momento, conduziram o planejamento do projeto de urbanização.
A participação dos moradores nas premissas e diretrizes de urbanização é
necessária para que eles entendam o problema e atuem impulsionando e facilitando
as ações para implantação das obras de urbanização. O projeto executivo deve ser
desenvolvido em paralelo às obras (BUENO; FREITAS, 2009).

2.2.4 Dificuldades na urbanização do Bairro Cota 200
Segundo Bueno e Freitas (2009) “[...] cada favela urbanizada significa uma
conquista na direção da integração da cidade formal com a cidade informal.”
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Todos os assentamentos humanos se sobrepuseram ao que existia de natural para
se estabelecerem como sociedade. No caso do Bairro Cota 200, a alteração de área
de preservação ambiental para núcleo de assentamento humano gerou conflitos,
onde inclusive a legislação vigente por vezes é dúbia.
Apesar das adversidades geradas pelo isolamento físico que o núcleo tem da
cidade, este trabalho apóia-se na hipótese de que é possível criar condições de
moradia digna, porém como promover a inserção do bairro aos serviços da cidade
sem comprometer a reocupação insegura e desordenada das encostas da Serra do
Mar esta é a grande questão.
Um núcleo com tais características, para sua sustentabilidade pós-urbanização
necessita de atenção especial. Deve-se considerar que urbanizar o Bairro Cota 200
demanda atenção de igual valor para as questões ambiental, física, fundiária e
social.
Desta forma, para a elaboração e construção de uma ação consistente e sustentável
entende-se que tais questões devem ser abordadas no planejamento da intervenção
e no projeto executivo, visando contemplar: a integração urbana, a regularidade
fundiária, a inclusão social, uma habitação adequada e sem descuidar do meio
ambiente (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009).
2.3 A Serra do Mar
Face montanhosa e abrupta do litoral sudeste brasileiro, que acompanha as
direções geográficas sudeste/nordeste, a Serra do Mar atualmente, se estende do
Estado do Rio de Janeiro ao Estado de Santa Catarina percorrendo todo o litoral do
Estado de São Paulo, trecho onde sua extensão de serra é contínua. O clima é
tropical quente e úmido, com os maiores índices pluviométricos registrados em
altitudes maiores e as menores pluviosidades no sopé da Serra. A vegetação, típica
da floresta tropical úmida, se desenvolve em relevo montanhoso com grande
diversidade de vegetação e animais.
Quanto à geologia, a Serra do Mar possui solo bastante alterado com parcela
expressiva de blocos de rochas soltos misturados com solo, conhecidos pelos
geólogos como tálus (FERREIRA; TORRES; BORGES, 2008). Estas formações
geológicas quando escavadas, potencializam a movimentação, o escorregamento e
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a erosão das encostas íngremes. Estes fatores também estão diretamente
relacionados à intensidade de chuva e à declividade alta do terreno.
A Serra do Mar constitui a região geológica brasileira mais
susceptível a escorregamentos de solos e rochas e o avanço da
ocupação urbana em direção às encostas da serra, representa
situações de risco humano e ambiental de expressiva importância
para a sociedade e especificamente para as pessoas que habitam
suas
encostas.
(COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO, 2008b).

Santos (2004, p.11-12) cita ainda que:
Apenas recentemente a engenharia brasileira convenceu-se de que,
para superar com sucesso esse desafio de ordem geológica e
geotécnica, era preciso progredir no conhecimento da Dinâmica
Externa da Serra do Mar [...] compreensão de extrema relevância do
problema para uma migração da postura anterior na engenharia de
vencer a Serra a qualquer custo para uma atitude inteligente de
conhecer e respeitar a Serra.

A Dinâmica Externa da Serra refere-se às forças responsáveis pelos processos
geológicos que moldam os relevos da região das escarpas da Serra do Mar e alude
a importância da floresta na contenção dos escorregamentos nas superfícies e da
intensidade das chuvas como deflagrador dos processos de deslizamentos das
encostas da Serra do Mar. Infelizmente, evidenciados e registrados através de
eventos ocorridos no final do verão de 1984/1985 ocasião em que a encosta do Vale
do Rio Mogi ficou extremamente desprotegida de vegetação, motivada pela poluição
intensa do pólo industrial de Cubatão.
Conhecer estas particularidades da Serra do Mar, onde está localizado o bairro Cota
200 que é objeto de estudo, é passo inicial para propor urbanização com a
consolidação de forma segura de casas nesta região.
Observações da Serra do Mar, ao longo de toda sua extensão entre Santa Catarina
e o Rio de Janeiro, constatam que eventos de deslizamentos localizados podem
ocorrer espontaneamente, porém quando escavados se tornam exponencialmente
mais graves com a possibilidade de perda de vidas humanas.
Em dezembro de 2009, na virada do ano novo, após dias de chuvas intensas, vários
eventos de escorregamento pontuais marcaram as encostas do litoral sudeste do
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país, causando a perda de vidas. Em Angra dos Reis, cidade litorânea do Estado do
Rio de Janeiro, onde há grande número de casas nas encostas, tanto moradias de
baixo padrão construtivo, como moradias de alto padrão, deslizamentos de solo
ocorreram e, neste caso, não privilegiaram ninguém, nem as casas bem construídas
e aparentemente seguras, como os barracos construídos sem acompanhamento
técnico. O deslizamento atingiu a todos com severidade (Fotografia 2).

Fotografia 2 - Escorregamento pontual na encosta de Angra dos Reis/RJ, ocorrido em
dezembro de 2009.
Fonte: Arquivo da autora (2009).

A alteração das características naturais, tanto de topografia quanto da manutenção
da floresta é de extrema relevância para a estabilidade da Serra. Ocupar as
encostas promove os escorregamentos, que ocorrem independentes do padrão
físico do domicílio.
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2.3.1 O Parque Estadual da Serra do Mar
No âmbito estadual, a Serra do Mar foi tombada como patrimônio histórico e cultural
em 1985, por meio da Resolução nº 40 do Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) – Secretaria da Cultura.
No âmbito internacional, em 1991, foi definida como área prioritária para a proteção
da biodiversidade mundial sendo reconhecida, com diploma conferido pela United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), como Reserva
da Biosfera no país, congregando as áreas protegidas da Mata Atlântica, incluídas
entre elas o Parque Estadual da Serra do Mar (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
2007).
O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é a maior Unidade de Conservação de
Proteção Integral da Mata Atlântica. Criado em 30 de agosto de 1977, pelo Decreto
Nº 10.251, de 30/08/1977, abrange parte de 23 municípios, desde Ubatuba, na
divisa com o estado do Rio de Janeiro, até Pedro de Toledo no litoral sul do estado
de São Paulo. São eles: Caraguatatuba, São Sebastião, Bertioga, Cubatão, Santos,
São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no litoral; Cunha, São
Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra, Paraibuna, Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi
das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Juquitiba
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2007). A figura 1 mostra os limites físicos do
Parque Estadual da Serra do Mar, o Município de Cubatão, com parcela dentro do
PESM e os Bairros Cota 200, Cota 95/100 e Pinhal do Miranda.
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Figura 1 - Limites do Parque Estadual da Serra do Mar dentro do Município de Cubatão
Fonte: Secretaria da Habitação (2010)

Como citado na seção 1, em 2006, o Conselho Estadual do Meio Ambiente
(Consema), definiu o zoneamento, a regulamentação e os programas a serem
implementados nas áreas antropizadas dentro do PESM.e onze áreas prioritárias
foram indicadas para ações emergenciais, dentre elas Cubatão, com ações para
coibir a ocupação.
2.4 O município de Cubatão
Como histórico, o município de Cubatão teve sua repercussão mundial na década de
1980, por meio de episódios que foram negativos para a cidade.
O Jornal Preto no Branco, de Santos, noticiou como manchete, em novembro de
1980, o texto traduzido do jornal americano The New York Times de 19/9/1980
alarmando o mundo para a situação de poluição da cidade, na qual nem o prefeito
morava (Figura 2). À época, o diretor de Saúde do Município, divulgou dados
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levantados que apontavam que “[...] 40 de cada 1.000 crianças nascidas ali morrem
dentro de uma semana. A maioria das vítimas, disse o Dr. Sousa, são deformadas.”
(JORNAL PRETO NO BRANCO, 1980 apud PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUBATÃO, 2003).

Figura 2 - Poluição alarmante de Cubatão, em novembro de 1980
Fonte: Jornal Preto no Branco (1980 apud PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO,
2003)

Após este episódio e a exposição na mídia dos claros problemas ambientais em
Cubatão foi montada uma Comissão Especial de Investigação da Assembléia
Legislativa que sensibilizou os políticos da época, dando início a diversas ações
coerentes a uma pauta importante: a preservação ambiental.
Muitos acontecimentos que ocorreram naquela época, dos anos 80, foram marcados
por discursos que escondiam a ambição econômica e tratavam as favelas como
pólos de “desgraçados” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, 2003).
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Passados 30 anos do título de “Vale da Morte”, Cubatão se dedica a apagar este
passado e, a União, o Estado, o Município, os órgãos não governamentais do
mundo, investem em recuperação e preservação ambiental (Figura 3).

Figura 3 - Charge de Douglas, que ilustra o descaso da situação da época
Fonte: Jornal Preto no Branco (1980 apud Prefeitura Municipal de Cubatão, 2003).

Com a população atual de 116 mil de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2010) a cidade de Cubatão, na última década teve
um aumento que demanda a necessidade de moradias num município onde o déficit
habitacional é alarmante. Mais de 50% da população vive em assentamentos
subnormais, onde aproximadamente 60% do território é área de preservação
ambiental (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, 2003).
Em 2007, amparado pelo Programa Habitar Brasil firmado com o Banco
Interamericano

de

Desenvolvimento

(BID),

a

Empresa

de

Assessoria

e

Gerenciamento - MULTISETORIAL elaborou o texto final da Política Municipal de
Habitação para o município de Cubatão e o município conheceu melhor suas
carências e desafios a enfrentar.
Pode-se neste documento conhecer as deficiências que o município tinha e quanto
precisava progredir na produção de habitação para a população de baixa renda e na
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preservação ambiental, temas que são o cerne desta dissertação. O documento foi
elaborado com base em 05 oficinas de trabalho desenvolvidas com a equipe de
funcionários da prefeitura e com representantes de entidades organizadas da
comunidade que participaram das discussões dos problemas habitacionais, das
potencialidades, dos programas e das prioridades para o setor (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO, 2007).
Soube-se que a densidade populacional de Cubatão era, em 2007, de 817,6
hab/km2 e que não pode ser considerada baixa, observando que apenas 37,4% do
território do município é área urbana. O restante, 62,6% do território municipal, é
área de preservação ambiental e deve se manter inalterada (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO, 2007).
Em agosto de 2010, o censo do IBGE revelou características do Brasil e mostrou
suas carências e avanços nos setores de habitação e meio ambiente, dando
subsídios para gestores públicos e sociedade civil planejarem o Brasil que queremos
ser nos próximos anos. Na última década, a população do país cresceu 8,5%,
chegando quase a 190 milhões de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2010). Com população atual de 116 mil habitantes,
Cubatão cresceu na última década 7,11%, atingindo uma densidade demográfica de
885,70 hab/km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA,
2010).
2.5 Os Bairros-Cota
No município de Cubatão, na ligação da metrópole São Paulo com a Baixada
Santista (Figura 4) e dentro da Serra do Mar situam-se os Bairros-Cota, em área de
preservação ambiental e permanente. Localizados nas encostas íngremes e
inseguras da Serra do Mar, não possuem redes oficiais de saneamento básico na
sua totalidade (água e esgoto), o viário interno é precário, não há sistema adequado
de escoamento das águas de chuva e algumas moradias são precárias quanto à
estabilidade estrutural e geotécnica.
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Figura 4 - Foto aérea do Planalto Paulista e Baixada Santista
Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (2008).

Os núcleos habitacionais levam o nome de “Cotas”, como referência ao nível
topográfico, estando o Bairro Cota 200 objeto deste trabalho, localizado a 200
metros acima do nível do mar.
Os bairros que se iniciaram por volta de 1930, em alojamentos de madeira erguidos
para abrigar os operários da construção da rodovia Anchieta e suas famílias, ainda
mantém algumas casas com as características inalteradas (Fotografia 3).

47

Fotografia 3 - Moradia do Bairro Cota 200 construída pelo DER.
Fonte: Arquivo da Autora (2010).

Com o passar do tempo os bairros foram se consolidando e, nas encostas,
constituíram três Bairros-Cota distintos e independentes fisicamente e socialmente.
Atualmente, o Bairro Cota 400/500 tem 217 domicílios cadastrados, o Bairro Cota
200 com 2.123 domicílios cadastrados e o Bairro Cota 95/100 que se uniu
fisicamente com o Núcleo Pinhal do Miranda, tendo os dois 3.332 domicílios
cadastrados (SÃO PAULO, 2009a). A figura 5, identifica os núcleos habitacionais
irregulares da Serra do Mar e as rodovias Anchieta e Imigrantes.
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Figura 5 - Núcleos habitacionais irregulares da Serra do Mar e as rodovias Anchieta
e Imigrantes
Fonte: São Paulo (2009a)

O Bairro Cota 400 e o Cota 500, conforme as figuras 6 e 7 localizam-se na altura do
km 44,5 da pista de subida da rodovia Anchieta nas porções mais altas das encostas
da Serra do Mar, possuem condições geológicas e geotécnicas que inviabilizam a
manutenção de moradias, e portanto, foi sugerida após o mapeamento de riscos da
área, a remoção total das famílias para local seguro (INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS, 2008).
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Figura 6 - Foto aérea do núcleo habitacional Bairro Cota 400 da Serra do Mar.
Fonte: Secretaria da Habitação (2008)

O Bairro Cota 500 na realidade não configura um bairro, na área estão instaladas
várias caixas d’água que alimentam os Bairros Cota 400, 200 e 95/100. Duas
edificações precárias foram cadastradas em 2007, porém não há moradores.
Atualmente, a ARW – Comércio e Construção Ltda. é a empresa contratada pela
Prefeitura Municipal de Cubatão, para realizar a manutenção, limpeza e guarda das
caixas de água que abastecem os moradores dos Cotas.
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Figura 7 - Foto aérea da região conhecida como Bairro Cota 500 da Serra do Mar.
Fonte: Secretaria da Habitação (2008)

Os bairros Cota 95/100 e o Pinhal do Miranda estão localizados na parte mais baixa
da Serra do Mar entre os quilômetros km 52 e 53 da Rodovia Anchieta, distante
cerca de 3 quilômetros do centro da cidade de Cubatão ocupando uma área de
aproximadamente 730.000 m² (Figura 9) e são áreas desafetadas do Parque
Estadual da Serra do Mar, tendo alguns trechos seguros para a ocupação humana
(INSTITUTO

DE

PESQUISAS

TECNOLÓGICAS,

2007a).

Estão

ligados

geograficamente na parte mais urbana da cidade de Cubatão e com possibilidades
claras de se inserir ao tecido urbano, consolidando os bairros dentro da cidade
formal.
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Figura 8- Foto aérea dos núcleos habitacionais Bairro Cota 95/100 e Pinhal do Miranda
da Serra do Mar
Fonte: Secretaria da Habitação (2008)

O Bairro Cota 200 (Figura 9), caso em estudo, localizado no quilômetro 50 da
Rodovia Anchieta, distante cerca de 7 quilômetros do centro da cidade de Cubatão
ocupa uma área de aproximadamente 500.000 m².
Teve sua consolidação física e fundiária firmada com a desafetação, quando deixou
de ser área de Parque Estadual e passou a ser área passível de ocupação com
moradias.
O bairro está localizado nas encostas da Serra e com porções que permitem a sua
ocupação urbana de forma segura (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS,
2007b).
O acesso do Bairro Cota 200 à cidade de Cubatão é feito de forma insegura pela
Rodovia Anchieta. O bairro se expandiu paralelamente as duas pistas, ascendente e
descendente da rodovia Anchieta, com casas localizadas a poucos metros da via,
por onde passa toda a produção que vai para o porto de Santos e que chega à
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metrópole de São Paulo. O número de acidentes rodoviários com os moradores do
bairro e com os veículos que passam pela estrada é bem alto e o risco de
derramamento de produtos químicos sobre as casas à jusante da pista sul é
considerável.

Figura 9 - Foto aérea do núcleo habitacional Bairro Cota 200 da Serra do Mar
Fonte: Secretaria da Habitação (2008)

Um dos motivadores para a desocupação de uma parte dos Bairros Cota está na
Ação Civil Pública, citada anteriormente, que foi movida pelo Ministério Público de
São Paulo, processo n 944/99 e que determina ao Estado e ao Município extinguir
fisicamente os bairros ou núcleos habitacionais formados no interior do Parque
Estadual da Serra do Mar. Como é o caso da expansão dos Bairros Cota 200 e Cota
95/100 além dos limites da área desafetada, ocupando partes mais íngremes e
dentro dos limites físicos do PESM.
A mesma ação aplica-se aos núcleos não desafetados que se consolidaram dentro
do Parque: Água Fria, Cota 400, Cota 500 e Sítio dos Queirozes. Quanto ao núcleo
Pilões, bem próximo aos demais é área de preservação ambiental porém fora dos
limites do PESM. (Figura 10).
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Figura 10 - Montagem sobre foto aérea da Serra do Mar com destaque, em verde,
da ocupação para dentro do PESM
Fonte: Adaptado com dados do Jornal do Instituto de Engenharia (2010, p.15)

2.5.1 Características específicas do Bairro Cota 200
A encosta onde o bairro localiza-se é cortada por córregos bem encaixados,
transversais à rodovia com moradias ao longo e, em alguns casos, sobre os
córregos, tamponando o fluxo, comprometendo a capacidade hidráulica dos
córregos e submetendo as moradias ao risco de inundação e ao solapamento das
margens.
O histórico da região motiva, por meio de estudos geológicos e geotécnicos, a
necessidade de desocupação das encostas, caracterizado por processos de
escorregamentos, que por vezes gerou a perda de vidas humanas.
Portanto, para intervir e urbanizar o núcleo cabe entender quais espaços devem ser
desocupados e quais espaços podem conter moradias de forma segura (Fotografia
4).
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Fotografia 4 - Foto de moradia do Bairro Cota 200, em risco de escorregamento.
Fonte: Arquivo da Autora (2010).

Quanto à infraestrutura urbana, as redes de abastecimento de água e de coleta de
esgoto misturam-se às tubulações de drenagem de forma desordenada e com pouco
controle quanto a qualidade da água (Fotografias 5 e 6). Não há direcionamento
adequado das águas de chuva até os córregos que cortam o bairro.
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Fotografia 5 - Moradia do Bairro Cota 200, com a entrada lateral do abastecimento de
água.
Fonte: Arquivo da Autora (2010).

Fotografia 6 - Redes de abastecimento de água, de coleta de esgoto e drenagem do
Bairro Cota 200.
Fonte: Arquivo da Autora (2010).
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O viário interno é precário, tendo como única ligação do bairro com a cidade de
Cubatão a rodovia Anchieta, algumas moradias estão bem próximas à rodovia e os
pontos de ônibus à beira da estrada. (Fotografias 7 e 8) .

Fotografia 7 - Acesso do Bairro Cota 200 à rodovia Anchieta.
Fonte: Arquivo da Autora (2010).

Fotografia 8 - Moradores aguardando o ônibus, sentados na defensa da rodovia
Anchieta.
Fonte: Arquivo da Autora (2010).
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Com uma população estimada de 7.261 pessoas, a densidade populacional do
Bairro Cota 200 é de 145 hab/ha, elevada comparada ao número de 8,85 hab/ha
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2010).do município
de Cubatão e considerando que o núcleo está encravado dentro do PESM.
Conforme cadastro realizado em 2008, o bairro contém 2.132 edificações e com o
projeto de urbanização, a previsão é de remover 1.366 edificações em risco e
consolidar na área com condições seguras de habitabilidade 766 edificações (SÃO
PAULO, 2009b), passando para uma densidade de 15,3 hab/ha.
O gráfico 1 mostra em percentual o número de famílias que sairão com a
urbanização do núcleo.

766 edificações

1.366 edificações

Gráfico 1 – Resumo das famílias afetadas pela implantação da urbanização
do Bairro Cota 200
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados levantados em São Paulo (2009b)

Quanto ao tipo de ocupação das 2.132 edificações cadastradas, 2.026 edificações
são para moradia (95%). As demais se distribuem em comércio (3%), entidades
religiosas (1%) e outros usos (1%) que são edificações que estão vazias, em
construção ou sem informação do uso (Tabela 1).
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Tabela 1 - Condição de ocupação das edificações no Bairro Cota 200

Cota 200
Condição de
ocupação

permanência
quantidade

retirada
quantidade

total de edificações
quantidade

%
Domicílio
716
34%
1310
61%
2026
95%
Ponto comercial
30
1%
29
1%
59
3%
Entidade Religiosa
14
1%
6
0%
20
1%
Vago
6
0%
6
0%
Em construção
3
0%
3
0%
Sem informação
6
0%
12
1%
18
1%
Total geral
766
36%
1366
64%
2132 100%
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados levantados em São Paulo (2009b)
%

%

Com a previsão de remover 64% das edificações do bairro, o número de pontos
comerciais e de entidades religiosas aumentarão percentualmente para 4% e 2%
respectivamente, em relação ao total de edificações que permanecem (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Situação de ocupação das edificações que permanecem no bairro após a
urbanização
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados levantados em São Paulo (2009b)
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2.5.2 Mapeamento dos graus de risco feito pelo IPT para o Bairro Cota 200
Entre outubro de 2007 e janeiro de 2008, o Estado de São Paulo para conhecer,
intervir e coibir a expansão acelerada das ocupações na Serra do Mar, por meio da
Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e da CDHU, contratou o IPT que elaborou três
relatórios técnicos nº 97 082-205, nº 97 765-205 e nº 98 277-205 de análise sobre a
situação de riscos relacionados aos Bairros Cota 95/100, 200 e 400, no município de
Cubatão do Estado de São Paulo.
Os documentos apresentaram uma avaliação integrada de riscos ambientais para
subsidiar o equacionamento dos problemas que incidem sobre os bairros.
No relatório técnico nº 98 277-205, que analisou os riscos ambientais relacionados
ao Bairro Cota 400:
Para qualquer decisão relativa à ocupação são necessários
fundamentos técnicos que levem em conta a probabilidade de danos
ou prejuízos, tanto em decorrência de processos do meio físico
(escorregamento, erosão, inundação, redução da qualidade dos
mananciais), quanto do meio biótico (pragas, redução da
biodiversidade e outros problemas com a fauna e flora) e, ainda, do
meio antrópico (acidentes tecnológicos, assaltos, doenças, acidentes
com cargas perigosas, incêndio, dentre outros). Normalmente, esses
processos acontecem em uma dinâmica interativa, onde um
processo pode se comportar como um elemento que desencadeia
outros processos ou condiciona sua intensidade, em ações
biunívocas. Assim, por exemplo, a ocupação pode estabelecer riscos
de redução da biodiversidade, a qual induz o aumento do risco de
erosão e escorregamento de uma encosta, que, por sua vez, pode
trazer riscos à ocupação. O aspecto relevante é determinar qual o
grau de risco dessas ocorrências e os custos sociais e econômicos
para
sua
estabilização.
(INSTITUTO
DE
PESQUISAS
TECNOLÓGICAS, 2008)

Para obter respostas, o IPT realizou uma avaliação macro de toda a região cruzando
informações. A análise foi feita baseada na vulnerabilidade das moradias quanto à
precariedade da construção, associada à fragilidade dos terrenos quanto a
possibilidade de escorregamento dos maciços de solo. Os bairros Cota são áreas
onde há grandes chances de um escorregamento acontecer e causar grandes danos
aos

bens

e

prejuízos

TECNOLÓGICAS, 2008).

para

as

pessoas

(INSTITUTO

DE

PESQUISAS
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Com o mapeamento dos graus de risco e setorização do risco, o IPT verificou que
nem todas as áreas têm o mesmo grau de instabilidade, abrindo desta forma a
possibilidade de ocupação segura em porções estáveis dos bairros, em especial no
Bairro Cota 200.
O mapeamento realizado pelo IPT, baseou-se em fotos aéreas tiradas de sobrevôo
de helicóptero, fotos aéreas de levantamento aerofotogramétrico na escala 1:10.000
fornecidas pelo Instituto Florestal (IF), imagens de satélites, cartas geotécnicas dos
bairros Cota e publicações técnicas (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO, 2008a).
De especial importância no mapeamento dos graus de risco são os relatos e
históricos

de

escorregamentos

anteriores

na

área.

Estes

eventos

foram

pesquisados, pelo IPT, identificando também riscos de acidentes registrados no
Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), a geomorfologia, a geologia e as
intervenções geotécnicas implantadas nas áreas ocupadas.
Para a porção do bairro à montante da rodovia Anchieta, o instituto associou os
dados obtidos, com os levantamentos de campo e aplicou os critérios de definição
dos graus de risco, no Bairro Cota 200, subdivididos em: R1- risco baixo, R2- risco
médio, R3- risco alto e R4- risco muito alto.
A seguir, no quadro 1, estão descritos os parâmetros consolidados junto ao
Ministério das Cidades para os vários graus a qual uma área pode estar
caracterizada.

61

GRAU DE RISCO R1 ( BAIXO )
SIGNIFICADO
• Nas condições atuais não há risco evidente de acidentes geotécnicos ou hidráulicos localizados.
• Não exige intervenções específicas de estabilização geotécnica, além das recomendações de
caráter geral.
RECOMENDAÇÕES
• Melhoria do sistema de impermeabilização e drenagem superficial, urbanização e adoção do
Regulamento Técnico.
• Pode sofrer algum adensamento de moradias, condicionado a liberação técnica oficial.
• Situações localizadas de remoção, ou no caso de estar fora dos limites da Área Desafetada.

GRAU DE RISCO R2 ( MÉDIO )
SIGNIFICADO
• Nas condições atuais há risco de acidentes geotécnicos ou hidráulicos de pequeno e médio portes.
• Exige intervenções de estabilização leves.
RECOMENDAÇÕES
• Implantação de medidas de estabilização geotécnica indicadas, melhoria do sistema de
impermeabilização e drenagem superficial, urbanização e adoção do Regulamento Técnico.
• Pode sofrer algum adensamento de moradias condicionado a liberação técnica oficial.
• Remoção para situações localizadas ou caso fora dos limites da Área Desafetada.
GRAU DE RISCO R3 ( ALTO )
SIGNIFICADO
• Nas condições atuais há riscos de acidentes geotécnicos ou hidráulicos graves. Exige intervenções
de estabilização geotécnica de pequeno e médio portes.
RECOMENDAÇÕES
• Implantação de medidas de estabilização geotécnica indicadas, melhoria do sistema de
impermeabilização e drenagem superficial, urbanização e adoção do Regulamento Técnico.
• Não deve sofrer adensamento de moradias.
• Remoção para situações indicadas no projeto ou caso fora dos limites da Área Desafetada ou por
avaliação custo-benefício.
• Recuperação florestal das áreas de remoções.
GRAU DE RISCO R4 ( MUITO ALTO )
SIGNIFICADO
•

Nas condições atuais há riscos de acidentes geotécnicos ou hidráulicos graves.

RECOMENDAÇÕES
• Remoção de todas as edificações existentes.
• Recuperação florestal da área remanescente.
• Eventuais serviços de estabilização geotécnica.

Quadro 1 - Metodologia proposta pelo IPT para o Ministério das Cidades
para mapeamento de Graus de Risco
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007a; 2007b)
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A metodologia utilizada pelo IPT para mapeamento de risco geológico e geotécnico
teve como enfoque norteador o desastre natural. Os fatores antrópicos que induzem
a desestabilização dos maciços com cortes e aterros e a alteração do escoamento
natural das águas superficiais também influenciam diretamente no grau de risco de
escorregamento. A atenção dada a este mapeamento considerou como principal
conseqüência: a perda de vidas humanas. Como o fato ocorrido em 1988, no bairro
Pinhal do Miranda, na área denominada Grotão, quando morreram pessoas como
resultado de um escorregamento.
Desta forma, o mapeamento de graus de risco nos Bairros Cota foi o ponto de
partida que norteou e possibilitou a discussão clara sobre a possibilidade de
urbanização dos bairros desafetados: Cota 95/100, Pinhal do Miranda e Cota 200.
Para as áreas indicadas como grau de risco muito alto e algumas áreas com grau de
risco alto, o IPT indicou a remoção das casas. Nas áreas com grau de risco médio e
baixo a recomendação foi de manter as casas, podendo urbanizar, intervindo com
obras geotécnicas pontuais, obras de drenagem e toda infraestrutura necessária
para a consolidação de um bairro (Figura 11).
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Figura 11 - Mapeamento dos graus de risco do Bairro Cota 200
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007b)

No entanto, com uma avaliação mais detalhada, a CDHU, em parceria com as
secretarias do Meio Ambiente e dos Transportes, verificou que além do critério
geológico e geotécnico, outros condicionantes também promovem riscos à vida
humana, à fauna e à flora, no Bairro Cota 200. E portanto, para a porção à jusante
da rodovia e entre pistas, devido ao alto risco de derramamento de produtos
químicos que pode ocorrer em conseqüência de acidentes rodoviários, com a
possibilidade de atingir de forma severa as casas, a mata e os animais desta região,
foi sugerido, pela CDHU, a remoção total das moradias destas áreas.
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3 O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA CDHU
A consolidação de famílias e de suas casas no Bairro Cota 200 é missão delicada
para os geólogos, geotécnicos e engenheiros que tanto conhecem as características
geomorfológicas da Serra do Mar. Criar e propor parâmetros seletivos, apoiados em
critérios técnicos claros e inquestionáveis, tanto para profissionais envolvidos no
processo quanto para os moradores que serão removidos e os que serão
consolidados com a urbanização, é dificultoso porém indispensável para realizar as
obras de urbanização.
Observando as condições especiais da região e com o objetivo de dar ao Bairro
Cota 200 condições físicas mais seguras, não somente quanto ao risco de
deslizamento das encostas e das moradias, como também quanto aos riscos de
acidentes rodoviários devido à proximidade da Rodovia Anchieta com as moradias;
de solapamento das bordas dos cursos d’água com suas margens e leitos ocupados
por moradias; de expansão das moradias do bairro para fora do perímetro de
desafetação e ainda devido à necessidade de melhoria dos espaços públicos com
intervenções urbanísticas, a CDHU elencou parâmetros para indicar as parcelas do
Bairro Cota 200 que se enquadrassem nas características descritas acima, além dos
já adotados no mapeamento realizado pelo IPT e que nortearam a decisão de
remoção de edificações.
3.1 Critérios de remoção adotados para urbanizar o Bairro Cota 200
O programa de Estado de recuperação da Serra do Mar sistematizou os riscos
apontados, em três grupos: ambientais, geotécnicos e tecnológicos e, subdividiu
estes, em seis motivos que inviabilizam a permanência das edificações (Tabela 2).
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Tabela 2 - Estimativa do número de edificações a remover para urbanizar o Bairro Cota 200
NÚMERO DE EDIFICAÇÕES
A REMOVER
RISCOS
MOTIVOS
UNIDADES
%
Proteção das vertentes dos cursos
218
16%
d’água
AMBIENTAIS
Dentro do Parque Estadual da
242
18%
Serra do Mar
Riscos de deslizamento das
GEOTÉCNICOS
343
25%
encostas
Proximidade com a Rodovia
79
6%
Anchieta
Intervenções de melhorias
TECNOLÓGICOS
25
2%
urbanísticas nos espaços públicos
Na entrevias e a jusante da pista
459
34%
Sul da Rodovia Anchieta
TOTAL DE
1366
100%
EDIFICAÇÕES
Fonte: São Paulo (2008)

A definição das moradias a remover serviu de parâmetro para a construção do
projeto básico de urbanização do Bairro Cota 200, elaborado pela empresa
Maubertec Engenharia de Projetos Ltda (2008) para a CDHU e conhecer as
justificativas técnicas que motivaram a adoção de critérios para a remoção permite
um entendimento do processo adotado na urbanização do núcleo.
A seguir são explicados os critérios de remoção do projeto básico de urbanização
que resultou na manutenção de 766 edificações, de um total de 2.132 edificações
existentes atualmente no bairro.
O critério risco geotécnico foi discutido detalhadamente no item 2.5.2 e portanto, não
será apresentado nos próximos itens.
3.1.1 Proteção das vertentes dos cursos d’água
O critério adotado no projeto elaborado para a CDHU baseou-se no Código Florestal
Lei n° 4.771 de 15/9/65 art. 2° e na Resolução CONAMA n° 369 de 28/3/06.
O Código Florestal Lei n° 4.771 de 15/9/65, art. 2°, considera área de preservação
permanente, a faixa marginal de 30 metros ao longo dos rios ou de outro qualquer
curso d’água que tenham menos 10 (dez) metros de largura. No art. 3°, § 1º, a
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mesma lei considera que é admitida a supressão vegetal das áreas de APP quando
necessária à execução de obras ou projetos de interesse social (BRASIL, 1965).
A Resolução CONAMA n° 369 de 28/3/06, que dispõe sobre os casos excepcionais
de supressão de vegetação ou intervenção em APP, no art. 2°, § 1º, alínea c),
considera que nos casos de interesse social para fins de regularização fundiária
sustentável de área urbana, deve-se manter uma faixa mínima de 15 metros nas
margens do córrego sem supressão vegetal. Baseado nesta legislação é que o
projeto de urbanização propôs a remoção de todas as moradias situadas a menos
de 15 m para cada lateral dos córregos (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, 2006).
Em função da recente reavaliação do Código Florestal e das possibilidades de
ocupação de áreas de APP é possível que quando for finalizada a urbanização do
Bairro Cota 200, os parâmetros utilizados para remoção de moradias estejam
desatualizados quanto à legislação.
3.1.2 Dentro do PESM
Os motivadores para a remoção das moradias situadas no interior do PESM são de
ordem legal, de segurança física das moradias e ambiental.
A questão legal refere-se ao cumprimento da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público de São Paulo, descrita anteriormente, onde o município e o estado
são réus e têm que encontrar mecanismos para cumprir a lei retirando as famílias do
PESM, reassentando-as em local apropriado.
Aliado a isto, a grande maioria dos domicílios situados nos limites do parque se
encontram em situação de alto risco geológico e geotécnico (R4) e são moradias
bem precárias que se instalaram mais recentemente, em geral em casas de
madeira.
A ocupação da área do PESM, que são áreas de APP e APA, compromete a
alimentação dos mananciais, a regulação climática e a biodiversidade animal e
vegetal. Para que seja mantido este equilíbrio é necessária a sua desocupação.
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente APP,
localizadas em cada posse ou propriedade, são bens de interesse
nacional e espaços territoriais especialmente protegidos, cobertos ou
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não por vegetação, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas. (BRASIL, 2006).

Além dos limites descritos acima, no projeto básico de urbanização foi definida a
desocupação de uma faixa de 15 metros para dentro do perímetro de desafetação
do PESM que se destina à manutenção, circulação, controle das divisas e tem o
objetivo de evitar a expansão do bairro com novas invasões. Toda a área do Bairro
Cota 200 que invade o PESM, avaliada pelo IPT, está em risco muito alto (R4).
3.1.3 Proximidade com a Rodovia Anchieta
A Rodovia Anchieta SP-150 com extensão total de 56 km, liga as cidades de São
Caetano do Sul, no planalto paulista, a Santos, na baixada litorânea e é canal
estratégico de escoamento de produtos químicos, petroquímicos, siderúrgicos e de
matérias primas que vêem do porto de Santos. As exportações escoadas pela
rodovia Anchieta chegam a 2,91 milhões de toneladas por ano. Na área de influência
da rodovia são movimentadas 14% de toda a carga do porto de Santos, mais de
1.200 caminhões transportando produtos perigosos transitam pela rodovia
diariamente (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2010).
Com estas características o número de acidentes registrados no trecho de
aproximadamente 15 km de descida e subida da Serra do Mar, no ano de 2007,
chegou a 613. O mais alto índice de engavetamento de veículos em toda a Rodovia
Anchieta está localizado nas proximidades dos Bairros-Cota que ocorrem em
conseqüência de colisão de veículos que entram na rodovia, vindos dos BairrosCota e os que saem da rodovia para acessá-los (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
O Decreto Lei nº 13.626 de 21/10/1943 que dispõe sobre normas para o traçado das
estradas de rodagem estaduais, cita no art. 3°, § 3º que para a auto-estrada
Anchieta a largura mínima da faixa, ao longo de todo o traçado é de 100 m (SÃO
PAULO, 1943). Contudo, após estudos sobre a faixa mínima necessária para operar
com segurança a rodovia, foi aceito pelo DER uma faixa de segurança operacional
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de 30 m para cada lado da Rodovia Anchieta para manter os domicílios com
segurança.
Com esta constatação, remover as moradias na faixa de 30 m ao longo da rodovia
foi considerado, no projeto de urbanização, como necessário para promover a
segurança dos moradores dos Bairros Cota e das pessoas e bens que transitam
pela Rodovia Anchieta.
3.1.4 Intervenções de melhorias urbanísticas nos espaços públicos
As melhorias urbanísticas pretendem, dentro do projeto, implantar condições de
convívio social mais adequado ao desenvolvimento sustentável do bairro.
A quantidade de remoções estimada para este fim é muito pequena se comparada
às que ocorrerão devido aos demais critérios de remoção. No projeto de
urbanização da Maubertec Engenharia e Projetos Ltda/CDHU foi sugerida a
remoção dos domicílios que estejam obstruindo o viário público ou que sua remoção
melhore significativamente as condições de ocupação e uso do espaço público. O
total de remoções previstas para o bairro devido às intervenções urbanísticas é de
2% (Tabela 2).
3.1.5 Na entrevia e a jusante da pista sul da Rodovia Anchieta
As edificações localizadas a jusante da rodovia estão vulneráveis a acidentes
rodoviários graves, onde a possibilidade de derramamento de produtos perigosos e
queda de veículos, gerados pelo alto volume de caminhões que ali passam é
recorrente.
A proximidade das moradias na parte sul da pista descendente sofre riscos
potenciais, além de derrame de produtos perigosos sobre elas, os moradores estão
expostos constantemente a ruídos, poluentes atmosféricos, entre outros.
Este critério está motivado pela segurança e integridade física, tanto dos moradores
do bairro como dos usuários da rodovia.
Todos os motivos que geraram a necessidade de remoção de edificações foram
apresentados percentualmente na tabela 2 e condensados na planta geral de
remoções do Bairro Cota 200 que está apresentada na figura 12 a seguir,
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Figura 12 – Mapa de remoção de domicílios do Bairro Cota 200
Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (2008b)

3.2 O projeto de urbanização do Bairro Cota 200
A ocupação do Bairro Cota 200 iniciada com a construção dos alojamentos de
madeira, em função da construção da Rodovia Anchieta, foi ao longo dos tempos se
consolidando com instalação de benfeitorias públicas como viário de acesso às
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casas, abastecimento de água e luz, escolas, quadra de futebol, entre outros, até o
momento que o setor público, após a Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público, constata a desorganização urbana e a degradação instalada, sendo forçoso
intervir fortemente com infra-estrutura adequada e se tornando necessário remover
número significativo de domicílios para proporcionar uma urbanização adequada da
área.
Quanto à Serra do Mar, é necessária a sua preservação para a sustentabilidade da
vida, especialmente nas proximidades destes núcleos urbanos, onde a existência de
forma desordenada compromete a toda região quanto à condição sanitária do
suprimento de água, a regulação do clima e a estabilização das encostas.
Dentro deste contexto foram desenvolvidos os projetos básicos de urbanização
integrada para a recuperação ambiental do Bairro Cota 200, elaborados pela
empresa Maubertec Engenharia de Projetos Ltda e desenvolvidos com a
colaboração das equipes técnicas da CDHU, do IPT e da Ecovias, e com apoio da
Prefeitura do Município de Cubatão (MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA, 2008).
Teve como principal meta a melhoria das condições de vida da população envolvida
e a recuperação socioambiental da Serra do Mar, amparada, entre outras
providências, pela recuperação da qualidade ambiental e urbanística, pela promoção
de ações de sustentabilidade sócio-econômica, e por medidas que reduzam o risco
geotécnico representado pelo potencial de instabilização existente nas encostas da
serra, fornecendo os elementos necessários para preparar a licitação das obras, que
visam à racionalização da ocupação no bairro (MAUBERTEC ENGENHARIA E
PROJETOS LTDA, 2008).
O reassentamento habitacional em novos bairros, situados fora do Bairro Cota 200
está contemplado no Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar,
onde todas as famílias que saem dos Bairros Cota serão reassentadas com
moradias em Cubatão ou em cidades vizinhas da Baixada Santista.
O projeto de urbanização do Bairro Cota 200 é descrito a seguir, explicitando o
entendimento da projetista e da CDHU quanto às necessidades do bairro.
Segundo o relatório final do Projeto de Urbanização (Maubertec Engenharia de
Projetos Ltda, 2008), o projeto teve como diretrizes conceituais: manter as
características atuais de convivência conservando as centralidades existentes no
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bairro, introduzir conceitos e equipamentos urbanos adequados à situação pósremoções, compatibilizar projeto e equipamentos urbanos com os preceitos
geológico-geotécnicos

e

melhorar

a

qualidade

de

vida

das

populações

remanescentes. Os serviços planejados no projeto para o Bairro Cota 200 foram:
•

execução de estruturas de estabilização e de contenção;

•

construção de viaduto de mão dupla e pistas auxiliares de acesso, com a
eliminação das passarelas e dos acessos perigosos;

•

execução de sistemas de drenagem,

•

execução de rede de esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, com
lançamento final em Estação de Tratamento;

•

execução de reservatórios, adutora, Estações Elevatórias e toda rede de
água;

•

execução de área de eventos e centro de convivência;

•

execução de pontos de encontros com equipamentos públicos;

•

espaços reservados para implantação de equipamentos institucionais;

•

execução de quadras poliesportivas;

•

execução de parada de ônibus;

•

execução e requalificação de ruas e vielas internas ao bairro;

•

implantação de Via Perimetral,nos limites da desafetação do bairro;

•

implantação de Parque Linear com implantação de áreas de lazer e
equipamentos esportivos e;

•

instalação piezômetros e inclinômetros para o monitoramento da
movimentação das encostas do bairro após a intervenção urbanística.

A planta geral de cadastro físico das edificações no Bairro Cota 200, foi baseada em
aerofotogrametria e aferida pela Sabesp em 2007, para subsidiar o projeto executivo
de abastecimento de água dessa concessionária e evidencia em vermelho a posição
desordenada das moradias (Figura 13).
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Figura 13 - Planta Geral de cadastro físico das edificações no Bairro Cota 200.
Fonte: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda (2008).

Os projetos propostos pela CDHU serão apresentados pelos temas: geologia e
geotecnia, urbanismo e paisagismo, rede de abastecimento de água, rede coletora
de esgoto, rede de drenagem, pavimentação de ruas e passeios públicos,
implantação de viaduto de acesso único e implantação de iluminação pública.
3.2.1 Geologia e Geotecnia
Observando a geologia local, o projeto proposto considerou como relevante a
existência de cicatrizes de escorregamento ocorridas outrora e que cortam a região
a montante, no espaço natural ainda não ocupado, entre os Bairros Cota 200 e
95/100, indicada na figura 14, em amarelo, como 1, 2 e 3, que são típicas da Serra
do Mar.
Ocasionalmente, estes talvegues podem sofrer fenômenos geológicos que possam
atingir os Bairros-Cota. No caso do Bairro Cota 200, o talvegue indicado como 1 na
foto a seguir é o que pode, na ocorrência de uma corrida de lama, atingir as casas à
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direita do bairro. Dessa possibilidade decorre a importância dos cuidados em manter
estes talvegues preservados de ações do homem.

Figura 14 - Foto aérea das encostas dos Bairros Cota
Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (2008c)

Associadas ao fator natural foram realizadas vistorias de campo para subsidiar o
projeto de urbanização verificando-se diversas intervenções humanas que
potencializam o processo erosivo e de escorregamento de solos relacionada: ao
desmatamento das áreas; ao plantio de vegetação inadequada, ao nivelamento do
terreno para a construção (corte e aterro), ao local e método de construção
inadequado das moradias, aos vazamentos de água generalizados, favorecendo a
infiltração e ainda a ausência de impermeabilização e drenagem. Desmatamento
recente, no entorno das moradias não impermeabilizado, grandes áreas livre sem
proteção e ausência de sistema de drenagem favorecendo a erosão pluvial foram
também observações recorrentes que orientaram o projeto geotécnico para o Bairro
Cota 200.
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Outro aspecto norteador para o projeto de intervenção, já abordado neste trabalho,
foi a classificação, a caracterização e a setorização dos riscos, que conceituou as
diferentes áreas ocupadas, segundo a possibilidade de ocorrência de acidentes
geotécnicos e hidráulicos na Serra do Mar, produzido pelo IPT, sendo referência
para a indicação dos locais com possibilidade de contenção geotécnica.
Seguindo esta orientação, a planta de remoções apontou e definiu as áreas de
intervenção do projeto urbano a serem consideradas para o Bairro Cota 200, tanto
para as possibilidades urbanísticas, como para o reflorestamento dos setores
desocupados.
As condicionantes do projeto, quanto à geotecnia, de maior relevância foram: não
promover intervenções físicas com cortes e aterros que possam instabilizar o solo;
impermeabilizar o solo nas áreas ocupadas e consolidadas, que impeçam infiltração
das águas e constituir um sistema de drenagem superficial que escoe de modo
eficaz as águas, conduzindo-as para os cursos d’água existentes. Com estas
premissas o projeto propôs soluções urbanísticas que incorporassem preocupações
geotécnicas e geológicas. As obras geotécnicas propostas no projeto objetivaram a
garantia da segurança das casas que permanecem e, em alguns casos, necessárias
também nas áreas sugeridas para desocupação.
Nos desenhos do projeto de geotecnia, observa-se que há uma concentração de
estruturas de contenção propostas para a região oeste do bairro, onde existe a
montante uma seqüência de talvegues menores, citado na figura 14, que ratificam a
necessidade de manter os preceitos de estabilidade natural.
No projeto foram privilegiadas obras de domínio local: leves, de fácil execução e fácil
manutenção, compatíveis com os graus de dificuldade de sua implantação em
encostas. As obras para proteção e estabilização das encostas, indicadas no projeto
foram: reconformação manual de taludes; desmonte de blocos (a frio ou com
fogacho); mureta pequena de reforço com pedras rejuntadas; muro de pedra ou
blocos rejuntados; muro de gabião; muro de blocos estruturais de concreto; pano de
pedra; tela argamassada e solo grampeado. Estes dois últimos, o projeto sugere o
seu uso em situações especiais, quando os demais processos construtivos não
forem indicados.
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3.2.2 Urbanismo e paisagismo
O urbanismo proposto no projeto procurou manter, tanto quanto possível, a
característica vivencial do bairro, introduzindo conceitos de equipamentos urbanos
que permitam ajuste dos moradores para a situação de pós-remoções, melhorando
a qualidade de vida das populações que ficarem na área. Segundo a empresa
projetista, o projeto privilegiou conservar as centralidades existentes e a aptidão
natural do local, indicando para cada área uma melhora no desenho do espaço já
implantado (MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, 2008).
Na figura 15, a seguir, são apontadas as principais intervenções urbanísticas
propostas para o bairro.

Figura 15 - Intervenções de urbanismo propostas para o Bairro Cota 200
Fonte: Adaptado pela autora com dados da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (2008c)
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Para o bairro, o projeto básico de urbanização manteve a via principal de circulação,
que une as centralidades mediante a implantação de intervenções geotécnicas
reclassificando as áreas de risco geológico alto, para risco médio.
Como decorrência das remoções, ao norte da Rodovia Anchieta, abriu-se espaços
para a recuperação ambiental da mata, fortalecendo a proposta do projeto de que o
bairro concentre-se em desenvolver atividades ambientais, voltadas à valorização de
atitudes que convirjam para a preservação da natureza. Com esta intenção, foram
projetadas áreas de convivência e de eventos, e equipamentos de uso social a
serem utilizados pela Secretaria do Meio Ambiente. As remoções ao sul
possibilitaram a devolução da área para o PESM.
Segundo a Maubertec Engenharia e Projetos Ltda (2008), os espaços públicos de
praças, mirantes e outros espaços abertos foram criados dotados de equipamentos
urbanos, vegetação arbórea, iluminação para incentivar o convívio de vizinhança da
população.
As praças e pequenos pontos de encontro foram propostos aproveitando áreas
liberadas por remoções, em conformidade com a melhoria do sistema viário.
Para caracterizar fisicamente os limites das áreas desafetadas, foram projetadas
vias perimetrais com iluminação, com piso em pedras argamassadas, e locadas o
mais próximo possível do perímetro de desafetação do bairro. Nessas vias será
possível a circulação de motocicletas e pedestres. Em determinados trechos, de alta
declividade, as vias são desviadas do limite do parque para viabilizar a sua
acessibilidade, cuja caracterização poderá então ser feita por marcadores de
concreto.
Embora não constem como obras a serem projetadas e construídas de imediato,
foram também locadas e caracterizadas algumas edificações de uso social,
destinadas a atividades de apoio à comunidade. A destinação destes espaços,
segundo a CDHU (MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, 2008) será
definida localmente e acordada com as necessidades da comunidade, numa etapa
subseqüente de intervenções.
As figuras 16, 17, 18 e 19 apresentam as propostas de intervenção para o Bairro
Cota 200.
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Figura 16 - Situação atual e requalificação proposta para a praça e quadra de futebol
existentes no Bairro Cota 200
Fonte: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda (2008)

Figura 17 - Corte transversal do mirante proposto e áreas de encontro do Projeto Básico
das Intervenções no Bairro Cota 200
Fonte: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda (2008)
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Figura 18 - Situação atual e mirante proposto para Cota 200 do Projeto Básico das
Intervenções no Bairro Cota 200
Fonte: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda (2008)

Figura 19 - Situação atual e área de eventos proposta no Projeto Básico das Intervenções
do Bairro Cota 200
Fonte: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda (2008)
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3.2.3 Rede de abastecimento de água
Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram projetados
em harmonia com as diretrizes geológico-geotécnicas, orientados para minimizar o
movimento de terra, com escavações mais rasas, menores cargas sobre o terreno e
a diminuir as possibilidades de vazamentos e infiltrações no solo.
Para atender a esse último requisito, os principais ramais de adutoras e redes de
esgoto foram projetados abrigados em estrutura única às canaletas de drenagem de
concreto, ambas com tampas removíveis que possibilitam sua abertura, a qualquer
momento, para a verificação de seu funcionamento e eventuais reparos.
Os projetos seguiram diretrizes e especificações técnicas da concessionária de água
e esgoto do Estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp).
A rede de abastecimento de água projetada será alimentada, partindo da rede
existente no Bairro Pilões, onde será implantada a estação elevatória de água até
chegar ao lado da pista descendente, onde abastecerá um segundo reservatório de
água tratada e estação elevatória de água, perfazendo um percurso de 3,1 km de
linha de recalque, com diâmetro de 200 mm em tubo Polietileno de Alta Densidade
(PEAD). Neste ponto, a linha de recalque cruza da Rodovia Anchieta atravessando
as duas pistas por método não destrutivo com extensão de 400 m, para atender o
bairro. Atualmente, o bairro é abastecido por caixas d’água localizadas no Bairro
Cota 500.
Um reservatório terá a função de armazenar parte da vazão de abastecimento do
Bairro Cota 200. A estação elevatória de água terá a função de recalcar a água da
adutora Pilões até o reservatório e fará a sucção das adutoras existentes.
No total serão instalados 5,5 km de tubos PEAD nos diâmetros de 80 mm e 100 mm,
para a ligação de água dos 766 domicílios que permanecerão no bairro (Figura 20).
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Figura 20 - Projeto Básico da Rede de Abastecimento de Água no Bairro Cota 200
Fonte: Maubertc Engenharia e Projetos Ltda (2008)

3.2.4 Rede coletora de esgoto
O projeto proposto para o sistema de esgotamento sanitário do Bairro Cota 200
prevê redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque, caixa de passagem,
emissário e interceptor.
No bairro serão implantados 6,1 km de redes coletoras de PEAD, diâmetro de 150
mm, que atenderão à população prevista para permanecer no bairro após a
urbanização de aproximadamente 2.600 habitantes. Não se pretende que os limites
da ocupação aumentem segundo a Maubertc Engenharia e Projetos Ltda (2008).
As condições topográficas da região implicaram na necessidade de se implantar
trechos distintos de redes interligados, que transportarão por gravidade o esgoto que
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será recalcado por sucessivas estações elevatórias até o local, onde todo o esgoto
do Bairro Cota 200 será enviado para tratamento. O esgoto do Cota 200 seguirá por
emissário projetado numa extensão de 2,9 km e posteriormente pelo interceptor
numa extensão de 2,4 km, ambos com diâmetro de 200 mm, até chegar estação
elevatória de esgotos que conduzirá o esgoto para estação de tratamento final.
No mesmo ponto da rede de abastecimento de água, a rede coletora de esgoto
cruzará a Rodovia Anchieta por método não destrutivo e encaminhará os esgotos
para o seu tratamento.
O local previsto pela Sabesp para a implantação da Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE), à época do projeto básico, estava localizada no bairro Fabril.
Posteriormente, por orientação da Sabesp, eliminou-se a ETE e a previsão é que o
esgoto seja conduzido por rede até o emissário final. Este trecho final não foi
contemplado no projeto básico e nem no contrato de obras do Bairro Cota 200 e
está sob responsabilidade da Sabesp a sua execução.
A extensão total das sub-bacias de rede coletora perfaz 6,4 km e as linhas de
recalque 1,4 km com diâmetros de 100 mm e 150 mm, para coleta e tratamento do
esgoto dos 766 domicílios que se consolidarão na área (Figura 21).

Figura 21 - Projeto Básico da Rede Coletora de Esgoto no Bairro Cota 200.
Fonte: Maubertc Engenharia e Projetos Ltda. (2008)
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3.2.5 Rede de drenagem
A rede de drenagem projetada para o Bairro Cota 200 tem suas particularidades
relacionadas à segurança geológica e geotécnica da região que recomendam o
rápido e direcionado escoamento das águas pluviais para os cursos d’água
receptores.
A situação naturalmente complexa dos escoamentos torrenciais na encosta da Serra
do Mar se agrava quando o percurso natural das águas é modificado e passa a ser
determinado pelo escoamento através de ruas e vielas, em geral com declividades
acentuadas e sem a impermeabilização devida. Essa situação tende a concentrar os
fluxos e agravar riscos de erosões e escorregamentos. Portanto, no Bairro Cota 200
a drenagem tem papel fundamental na preservação ambiental deste ecossistema,
para a estabilidade das encostas e na redução dos riscos para as populações que
permanecerem nesta área.
Para o projeto básico de drenagem foi adotado o princípio de caminhamento único
das redes (Figura 22). O projeto propôs a criação de canaleta única (galeria de
serviço), quando possível, para acomodar a drenagem, o abastecimento de água e a
coleta de esgoto, reduzindo a possibilidade de vazamentos e/ou infiltrações no solo,
de água proveniente do sistema drenagem/água/esgoto. Quando ocorrer, a
identificação deve ser rápida e de fácil manutenção.
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Figura 22 – Proposta de integração em canaleta única das redes de água, esgoto
e drenagem.
Fonte: Maubertc Engenharia e Projetos Ltda (2008).

Outra diretriz adotada foi a de minimizar a execução de cortes e aterros no subsolo e
no meio externo à área urbanizada, evitando desestabilizações das encostas.
Quando necessário, o projeto propôs a implantação de dispositivos de drenagem
como valetas de pé e de topo para proteção dos taludes. Em complemento, o projeto
propôs a desconcentração dos pontos de desaguamento do sistema e a condução
adequada das águas pluviais nas áreas dos bairros. Tais medidas pretendem
diminuir os alagamentos de ruas e vielas, melhorar as condições de saneamento
ambiental e minimizar o risco de transbordamento de córregos e talvegues durante
chuvas intensas.
3.2.6 Pavimentação de ruas e passeios públicos
A estrutura viária interna do Bairro Cota 200 foi mantida nas áreas remanescentes
das remoções, tendo sido objeto de padronização e melhoramentos junto ao projeto
urbanístico e ao de drenagem superficial.
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A requalificação da rede viária, com alargamento dos leitos carroçáveis, onde
possível, para permitir a passagem simultânea de dois veículos em sentidos opostos
foi contemplada e incluiu a acomodação de muros de contenção de encostas e
acabamento paisagístico de taludes ao longo dos principais eixos viários (Figura 23).

Figura 23 - Projeto de Implantação do Sistema Viário das Vias de Circulação e Via
Perimetral no Bairro Cota 200
Fonte: Maubertc Engenharia e Projetos Ltda (2008)

A implantação e recuperação de vielas, garantindo a acessibilidade dos moradores
ao conjunto de domicílios remanescentes, e a implantação de um trajeto de vias de
circulação preferencial, otimizando o aproveitamento do viário interno, com espaços
para manobras de veículos foram incorporadas ao projeto.
3.2.7 Implantação de viaduto de acesso único
Por segurança da rodovia e dos moradores, foi proposta uma faixa de segurança
operacional de 30m de largura, delimitada fisicamente por alambrados de padrão
rodoviário, cujos limites extremos se direcionam aos dispositivos existentes de
travessia da rodovia, para a condução de animais silvestres.
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Junto às faixas de segurança está proposta a revegetação ao longo da rodovia e no
espaço entrevias com vegetação compatível às condições geológico-geotécnicas e
botânicas da região, visando à constituição de uma barreira de som para as áreas
urbanizadas remanescentes.
Para o Bairro Cota 200 foi proposta a remoção de todas as edificações ao sul da
rodovia Anchieta e desenvolveu-se projeto específico de um viaduto sobre a
Rodovia Anchieta nomeado no projeto de via de acesso único ao bairro (Figura 24),
que pretende melhorar a segurança de acesso dos moradores à rodovia, acabando
com os cruzamentos em nível. A entrada e saída do bairro ficarão restritas a este
acesso.
O projeto sugere um eventual aproveitamento parcial da entrevias para uso
operacional da rodovia, aumentando as possibilidades de interconexão das duas
pistas em caso de eventos críticos na Serra.

Figura 24 - Vistas da maquete eletrônica do viaduto sobre a Rodovia Anchieta para o Bairro
Cota 200
Fonte: Maubertc Engenharia e Projetos Ltda (2008)
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3.2.8 Implantação de iluminação pública
Conforme verificado junto à concessionária de energia elétrica local, as redes
elétricas, domiciliar e pública foram projetadas obedecendo às especificações por
ela estabelecidas.
A iluminação da via perimetral do bairro foi projetada com o objetivo de caracterizar
fisicamente o limite da área desafetada. Seu projeto prevê a utilização de lâmpadas
de vapor de sódio, indicadas para que não haja atração excessiva de insetos, e
pensado para minimizar as possibilidades de furtos de fiações e demais
componentes do sistema.
O viaduto de acesso único ao bairro também teve sua iluminação projetada com os
mesmos critérios, e tem como objetivo propiciar maior segurança na circulação de
veículos e pedestres.
3.3 O Projeto Social no Bairro Cota 200
É consenso que em assentamentos precários onde a vulnerabilidade social e a
exclusão social são marcantes, uma obra de urbanização somente impulsionará a
melhoria econômica de sua população se for fomentada condição de organização
social, que como conseqüência produzirá um efeito positivo significativo na
qualidade de vida dos moradores. Para tanto investir em projetos de geração de
renda com a criação de cursos para desenvolvimento de habilidades pessoais,
cursos de capacitação profissional e cursos para desenvolvimento cultural, entendese como salutar.
O trabalho social em andamento no Bairro Cota 200 tem a proposta de promover a
organização comunitária e o desenvolvimento sustentável dos núcleos urbanos
instalados na Serra do Mar (SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 2010).
Utiliza como metodologia de trabalho a participação dos moradores nas etapas de
implantação da intervenção urbana com a eleição de representantes territoriais,
formação de agentes comunitários de urbanização, a formação de núcleos temáticos
operativos, articulação de parcerias público -privadas e o atendimento das famílias
nos escritórios de atendimento técnico social, pretendendo ter no processo de
urbanização uma rede social dinâmica, articulada e integrada entre moradores,
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técnicos sociais, técnicos de projetos e obras e parceiros (SECRETARIA DA
HABITAÇÃO, 2010).
Para entendimento das funções e interfaces que o trabalho social da CDHU tem, a
seguir serão descritos os trabalhos em desenvolvimento.
3.3.1 Eleição dos representantes territoriais
Os representantes territoriais foram eleitos para garantir a legitimidade da
representação. A eleição teve como objetivo mobilizar os moradores para que
participem do processo de urbanização e nas discussões do detalhamento dos
projetos executivos, com a função de conhecer, opinar e divulgar aos moradores do
bairro a evolução do projeto. Para esclarecer é importante informar que a obra de
urbanização licitada com o projeto básico, foi contratada incluindo a elaboração do
projeto executivo durante as obras.
Foram eleitos 33 representantes territoriais para o Cota 200, para representar todos
os espaços territoriais do núcleo, possibilitando que todos os setores do bairro sejam
representados (Fotografia 9).

Fotografia 9 - Reunião com representantes territoriais do Bairro Cota 200
Fonte: Arquivo da autora (2010)
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3.3.2 Formação de agentes comunitários de urbanização
O curso de agentes comunitários elaborado no âmbito do Programa da Serra do
Mar, em especial para o projeto de urbanização dos Bairros Cota, tem como meta
fomentar discussões e ações sobre as formas de participação popular; promover
reflexões e ações voltadas para temáticas como representação comunitária,
desenvolvimento social e democrático, informação e cidadania, educação e meio
ambiente e memória; multiplicar informações e conhecimentos que favoreçam a
busca de melhoria da qualidade de vida da comunidade e ampliar a consciência dos
direitos e deveres e sobre a conservação dos espaços públicos e preservação do
meio ambiente (SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 2010). O curso de agentes
comunitários promoveu oficinas articuladas com as outras ações ligadas ao
processo de urbanização.
3.3.3 Formação de núcleos temáticos operativos
Dentro do citado núcleo temático operativo estão todas as atividades e cursos
relacionados à implementação sustentável da urbanização, tanto física quanto
social, pensando na intervenção urbana com obras imediatas, como também no pósobra com a consolidação das benfeitorias instaladas.
Os núcleos temáticos sintetizam a implementação dos projetos sociais dentro do
bairro com apoio técnico-educativo e envolvem os moradores para uma participação
positiva do processo de urbanização.
Alguns dos projetos temáticos previstos e em andamento são: Núcleo de
Urbanização, Projeto Com Com, Artes nas Cotas, Curso de Cartografia e Viveiro
Escola.
a)

Projeto Com Com : Projeto de Comunicação Comunitária é um apoio
técnico educativo para a comunidade local. Visa promover oficinas de
formação e produção de meios de comunicação comunitários como blog,
rádio comunitária, jornal impresso e digital, vídeos e demais meios de
comunicação, compartilhando informações entre comunidade, o poder
público e parceiros (Fotografia 10);
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Fotografia 10 - Registro do trabalho de criação de textos e imagens
para as publicações impressas do Projeto Com Com
Fonte: Projeto Com Com, (2010)1

b)

Arte nas Cotas: É um projeto de apoio à urbanização e de
desenvolvimento local por meio de oficinas e intervenções de arte urbana:
técnicas de estêncil, grafite, mosaico etc. Os executores das intervenções
artísticas são os próprios moradores das áreas de intervenção do projeto:
representantes comunitários, agentes comunitários da Serra do Mar e
grupos e segmentos de moradores dos bairros cotas (crianças, jovens,
idosos etc.). Os moradores não são meros usuários ou beneficiários das
intervenções e melhorias, mas sujeitos ativos da construção do projeto
urbanístico, garantindo a continuidade do processo de apropriação do
espaço habitado (SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 2010). A equipe social
cita que este projeto colabora na mobilização e participação dos
moradores em todas etapas do processo urbanização e proporciona
identificar e problematizar os diferentes sentidos atribuídos à urbanização
e suas implicações na vida coletiva e de cada cidadão (Fotografias 11 e
12);

1

Cedida pela equipe do Projeto Com Com, (2010)
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Fotografia 11 - Moradores e educadores de arte em atividades de preparação de
mosaico e pintura estêncil no ateliê dos Cotas
Fonte: Arquivo da Autora (2010)

Fotografia 12 - Moradoras dos Bairros Cotas preparando mosaicos para instalar
em muro do bairro Pinhal do Miranda
Fonte: Arquivo da Autora (2010)
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Outro papel fundamental do Projeto Arte nas Cotas está na utilização do produto
deste trabalho (mosaico, estêncil e grafismo) no ambiente urbano em construção,
fomentando o sentimento de pertencimento do espaço público por parte dos
moradores (Fotografia 13).

Fotografia 13 - Muro existente reformado com aplicação de mosaico feito pelos
moradores
Fonte: Arquivo da Autora (2010)

c)

Curso de Cartografia : Com base em observações diretas ou análise de
documentação já existente, visa a elaboração de mapas, cartas ou outras
formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos,
fenômenos e ambiente físicos e socioeconômicos, bem como sua
utilização (SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 2010). Um dos objetivos do
curso é a expansão dos limites geográficos do Ateliê através de
pesquisas sobre possíveis trabalhos com os recursos naturais da própria
Serra (Fotografia 14);
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Fotografia 14 - Alunos do curso de cartografia observando mapas
Fonte: Equipe Social (2010)2

d)

Viveiro Escola: A construção do viveiro dentro da sede do Núcleo ItutingaPilões do PESM funcionará como um embrião, para implantação de outros
viveiros de mudas nos Bairros Cota. Promoverá cursos de formação de
viveiristas, com a produção de mudas nativas para reflorestamento das
áreas degradadas nas encostas da Serra do Mar. O curso será dado em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) através da
Coordenadoria de Educação Ambiental.

3.3.4 Parceria em cursos profissionalizantes
Em parceria com o SENAI de Cubatão, a CDHU articulou e selecionou moradores
dos Bairros Cota para cursos profissionalizantes de pedreiro, carpinteiro, armador de
formas entre outros cursos voltados para construção civil. O objetivo é melhorar a
capacitação profissional e conseqüentemente, melhorando o perfil econômico e
2

Cedida pela Equipe Social (2010)
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financeiro dos moradores dos Bairros Cota. A equipe social faz o contato dos alunos
com as empresas que fazem as obras do programa Serra do Mar que são
incentivadas a contratá-los.
3.3.5 Mediação para resolução de conflitos
A CDHU, para minimizar conflitos diversos que surgem durante o processo de
remoção

e

urbanização,

contratou

equipe

multidisciplinar

para

mediação,

negociação, facilitação, gestão de crise e demais meios de resolução pacífica de
conflitos. Esta equipe faz gestão no âmbito sócio-habitacional, sócio-ambiental
reduzindo a tensão nas relações comunitárias que levam a problemas na
implantação do Projeto da Serra do Mar. Sua atuação se dá tanto no contato com a
população que será removida durante a pré-ocupação das novas unidades, quanto
na pós-ocupação, quando a família está reassentada em nova moradia.
3.3.6 Escritório de Atendimento Técnico (EAT)
Os escritórios de atendimento técnico têm a função de receber as famílias que estão
envolvidas

no

processo

de

urbanização,

individualmente

ou

em

grupos,

esclarecendo quanto à forma de atendimento habitacional, prazos de entrega das
unidades novas, prazos para a remoção. Tem também a função de informar à
equipe técnica de obras, quais as moradias que estão em risco de escorregamento
mais graves, esclarecer aos moradores quanto as frentes de obras e demais
interfaces diretas da população. Os escritórios de atendimento técnico social estão
localizados dentro dos Bairros-Cota e no canteiro de obras.
Especificamente para o Bairro Cota 200, o EAT está localizado na rua principal e é o
braço operacional com suporte direto às obras de urbanização.
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4 PESQUISA COM OS REPRESENTANTES DOS MORADORES DO BAIRRO
Nesta etapa da pesquisa estão comentados os questionários respondidos pelos
representantes territoriais. São entrevistas qualitativas para avaliar a expectativa dos
moradores quanto à intervenção urbanística a ser implantada.
Os representantes territoriais entrevistados foram eleitos no período de fevereiro a
maio de 2010, pelos moradores, em reuniões comunitárias organizadas pela equipe
social da CDHU e da gerenciadora Companhia Brasileira de Projetos e
Empreendimentos (Cobrape), que faz o gerenciamento social dos Bairros-Cota para
a CDHU.
Foram eleitos 33 representantes territoriais distribuídos por toda a área de ocupação
do Bairro Cota 200. Atualmente, em maio de 2011, consultando a equipe social que
trabalha na área, obteve-se a informação que 08, dentre os representantes eleitos,
não estão participando das reuniões de discussão da urbanização do bairro. Os 25
representantes territoriais eleitos e que continuam participando das reuniões são
moradores atuante e conhecedores das carências do bairro e por este motivo
entende-se que suas opiniões, quanto ao que está sendo proposto, são importantes
para uma avaliação do projeto de urbanização do Cota 200.
As perguntas têm o objetivo de verificar a aderência dos moradores à área, diante
da expectativa que eles têm com a urbanização do bairro. A pesquisa pretende
observar se o proposto pelo governo do estado é o que o morador espera de
melhoria. As perguntas feitas foram:
a)

Como é a sua moradia?

b)

Você conhece o que está proposto no projeto de urbanização para o
bairro?

c)

Você está ciente que o bairro não pode receber novas moradias nas áreas
que foram desocupadas? Você concorda? Por quê?

d)

Você está ciente que o seu lote não pode receber novas moradias ? (EX.
venda de laje, aluguel ,etc) Você concorda? Por quê?

e)

Você está ciente que no máximo 20% do seu lote pode ficar sem
impermeabilizar (deixar na terra)? Você concorda? Por quê?

f)

Sua moradia tem que ser removida?
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g)

Caso a resposta anterior seja SIM. Você está satisfeito com a solução
habitacional oferecida ?

h)

Caso a resposta anterior seja NÃO. O que você pretende ter como solução
habitacional ?

i)

Você pretende voltar para o bairro Cota?

Todas as perguntas foram qualitativas com o objetivo de verificar a percepção do
morador quanto às suas responsabilidades para com o bairro de não permitir novo
adensamento, quanto ao risco de escorregamento que estão submetidos e se a
solução habitacional oferecida pelo Estado deixa o morador satisfeito, de modo que
não seja atrativo, para aqueles que saíram, retornar ao bairro.
A descrição das características físicas das moradias foi pesquisada para um
cruzamento de informações com o objetivo de verificar se as expectativas dos
moradores estão relacionadas à precariedade do domicílio. Foram distribuídas fichas
de pesquisa para todos os 25 representantes e deste total, 13 representantes
responderam à pesquisa (Gráfico 3).

Gráfico 3: Representantes territoriais pesquisados
Fonte: Elaborado pela Autora com os dados da pesquisa
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Após a pesquisa, os dados foram analisados para obter um panorama das
características da população pesquisada. O modelo da tabela de pesquisa e a
relação de representantes pesquisados estão nos Apêndices A e B.

4.1 Resultado da pesquisa qualitativa quanto às expectativas dos representantes
territoriais em relação ao projeto
Com a tabulação dos dados obteve-se um retrato da impressão dos representantes
territoriais quanto ao projeto de urbanização, verificando se a forma como vem
sendo apresentado o projeto para os moradores está suficientemente clara e se os
moradores estão satisfeitos com o projeto (Tabela 3).
Inicialmente, esperava-se que todos os 25 representantes territoriais atuantes
respondessem

à

pesquisa,

no

entanto,

aproximadamente

a

metade

dos

representantes respondeu.
Como resultado da pesquisa, observa-se que a maioria dos eleitos mora em casas
de alvenaria, uma pequena parte em casas de material misto (parte alvenaria e parte
em madeira) e dentre os pesquisados, nenhum mora em casa de madeira.
O mapa de localização dos representantes territoriais pesquisados demonstra que
houve uma maior participação dos que estão na porção noroeste do bairro
(Apêndice C).
Todos os representantes pesquisados manifestaram que concordam que as áreas
desocupadas não podem receber novas moradias e conhecem o projeto.
Dos 25 representantes territoriais pesquisados, 2/3 permanecerão no bairro com a
urbanização e 1/3 restante terão atendimento habitacional fora do Bairro Cota 200.
Quanto aos moradores que serão removidos, todos os pesquisados estão
insatisfeitos com a solução habitacional oferecida.
Apenas 01, dos 03 moradores que sairão do bairro, manifestou que não pretende
voltar para o Cota 200, os outros dois não responderam à pergunta.
Nos capítulos seguintes, 5 e 6, estão apresentadas, respectivamente, a análise dos
resultados e as conclusões da autora.
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Tabela 3- Resultado da pesquisa com os representantes territoriais
PESQUISA DE EXPECTATIVA DOS MORADORES

RESULTADO
MADEIRA

MISTA

0

2

SIM
12

NÃO
1

Você está ciente que o bairro não pode receber novas moradias nas áreas que foram
desocupadas?

13

0

Você concorda?

13

0

Você está ciente que o seu lote não pode receber novas moradias ? (EX. venda de laje, aluguel
,etc)

9

4

Você concorda?

7

6

Você está ciente que no máximo 20% do seu lote pode ficar sem impermeabilizar (deixar na
terra)?

13

0

Você concorda?

10

3

4

9

Como é a sua moradia?

Você conhece o que está proposto no projeto de urbanização para o bairro?

Sua moradia tem que ser removida?
Caso a resposta anterior seja SIM .Você está satisfeito com a solução habitacional oferecida ?
Você pretende voltar para o bairro Cota? Obs. Apenas 01 pesquisado aceitou responder
Fonte: Tabela elaborada pela a Autora

4
1

ALVEN

11
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4.2 Questionário respondido da pesquisa aplicada
Os questionários respondidos estão apresentados no Apêndice C com nome e
cadastro dos moradores omitidos, para proteger o sigilo dos pesquisados.

4.3 Carta imagem da distribuição espacial dos pesquisados
Com os dados levantados elaborou-se a carta imagem com a posição das moradias
dos pesquisados, para visualizar se a localização dos moradores pesquisados tem
relação com as respostas dadas. Esta observação é comentada no item 5.
O mapa está apresentado no Apêndice C.

100
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Embora o universo pesquisado seja pequeno, ele está bem representado pelos
moradores que são bem informados do processo de urbanização, resultando em
uma pesquisa qualitativa.
Cabe citar que não foi possível pesquisar, mais detalhadamente, sobre a opinião dos
moradores removidos. A pequena amostra demonstra que estes não estão
satisfeitos e têm uma impressão diferente do projeto daqueles que permanecerão no
bairro após a urbanização.
A distribuição espacial dos pesquisados demonstra que houve uma maior
participação dos que estão na porção noroeste do bairro, onde as obras de
urbanização começaram primeiro e as famílias estão mais envolvidas e preocupadas
com o impacto direto da urbanização nas suas vidas (Apêndice C). A autora entende
que a insegurança dos moradores, quanto ao futuro do projeto e a busca de
informações sobre a urbanização, os aproximam das reuniões promovidas pelo
Governo do Estado.
Partindo da informação de que a maioria dos representantes mora em casas de
alvenaria, verifica-se que há um envolvimento maior no processo de urbanização de
moradores que investiram mais recursos em suas moradias e que estão a mais
tempo no bairro.
Os pesquisados conhecem o projeto e concordam que as áreas desocupadas não
podem receber novas moradias. As respostas explicativas, se concordam ou não e o
por quê, demonstram que os representantes concordam que a Serra do Mar é
ambientalmente e geologicamente frágil, sua preservação é desejável e que após a
desocupação, as áreas devem ser reflorestadas e devolvidas à mata. No entanto,
sentem-se cerceados no seu direito de comercializar seus lotes, destacando a
importância da regularização fundiária do terreno, que foi abordada na seção 1.3.2
deste trabalho. Citam que o saneamento do bairro (redes de água e esgoto) é
necessário para saúde das pessoas e para evitar infiltração e deslizamentos do solo.
Observa-se que os pesquisados conhecem o histórico de escorregamentos no bairro
e temem que este evento ocorra próximo aos seus lotes e, por este motivo,
concordam com a impermeabilização do terreno.
Foi mais expressiva a participação na pesquisa daqueles que permanecerão no
bairro. Cruzando esta informação com a carta imagem da distribuição espacial dos
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pesquisados (Apêndice C), observa-se que há apenas 01 representante territorial na
parte sul do bairro, onde ocorrerá a remoção total das moradias. Isto induz ao
entendimento de que a representação territorial está voltada à urbanização do bairro
e aos moradores que permanecem.
Os moradores que serão removidos estão insatisfeitos com a solução habitacional
oferecida e citam que gostariam de ser ressarcidos pelo gasto que tiveram na
construção de suas casas e, apesar de conhecerem o risco que correm, têm
vínculos sociais com o bairro e não estão satisfeitos em sair, dizem que a escuta aos
problemas individuais não é suficiente. Analisando este relato, observa-se que um
dos objetivos da eleição dos representantes territoriais é a participação no processo
de urbanização e o acompanhamento das obras, ajudando na orientação dos
demais moradores sobre o que está acontecendo. No entanto, a eleição ocorreu em
maio de 2010 e a elaboração do projeto básico em 2008, o que demonstra que
quando o projeto foi concebido a representatividade ainda não estava constituída, e
com isto a participação dos eleitos na definição das intervenções do bairro ficou
limitada Mas o principal fator que contribui para que os moradores removidos
estejam insatisfeitos é o fato que, para os primeiros domicílios removidos do bairro,
foram ofertadas unidades em municípios fora de Cubatão, em localidades com
características de cidade-dormitório. Esta opção não atendeu as aspirações dos
moradores, pois nos municípios para onde foram as famílias, Itanhaém, Praia
Grande, Peruíbe, São Vicente, não há trabalho, escola, hospitais e demais
equipamentos oferecidos na qualidade e quantidade que há em Cubatão. Na medida
em que as unidades em Cubatão estão sendo entregues percebeu-se que as
famílias que foram para outros municípios mostraram-se arrependidas e desejam ir
para as unidades novas, mas em Cubatão. No entanto, na pesquisa respondida este
comentário não apareceu, o conhecimento da autora é através de relatos dos
moradores que não participaram da pesquisa.
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6. CONCLUSÕES
Diante das respostas, entende-se que os pesquisados conhecem o projeto, aprovam
as medidas de controle para que não haja reocupação no bairro, no entanto, não
estão satisfeitos com a solução habitacional oferecida. Mesmos com a obra de
urbanização tendo iniciado em todo o bairro observa-se que alguns moradores não
acreditam que a obra vai se concretizar, se sentem inseguros quanto ao futuro do
bairro.
O conflito urbano-ambiental existe no bairro. Isto aparece quando os pesquisados
citam que conhecem o projeto, aprovam o controle de novas ocupações, no entanto,
desejam poder vender seus lotes e poder construir ou reformar suas casas, ou seja,
para os moradores as particularidades ambientais e geológicas que bairro tem não
estão claras.
Na ótica ambiental, deixar 1/3 de famílias é ter como dificuldade constante o controle
futuro da expansão do bairro. Se não houver fiscalização intensa, não haverá
garantias de que a mata estará protegida.
Na ótica urbana, o projeto de urbanização não consegue integrar o bairro à cidade,
por uma limitação física. E a integração dos moradores removidos somente será
adequada às suas necessidades, quando estes estiverem instalados em Cubatão,
onde há trabalho, escolas, hospitais e qualidade de vida.
A autora entende que a urbanização do bairro com a consolidação de apenas 1/3 da
população atual de um bairro que está encravado na mata é bastante frágil.
Um processo de urbanização deve ser construído durante a concepção do projeto, e
a escuta aos moradores tem papel importante. A vivência e o conhecimento que os
moradores têm do bairro é o que promove um desenvolvimento e implantação de um
projeto mais sintonizado com a realidade local. Este é o caminho perene para que os
representantes eleitos, mesmo que estejam participando posteriormente a
elaboração do projeto básico, contribuam na discussão das reais necessidades do
bairro. Este entendimento está apoiado na vivência em experiências anteriores de
projetos de verticalização e urbanização de favelas, sem a participação efetiva dos
moradores, onde houve o retorno das pessoas e a refavelização dos espaços, após
a remoção do assentamento humano.
Conforme já citado no subitem 2.2 deste trabalho, Coelho (2010) comenta que numa
intervenção em assentamentos humanos deve-se pensar pequeno, com identidade

103
e qualidade, ou seja, próximo do morador e a construção de um projeto participativo
é o caminho para isto.
Observa-se também que a remoção total da parte sul do bairro, que representa 34%
de toda a retirada que ocorrerá no Cota 200, acontecerá por riscos qualificados
como tecnológicos devido à proximidade com a rodovia e a possibilidade de
acidentes com produtos químicos sobre a encosta e sobre as casas que estão ao sul
da rodovia. Esta justificativa é contraditória, considerando que a diretriz de
consolidação do núcleo habitacional como bairro, pressupõe manter, sempre que
possível,o maior número de moradias no núcleo habitacional.
Para subsidiar projetos futuros a autora entende que:
• O projeto apresentado, apesar de não contemplar todas as necessidades
urbanas de um bairro, limitada inclusive pela sua posição geográfica, tendo
seus limites confrontando o Parque Estadual da Serra do Mar, promove uma
melhoria significativa os aspectos de risco de vida, que é o mais grave do
local.
• A concepção do projeto, iniciada em 2008, antes de compor o grupo de
representantes territoriais, não teve sua representatividade validada, o que
compromete a sustentabilidade do projeto. Para projetos futuros de
urbanização, esta etapa não deve ser desconsiderada.
• A urbanização de assentamentos precários em áreas de proteção ambiental
não finaliza após a implantação das obras, a pressão nestas áreas para
expansão do núcleo é e será constante. Portanto, a fiscalização é primordial e
é necessário que seja apoiada pelos moradores.
• A segregação geográfica do Bairro Cota 200 da cidade mais próxima,
Cubatão, limita a utilização dos serviços públicos. Para uma vivência
sustentável do bairro deve-se discutir amplamente a disponibilização de áreas
para postos de saúde, creches, correios, posto policial, farmácias etc.
• O trabalho social vem incentivando a descoberta de novos potenciais de
trabalho para os moradores do bairro, com cursos de formação e capacitação
profissional que têm seus méritos, mas a disponibilização de recursos
expressivos e específicos, com esta finalidade, é necessária.
• Nos casos de reassentamentos em cidades-dormitórios, fora do bairro
urbanizado, sugere-se não fechar o canal de diálogo entre Governo do
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Estado e moradores reassentados, para que a solução habitacional oferecida
seja duradoura. Sugere-se que sejam discutidas trocas que permitam que os
moradores insatisfeitos optem por solução habitacional mais adequada às
suas realidades.
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APÊNDICE A – Modelo da pesquisa de expectativa dos representantes territoriais
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Tabela 4 – Modelo da Pesquisa de Expectativa dos Representantes Territoriais
Nome:
Como é a sua moradia?
Você conhece o que está proposto no projeto de urbanização para o bairro?
1 Você está ciente que o bairro não pode receber novas moradias nas áreas que foram desocupadas?
Você concorda?

MADEIRA

cadastro:
MISTA

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Por quê?
2 Você está ciente que o seu lote não pode receber novas moradias ? (EX. venda de laje, aluguel ,etc)
Você concorda?
Por quê?
3 Você está ciente que no máximo 20% do seu lote pode ficar sem impermeabilizar (deixar na terra)?
Você concorda?
Por quê?
4 Sua moradia tem que ser removida?
Caso a resposta anterior seja SIM .Você está satisfeito com a solução habitacional oferecida ?
Caso a resposta anterior seja NÃO. O que você pretende ter como solução habitacional ?
Você pretende voltar para o bairro Cota?

Fonte: Tabela elaborada pela a Autora

ALVENARIA
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APÊNDICE B – Relação de representantes territoriais pesquisados

114
Tabela 5- Relação de representantes territoriais pesquisados
N°

CADASTRO

01

09.03.011

02

03.01.024

03

03.01.005

04

01.02.017

05

02.22.010

06

01.04.44

07

02.22.002

08

07.04.27

09

06.02.017

10

03.16.017

11

01.04.026

12

01.07.006

13

03.04.004

14

01.02.002

15

02.12.009

16

03.02.001

17

07.04.064

18

05.04.011

19

01.08.12

20

07.01.005

21

01.04.027

22

01.02.04

23

06.01.011

24

01.03.012

25

01.03.020
LEGENDA:

PESQUISADOS
Fonte: Tabela elaborada pela a Autora

ENTREGUE A
FICHA DE
PESQUISA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

RESPONDEU À
PESQUISA

SITUAÇÃO DE
PERMANÊNCIA NO
BAIRRO

removido
permanece

x
x

permanece
permanece
permanece

x
x

permanece
permanece
permanece

x

permanece
permanece

x

permanece
permanece
permanece
permanece
permanece

x

permanece
permanece
permanece

x

permanece
permanece

x
x
x
x
x

removido
permanece
permanece
removido
removido
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APÊNDICE C – Respostas dos questionários aplicados.
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117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
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APÊNDICE D – Carta imagem da distribuição espacial dos pesquisados
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Carta imagem da distribuição espacial dos pesquisados

