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RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de classificação de habitabilidade para
unidades situadas em assentamentos precários. Para isso, foi necessária a
construção do próprio conceito de habitabilidade e de suas diretrizes, uma vez que
ainda não existe no Brasil um conjunto de parâmetros claros que permitam avaliar a
qualidade da unidade inserida em assentamentos precários quanto às suas
condições de habitabilidade. O trabalho recorreu a leis, regulamentações e normas
de âmbito nacional e internacional, referendadas por órgãos como a ONU, a OMS, o
Governo Federal, a ABNT e a ISO. Posteriormente, foi realizado um estudo através
da metodologia da Matriz de Impactos Cruzados (MIC), que permitiu a classificação
das diretrizes de habitabilidade quanto à sua criticidade e motricidade. Através
desse estudo, foi possível estabelecer a ordem de prioridade com que devem ser
tratadas as unidades habitacionais de acordo com os eventos potencialmente
associados a elas, considerando os impactos sobre as condições de segurança,
saúde e conforto dos habitantes. Por fim, foi apresentada uma proposta de
classificação de habitabilidade, que permite identificar as unidades habitacionais em
assentamentos precários através de cores que expressam, ao mesmo tempo, de
forma sucinta e direta, suas condições de habitabilidade e o nível de prioridade com
que devem ser tratadas. Espera-se dessa maneira fornecer subsídios para
processos de tomada de decisão no âmbito das intervenções em assentamentos
precários, permitindo não apenas a diferenciação entre as unidades habitacionais
que devem ser removidas, daquelas que podem ser consolidadas, do ponto de vista
de suas condições de habitabilidade, como também o tipo de intervenção mais
adequado para cada caso.

Palavras chave: Habitabilidade; unidade habitacional; assentamentos precários.

ABSTRACT
Proposal for habitability classification of dwelling units in slums.
This paper presents a proposal for habitability classification of dwelling units situated
in slums. For this purpose, it was necessary do build the own concept of habitability
and its requirements, once there isn‘t yet in Brazil a set of clear parameters that allow
the evaluation of the quality of the dwelling unit in slums, in terms of its habitability
conditions. This paper resorted to laws, regulations and standards of Brazilian and
international scope, acknowledged by organizations like UN, WHO, the Brazilian
Federal Government, ISO and ABNT. Afterwards, a study was conducted through the
Cross Impact Matrix method, which allowed the rating of the habitability requirements
as to their criticity and motricity. Through this study, it was possible to establish the
priority order in which the dwelling units must be treated, according to the events
potentially related to them, considering the impacts on the inhabitants‘ safety, health
and comfort conditions. At last, was presented a proposal for habitability
classification, which allows the identification of the dwelling units in slums through
colors that express, at the same time, in a brief and straightforward way, their
habitability conditions and the priority level in which they must be treated. It is
expected that this study can provide resources for decision making processes in
interventions in slums, allowing not only the differentiation between the dwelling units
that must be removed from the ones that may be consolidated in terms of their
habitability conditions, as well as the most appropriate type of intervention for each
case.

Keywords: Habitability; dwelling unit; slums.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Assentamentos precários no Brasil
A exclusão do acesso ao mercado imobiliário formal, somada à ineficácia das

políticas habitacionais do Estado na provisão de moradia, não deixou outra
alternativa à grande parcela da população brasileira senão a aquisição informal de
habitação em assentamentos precários (MARICATO, 1995; MAUTNER, 1999),
também conhecidos como favelas, ocupações, invasões, grotas, malocas, baixadas,
comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros (IBGE, 2013).
Nas diversas definições de assentamentos precários encontradas na
literatura, são apontados como fatores comuns a ausência de título de propriedade caracterizada pela ocupação ilegal da terra, pública ou particular -, a ausência ou a
precariedade de acesso aos serviços públicos essenciais e a forma desordenada do
assentamento, geralmente densa e pautada na autoconstrução da moradia,
totalmente à margem da legislação urbanística e edilícia (SAMORA, 2009; BUENO,
2008; DENALDI, 2003).
Desde o Censo de 1991, o IBGE utiliza o conceito de ―aglomerado
subnormal‖1, termo que possui certo grau de generalização, de modo a abarcar a
diversidade de assentamentos precários existentes no País. Segundo esse conceito,
aglomerado subnormal é um conjunto constituído de no mínimo 51 unidades
habitacionais, carentes em sua maioria dos serviços públicos essenciais, que não
possuem o título de posse da terra (ou que tenham sido regularizados apenas em
período recente) e que estão dispostas, em geral, de forma desordenada e densa
(IBGE, 2013). De acordo com essa definição, os aglomerados subnormais englobam
as favelas e os loteamentos irregulares ou clandestinos2. Segundo o Censo de 2010,

1

Uma vez que o IBGE não contabiliza os setores censitários com menos de 51 domicílios, o
número de aglomerados subnormais pode estar subestimado. Para a cidade de São Paulo,
onde as favelas tendem a ocupar terrenos pequenos, tais como áreas livres de loteamentos,
por exemplo, esta classificação do IBGE é particularmente prejudicial. Isso já não ocorre no
caso do Rio de Janeiro, que apresenta assentamentos de grandes extensões (SAMORA,
2009).
2

Segundo a Fundação Seade, ―favelas‖ são assentamentos precários em áreas públicas ou
particulares de terceiros, cuja ocupação é feita à margem da legislação urbanística e
edilícia. Já os loteamentos irregulares e clandestinos são caracterizados pela existência de
um agente promotor e/ou comercializador de terras, onde o parcelamento do solo é voltado
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o Brasil contava naquele ano com 6.329 aglomerados subnormais, totalizando
3.224.529 de domicílios e uma população de 11.425.644 de residentes. Esses
números correspondem a 5,6% do total de domicílios e 6,0% da população do País
(IBGE, 2013).
Embora seja um fenômeno percebido em toda a extensão territorial do País, é
nas regiões metropolitanas – pólos de concentração da produção econômica e da
geração de emprego - que se concentram os assentamentos precários. ―É nas
regiões metropolitanas que vamos encontrar possivelmente a face mais dramática
da ocupação irracional do solo (...), na medida em que este drama é visceralmente
social e atinge uma quantidade imensa de pessoas (MARICATO, 1999, p. 47).
Ainda segundo dados do Censo de 2010, 88,2% dos domicílios em
aglomerados subnormais estavam em regiões metropolitanas com mais de 1,0
milhão de habitantes, sendo que as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de
Janeiro e Belém eram responsáveis por quase a metade do total do País (43,7%).
No Estado de São Paulo, 79,6% dos domicílios e da população residente em
aglomerados subnormais estavam na RMSP (IBGE, 2013).
Em vista da natureza ilegal de sua ocupação, a maioria dos assentamentos
precários se dá em áreas pouco propícias à urbanização, tais como encostas de
elevada declividade, margens de córregos, áreas de mananciais, manguezais, locais
sujeitos à inundação, áreas não edificáveis de loteamentos (destinadas a usos
institucionais ou verdes), etc. (SAMORA, 2009; DENALDI, 2003). Além de expor a
população residente a múltiplos riscos à saúde e à segurança, a ocupação
desordenada dos assentamentos precários gera uma miríade de impactos negativos
e deseconomias urbanas para as cidades que assola (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2010). A ocupação dessas áreas, além de colocar em risco a integridade física dos
moradores, causa danos ambientais e compromete a qualidade de vida na cidade
como um todo (DENALDI, 2010).

ao uso unifamiliar ou multifamiliar de pequeno porte. Enquanto nos loteamentos irregulares
o desenho urbano está parcial ou totalmente em desacordo com as normas legais vigentes
(urbanísticas, edilícias ou fundiárias), nos loteamentos clandestinos, sequer houve tentativa
de regularização por parte do loteador, o qual consiste muitas vezes de grileiros que
ocupam a terra ilegalmente para loteá-la (FUNDAÇÃO SEADE, 2008).
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1.2

Intervenções em assentamentos precários no Brasil
Frente ao problema das ocupações irregulares, pode-se dizer que, em um

primeiro momento, as políticas públicas brasileiras de intervenção visaram à sua
repressão e erradicação (a despeito de algumas iniciativas esparsas, geralmente de
caráter assistencialista ou emergencial). É apenas a partir da década de 1980 que
começa a existir no Brasil uma mudança de paradigma no enfrentamento da
questão, devido à influência da agenda das agências internacionais de cooperação
multilateral, como o BM e o BID3, e por influência de fatores locais4 (CARDOSO,
2008).
Segundo esse novo paradigma, as políticas públicas passam a se voltar para
a consolidação de áreas já ocupadas, intervindo diretamente nesses assentamentos.
Nessas intervenções, buscava-se a manutenção da maior parte possível da
população em seu local de origem ou em áreas próximas, como forma de reduzir os
impactos sociais da remoção da população, mas, principalmente, como tentativa de
se evitar os altos custos de reassentamento impostos pelo elevado preço da terra
urbanizada, cada vez mais escassa nos grandes centros urbanos (SAMORA, 2009;
DENALDI, 2003).
Na década de 1990, as intervenções de consolidação e urbanização de
favelas difundem-se, aprimoram-se e diversificam-se em diversos municípios
brasileiros, passando a se voltar à integração de ações multissetoriais, incluindo
ações sociais de geração de emprego e renda. Torna-se comum a utilização de
soluções mistas de urbanização, associada à provisão de novas unidades, incluindo
por vezes, soluções verticalizadas. O impacto dos custos de reassentamento,
entretanto, limita a promoção do desadensamento dos núcleos, uma vez que
restringe o número de unidades a serem removidas, consistindo em um dos
3

O consenso internacional em torno desse novo paradigma começou a ser construído entre
especialistas e policy-makers na 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos
Humanos (UN-Habitat I), realizada em Vancouver em 1976, sob forte influência dos
trabalhos do arquiteto John Turner, ―Freedon to Built‖ (1972) e ―Housing by People‖ (1973)
(CARDOSO, 2008).
4

Podem ser apontados dois fatores locais fundamentais para essa mudança de paradigma
no Brasil: a crise fiscal e econômica, que restringiu os recursos direcionados para as
políticas sociais, e o processo de redemocratização do País, com o fim do regime militar e a
promulgação da Constituição Federal em 1988, que constituiu um cenário propício para a
organização dos movimentos sociais que passam a reivindicar pelo direito de permanência
no local e por melhorias nos assentamentos ocupados (BALTRUSIS, 2004).
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principais gargalos nos programas de urbanização de assentamentos precários,
tanto do ponto de vista financeiro como técnico (DENALDI, 2003).
Além do aprimoramento institucional das políticas de urbanização de favelas,
percebem-se inegáveis avanços nas condições de vida da população residente em
assentamentos precários, sobretudo nas duas últimas décadas, particularmente em
termos de saneamento e saúde, aspectos bastante atacados pelos programas de
urbanização de favelas desde os anos 1980. Segundo dados do IBGE (2004, 2011),
a proporção de domicílios brasileiros atendidos pelos serviços básicos teve aumento
progressivo entre os anos de 1960 e 2010: aumento de 65% na cobertura de energia
elétrica; 62% no abastecimento de água e 42% nas ligações de esgoto ou fossa
séptica (IBGE, 2004 e IBGE, 2011).
No entanto, há sinais de que os programas de intervenção em favelas nem
sempre têm atingido resultados satisfatórios. De acordo com a literatura, devido aos
elevados custos e à alta complexidade das intervenções em assentamentos
precários, o poder público muitas vezes se limita à provisão de infraestrutura e
equipamentos urbanos, não conseguindo alcançar a abrangência necessária e nem
sempre promovendo a integração da favela à cidade e o acesso da população a
uma moradia adequada (DENALDI, 2003).

1.3

A unidade habitacional em assentamentos precários
A

unidade

habitacional

em

assentamentos

precários

constitui

uma

modalidade particular de moradia, baseada na ocupação de terrenos nem sempre
próprios para a edificação, construída à margem de qualquer legislação urbanística
ou edilícia e baseada na autoconstrução, com materiais e técnicas geralmente
deficientes em relação aos padrões mínimos necessários (SAMORA, 2009;
CARVALHO, 2008).
As condições dessas moradias se agravam, sobretudo a partir dos anos 1990,
nas áreas metropolitanas das regiões economicamente mais desenvolvidas, onde se
verifica o adensamento dos assentamentos precários, com a ocupação quase total
do solo e a verticalização das unidades habitacionais (ABRAMO, 2009; SAMORA,
2009).
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Essas situações de baixa qualidade habitacional apresentam impactos
significativos sobre a saúde da população residente. Segundo estudo da OMS
(2005), embora seja complexo estabelecer relações diretas de causa e efeito entre a
habitação e a saúde dos residentes – uma vez que a moradia envolve diversos
fatores locais, sociais, culturais, econômicos etc.–, há estudos bem estabelecidos
que associam a baixa qualidade habitacional à baixa qualidade da saúde física e
mental de seus ocupantes, sobretudo aos grupos mais vulneráveis da população,
como as crianças, os idosos e as camadas de mais baixa renda (THOMSON;
PETTICREW, 2005).
Além disso, segundo o modelo mais comum de intervenção, a construção da
unidade habitacional e a promoção de suas melhorias são deixadas a cargo dos
próprios moradores. Desse modo, muito embora as condições ambientais do
assentamento como um todo sejam equacionadas pelas ações de urbanização, temse um modelo que muitas vezes acaba por consolidar moradias em situações
precárias e insalubres (SAMORA, 2009; DENALDI, 2003).
Portanto, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos projetos de
urbanização, elas não podem justificar intervenções públicas que resultem em
moradias que não atendam integralmente as necessidades a que se destinam, ou
seja, ao acesso à ―moradia digna e adequada‖ (SAMORA, 2009; DENALDI, 2003).

1.4

Moradia digna, moradia adequada e habitabilidade
O conceito de ―moradia digna‖ não consiste em um paradigma estático e

imutável. Pelo contrário, trata-se de um conceito que evolui ao longo do tempo,
sendo cada vez melhor delimitado (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006).
A moradia é um direito universal - ao lado de outros direitos básicos de
cidadania, como saúde, educação etc. - garantido pela Declaração de Direitos
Humanos (ONU, 1948) e pela Constituição Federal, através de Emenda
Constitucional de 2000 (BRASIL, 2000).
Em 1991, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - vinculado à
ONU -, estabeleceu, em seu Comentário Geral nº 04, sete componentes básicos
para que uma moradia possa ser considerada minimamente ―adequada‖: segurança
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nos direitos de propriedade; disponibilidade de serviços, equipamentos e infraestrutura; preços acessíveis; habitabilidade; acessibilidade a todos os grupos
sociais; localização; e adequação cultural (ONU, 1991).
Por sua vez, o conceito de habitabilidade não possui critérios estabelecidos,
apresentando definições variadas segundo as diferentes fontes. Assim, fica clara a
necessidade de construção de diretrizes que tornem possível a avaliação objetiva da
qualidade da unidade habitacional inserida em assentamentos precários, em termos
de suas condições de habitabilidade.
No Brasil, há regulamentações e normas de âmbito nacional, como as
Normas Regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho (Ministério do
Trabalho e Emprego), com visão voltada à insalubridade e à periculosidade, e a
ABNT NBR 15575:2013, voltada à avaliação de desempenho em edificações
habitacionais. Esta, por sua vez, se assemelha à ISO 6142:1984, de abrangência
internacional, desenvolvida na Europa na década de 1980, motivada pela
necessidade de avaliação de sistemas construtivos inovadores. O presente trabalho
se apóia nessas referências, além dos próprios conceitos da ONU e da OMS.

1.5

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de classificação de

habitabilidade para unidades situadas em assentamentos precários, tendo como
base requisitos de periculosidade e insalubridade.

1.6

Justificativa
De acordo com a literatura, embora existam parâmetros de ordem urbanística

já bem estabelecidos para intervenções em assentamentos precários, ainda não
existe no Brasil um conjunto de diretrizes sistematizado para avaliação da qualidade
da unidade habitacional inserida em assentamentos precários, do ponto de vista de
suas condições de habitabilidade.
O presente trabalho pretende contribuir para a construção de tais diretrizes,
tornando possível a diferenciação entre unidades habitacionais que devem ser
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objeto de remoção, daquelas que podem ser consolidadas no local (mediante
intervenções de requalificação, quando necessário).
Dessa forma, espera-se fornecer subsídios para a tomada de decisão de
forma objetiva em programas, projetos e obras de regularização fundiária, de
urbanização, de requalificação habitacional e de assistência técnica, bem como para
a avaliação das práticas existentes.
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2

METODOLOGIA

Para a elaboração da proposta de classificação de habitabilidade para
unidades situadas em assentamentos precários, o presente trabalho recorreu a leis,
regulamentações e normas de âmbito nacional e internacional referentes ao tema.
O trabalho se apoiou em conceitos estabelecidos por órgãos como a ONU e a
OMS, referendados pela Constituição brasileira, e utilizou, entre as referências
internacionais, a ISO 6241:1984, e, entre as referências nacionais, a ABNT NBR
15575:2013 e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, esta última
por se voltar a aspectos de insalubridade e periculosidade. Essas referências foram
fundamentais para a definição das diretrizes de habitabilidade da proposta de
classificação apresentada.
Para validação da proposta de classificação, foi utilizada a técnica
desenvolvida por Brasiliano, adaptada da metodologia criada originalmente pelo
cenarista francês Michael Godet – a Matriz de Impactos Cruzados (MIC), com o
apoio de conceitos de gestão de riscos extraídos da ABNT ISO 31000:2009.
Este trabalho se divide em três etapas, assim definidas:
● Etapa 1 - Revisão bibliográfica, subdividida em quatro partes: revisão da
literatura em torno da discussão da qualidade da habitação em assentamentos
precários no Brasil e suas particularidades; pesquisa de conceitos e parâmetros de
moradia digna, moradia adequada e habitabilidade, segundo referências no âmbito
nacional e internacional; apresentação de sistemas internacionais de classificação
de riscos utilizados na área da saúde; apresentação de conceitos e ferramentas de
gestão de riscos adotados neste trabalho.
● Etapa 2 - Apresentação de proposta de classificação de habitabilidade para
unidades em assentamentos precários, dividida em cinco partes: identificação das
diretrizes de habitabilidade, selecionadas a partir das referências pesquisadas na
revisão bibliográfica; apresentação de conceitos acerca de cada uma das diretrizes
identificadas; apresentação dos requisitos de habitabilidade adotados neste trabalho;
apresentação do estudo realizado para a classificação das diretrizes de
habitabilidade, através da metodologia desenvolvida por Brasiliano – a Matriz de
Impactos Cruzados (MIC); apresentação da proposta final de classificação.
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● Etapa 3 - Breve discussão acerca das medidas de intervenção em unidades
habitacionais

situadas

em

assentamentos

precários

e

apresentação

das

considerações finais.
A seguir, é apresentado o Fluxograma 1 com a síntese das etapas deste
trabalho.
Fluxograma 1 – Etapas do trabalho.
ETAPA 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
- Parte 1: Qualidade e particularidades da habitação em assentamentos
precários no Brasil.
- Parte 2: Conceitos e parâmetros de moradia digna, moradia adequada e
habitabilidade no âmbito nacional e internacional.
- Parte 3: Sistemas internacionais de classificação de riscos da área da
saúde.
- Parte 4: Conceitos e ferramentas de gestão de riscos.

ETAPA 2 - PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO
- Parte 1: Identificação das diretrizes de habitabilidade.
- Parte 2: Apresentação de conceitos acerca de cada diretriz identificada.
- Parte 3: Apresentação dos requisitos de habitabilidade.
- Parte 4: Classificação das diretrizes de habitabilidade através da
metodologia da Matriz de Impactos Cruzados (MIC).
- Parte 5: Apresentação da proposta final de classificação de
habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

ETAPA 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
- Breve discussão sobre medidas de intervenção em assentamentos
precários.
- Considerações finais.

Fonte: Elaborado pela autora.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica está subdividida em quatro partes:
● Na primeira parte, procura-se apresentar a abordagem acadêmica atual da
problemática em torno da qualidade das unidades habitacionais situadas em
assentamentos precários no Brasil e suas as particularidades - seu caráter irregular,
baseado na autoconstrução, seu contexto de altas taxas de adensamento e de
grande diversidade social, ambiental, urbana e construtiva.
● Na segunda parte, são apresentados conceitos e parâmetros de moradia
digna, moradia adequada e habitabilidade, tendo como referencial a ONU, a OMS, a
Constituição brasileira e um conjunto de regulamentações e normas de âmbito
nacional e internacional - a ISO 6241:1984, a ABNT NBR 15575:2013 e as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
● Na terceira parte, são apresentados dois sistemas de classificação de riscos
muito utilizados internacionalmente na área da saúde - o Sistema de Triagem de
Manchester (STM) e a Escala de Coma de Glasgow (ECGl). Esses sistemas serviram de
referência para a elaboração da proposta de classificação.
● Na quarta parte, são apresentados conceitos básicos de gestão de riscos
definidos pela ABNT ISO 31000:2009 e da ferramenta utilizada neste trabalho para a
validação da proposta de classificação, a metodologia desenvolvida por Brasiliano –
a Matriz de Impactos Cruzados (MIC).
A partir da revisão bibliográfica, foi possível obter os subsídios necessários
para a seleção das diretrizes de habitabilidade, a partir das quais foi elaborada a
proposta de classificação para unidades habitacionais em assentamentos precários,
objetivo deste trabalho.

3.1

Unidades habitacionais em assentamentos precários
Nesta parte do trabalho, procura-se apresentar a abordagem acadêmica atual

em torno da qualidade e das particularidades das unidades habitacionais situadas
em assentamentos precários no Brasil.

20

Primeiramente, são abordados os principais motivos apontados pela literatura
para a consolidação de moradias em condições precárias e insalubres, a qual
repercute significativamente sobre a segurança e a saúde da população residente.
Posteriormente, é abordado o caráter irregular dessas moradias, baseado na
autoconstrução, e inserido em contextos de altas taxas de adensamento e de grande
diversidade social, ambiental, urbana e construtiva.
Espera-se com isso apresentar o contexto em que se inserem as unidades
habitacionais em assentamentos precários no Brasil, cujas particularidades devem
ser levadas em consideração para a elaboração de uma proposta de classificação
voltada para intervenções que envolvam essa modalidade específica de habitação.

3.1.1 Qualidade das unidades habitacionais em assentamentos precários
O Brasil vem acumulando importantes experiências em intervenções em
assentamentos precários, tendo sido a política de urbanização de favelas
institucionalizada, difundida e aprimorada no Brasil desde os anos 1980. A difusão
dos programas de intervenção em favelas resultou em inegáveis avanços, sobretudo
nas duas últimas décadas, especialmente no que se refere à melhoria significativa
das

condições

de

vida

da

população

residente

nesses

assentamentos,

particularmente em termos de provisão de infraestrutura básica e na eliminação de
riscos imediatos à vida, aspectos bastante atacados pelos programas de
urbanização desde suas primeiras experiências no País (DENALDI, 2003).
Segundo dados do IBGE (2004, 2011), a proporção de domicílios brasileiros
atendidos pelos serviços básicos teve aumento progressivo entre os anos de 1960 e
2010.
Em 1960, quando o país ainda era predominantemente rural, pouco mais de
um terço dos domicílios possuíam energia elétrica. O acesso à eletricidade cresceu
continuamente e chegou a 98% dos domicílios do País em 2010 (56,5 milhões)
(IBGE, 2004).
Em relação ao abastecimento de água, o número de domicílios ligados à rede
pública saltou de apenas 2,8 milhões em 1960 para 47,4 milhões em 2010. O
crescimento relativo aconteceu de forma contínua, passando de 21% em 1960, para
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33% em 1970, 55% em 1980, 71% em 1991, 78% em 2000 e 82% em 2010 (IBGE,
2004; IBGE, 2011).
O item referente à ligação a redes de esgoto, embora ainda represente uma
carência em parcela considerável dos domicílios brasileiros, também mostrou
avanço: em 1960, apenas 24% dos domicílios (3,2 milhões) estavam ligados à rede
geral de esgoto ou possuíam fossa séptica; em 2010, esse número passou para
66% (38 milhões) (IBGE, 2011).
O quesito referente à destinação do lixo foi incorporado aos censos apenas a
partir de 1991. Como nos demais serviços de saneamento básico, a coleta de lixo
aumentou, passando de 64% em 1991 para 87% dos domicílios em 2010 (IBGE,
2004; IBGE, 2011). Nos domicílios urbanos, a cobertura do serviço de coleta de lixo
ultrapassava 97% em 2010 (IBGE, 2011).
A ampliação do acesso aos serviços básicos de infraestrutura se relaciona
diretamente com a evolução positiva dos indicadores de mortalidade infantil e de
expectativa de vida ao nascer, segundo Maricato (1995): se em 1940, o Brasil
apresentava taxa de quase 150 mortes entre 1000 nascidos vivos em crianças
menores de um ano de idade, em 1999, essa taxa caiu para 34,6 mortes. Bueno
(2008) lembra que o acesso à água e energia em quantidade e qualidade
adequadas contribuem para a preservação de alimentos e para a redução de gastos
do orçamento familiar com saúde, melhorando, assim, a saúde e higiene de maneira
geral.
Registram-se avanços em termos de mobilidade urbana e acessibilidade,
devido à implantação de obras de drenagem, pavimentação, escadarias e rampas,
iluminação pública e melhoria do acesso aos serviços urbanos de maneira geral.
Também avançaram as questões relacionadas à erradicação de riscos geotécnicos,
com obras de estabilização de encostas, canalização de córregos, eliminando riscos
imediatos à vida e perdas materiais (BUENO, 2008).
De modo geral, constata-se a satisfação e a avaliação positiva dos moradores
de assentamentos precários após as intervenções de urbanização, mesmo em locais
onde a avaliação pós-obra indicou problemas de concepção ou manutenção.
Percebe-se a mudança da percepção ambiental dos moradores em relação ao seu
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habitat e o seu comprometimento com a conservação das melhorias realizadas pela
urbanização (BUENO, 2008).
No entanto, há sinais de que os programas de intervenção em favelas nem
sempre têm atingido resultados satisfatórios, não conseguindo alcançar a
abrangência necessária e nem sempre promovendo a integração da favela à cidade
e o acesso da população a uma moradia adequada (DENALDI, 2003).
As intervenções em assentamentos precários são sempre complexas, do
ponto de vista técnico e social, envolvendo aspectos jurídicos, institucionais, físicos
e sociais, e demanda períodos longos, de no mínimo três anos, segundo Bueno
(2008), exigindo grande determinação do órgão executor ou promotor para
conseguir finalizar as obras.
O poder público tem demonstrado muitas dificuldades para alcançar a
integração de políticas setoriais, limitando a incorporação de programas sociais mais
amplos de acesso à cidade e restringindo as intervenções ao plano físico, limitandose ao perímetro da favela, sem inserção em estratégias maiores de recuperação
ambiental e urbanística (DENALDI, 2003).
É frequente a execução de ações pontuais e sem continuidade, não
associadas a projetos mais amplos de cidade. Bueno (2008) aponta problemas
recorrentes nos programas de urbanização que limitam sua eficácia: falta de projetos
e estudos detalhados; necessidade de readequações ou adaptações in loco ou de
refazer obras mal executadas ou inadequadas; interrupções durante as obras; nãoexecução de todo o escopo do projeto proposto (normalmente por limitações
financeiras); não-execução de ações comunitárias sistemáticas; incerteza quanto às
perspectivas de regularização fundiária e urbanística; ausência de orientação técnica
e fiscalização nas reformas e nas ampliações das unidades existentes; dificuldade
de coordenação entre agentes municipais e concessionárias estaduais de
saneamento, iluminação e energia, o que gera retrabalho em projetos e obras e
prejudica a manutenção dos serviços implantados após a urbanização.
Muitos

programas

de

urbanização

adotam

parâmetros

mínimos

de

intervenção, seja pela dificuldade técnica das soluções a serem adotadas, seja pelas
limitações financeiras dos agentes promotores (DENALDI, 2003).
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Na tentativa de reduzir os impactos sociais da remoção da população, mas,
principalmente, como forma de evitar os altos custos de reassentamento impostos
pelo elevado preço da terra urbanizada, cada vez mais escassa nos grandes centros
urbanos, a maioria dos programas de urbanização limita os critérios de remoção de
famílias apenas às situações mais críticas, quando estas impõem ameaças
imediatas à vida (como nas áreas sujeitas a escorregamentos) ou ao meio ambiente
(como nas beiras de córregos e nas áreas de preservação permanente). Do ponto
de vista urbanístico, limitam-se as remoções apenas às quantidades estritamente
necessárias para a implementação de infraestrutura ou de equipamentos urbanos
(sobretudo de sistema viário), entendendo-se, nesses casos, que o impacto da
remoção de algumas famílias teria, como contrapartida, a melhoria do assentamento
como um todo. Dessa forma, ainda que o assentamento apresente um aumento de
sua qualidade ambiental em seu aspecto global, a intervenção urbanística nem
sempre consegue oferecer condições de salubridade satisfatórias a todas as
moradias (SAMORA, 2009).
Além disso, o modelo empregado pelos programas de urbanização também
acaba por promover a consolidação de situações inadequadas. A atuação do
Estado, por princípio, restringe-se às áreas públicas e à implantação de
infraestrutura urbana, intervindo o mínimo possível nas moradias existentes
(CARVALHO, 2008). Segundo Baltrusis (2004), quando os programas de
urbanização surgiram, a ideia era a de que os governos oferecessem infraestrutura
básica e segurança de posse aos residentes de favelas, deixando os processos de
construção e melhorias da unidade habitacional por conta dos moradores, aos quais
seriam oferecidos orientação técnica e pequenos créditos. O modelo de ―lotes
urbanizados‖ (―sites and services‖5), difundido no Brasil desde a década de 1980, é
um exemplo desse modelo de intervenção. Conforme o modelo mais comum desse
tipo de programa, cada moradia passa a integrar um lote, geralmente com testada
para uma via oficial de veículos ou de pedestres, e recebe ligações domiciliares às
redes públicas de água, esgoto e drenagem.

5

Os programas de ―lotes urbanizados‖ (―sites and services‖) e de ―urbanização de favelas‖
(―slum upgrading‖) podem ser citados como os modelos mais difundidos pelas agências
internacionais de financiamento, tais como o BID e o BM, desde a década de 1970, no
âmbito internacional, e de 1990, no Brasil (BALTRUSIS, 2004).
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Além de sobrecarregar os moradores com os custos da construção da
moradia (cuja perda de escala torna o valor da construção muito maior do que da
modalidade produzida pelo Estado) e, não raro, promover assentamentos em locais
remotos, distantes 30 ou 40 km dos centros urbanos, esse modelo de intervenção,
que deixa a cargo dos moradores a produção das casas e suas melhorias, acaba
por consolidar situações habitacionais bastante precárias no interior dos núcleos
urbanizados (SAMORA, 2009).
Samora (2009) também lembra que não há, na maioria dos programas,
―propostas efetivas quanto à avaliação das condições de habitabilidade de cada
moradia pré-existente que será consolidada após a urbanização, bem como não há
um método de intervenção sistematizado para sua melhoria‖. Deixar as moradias por
conta dos moradores pode significar a consolidação de situações de precariedade
habitacional, por vezes extremas, fato que não condiz com os objetivos de uma
política habitacional responsável. Da mesma forma, Denaldi (2003) afirma: ―Nos
moldes em que a urbanização de favelas vem sendo desenvolvida, ainda não se
pode afirmar que a urbanização resulte sempre em moradias dignas (adequadas) e
integradas à cidade‖.
Portanto, se, por um lado, melhoram-se as condições de acesso à
infraestrutura urbana mínima (água, luz, esgoto, lixo, drenagem, pavimentação), por
outro, consolidam-se situações precárias, ao invés de eliminá-las. Pode-se dizer que
os programas de urbanização de favelas têm conseguido combater a precariedade
extrema, sem, entretanto, conseguir eliminá-la ou garantir o acesso à moradia digna
e adequada por parte da população favelada. Apesar das ações de urbanização que
vêm acontecendo nos assentamentos precários em diversos municípios do país, os
programas implantados tendem a consolidar a favela tal como está, tendo como
consequência, a consolidação de habitações insalubres, sem condições mínimas de
habitabilidade (SAMORA, 2009; CARVALHO, 2008).
Dessa forma, mesmo após as intervenções, constata-se a consolidação de
situações indesejáveis, legitimadas pelo poder público com a ação de urbanização.
São situações como: parcelamento do solo resultando em lotes menores que 20m²,
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metragem muito inferior ao mínimo aceito atualmente por técnicos, de 40 a 45m² 6;
habitações que distam mais de 250m de via de veículos, as quais apresentam
dificuldade de acesso por carros de bombeiros, ambulâncias, coleta de lixo e outros
serviços urbanos; manutenção de ocupações em áreas impróprias, comprometendo
a qualidade ambiental do bairro e da cidade, tais como áreas sobre aterros
sanitários, sob linhas de alta tensão, próximas a linhas de trem, cursos d‘água, etc.;
consolidação de habitações precárias e insalubres, com problemas estruturais, de
adensamento, insolação, ventilação, entre outros, edificadas antes da urbanização e
que assim permanecem mesmo após a intervenção do Estado.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos projetos de urbanização,
elas não podem justificar intervenções públicas que resultem em moradias que não
atendam integralmente às necessidades a que se destinam, ou seja, ao acesso à
―moradia digna‖.
Segundo Denaldi (2003),
Embora o saneamento seja um ‗direito social mínimo‘, ele não pode
continuar sendo considerado a única questão central em programas
de urbanização que buscam integrar a favela à cidade e promover a
inclusão social (DENALDI, 2003, p. 199).

Para Samora (2009),
Não se trata de condenar os programas de urbanização, que têm seu
papel e sua importância dentre as ações habitacionais. O que se
pretende é insistir no fato de que uma política habitacional não pode
ser plena se não abranger os aspectos específicos relativos à
unidade habitacional que será consolidada pelas ações de
urbanização. Ao se demonstrar que, num assentamento de alta
densidade, um elevado número de moradias não possui insolação
suficiente durante o inverno, ou que a sua morfologia é um dos
fatores de risco para ocorrência de lesões medulares, inclusive em
crianças, pretende-se contribuir com argumentos técnicos para uma
necessária mudança de paradigma pela qual devem passar os
programas de urbanização (SAMORA, 2009, p. 139).

Desse modo, uma política habitacional plena e responsável deve ser capaz
de fornecer alternativas habitacionais que, justapostas, garantam a qualidade de
todas as moradias resultantes das intervenções públicas, promovendo programas de
urbanização que visem ―não apenas a melhoria das condições ambientais do
6

Consenso alcançado de forma empírica, após diversas experiências de urbanização de
favelas.
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assentamento de forma geral, mas também das unidades habitacionais que o
compõem, em particular.‖ Os programas de urbanização devem incorporar diretrizes
e ações específicas em relação às moradias que serão consolidadas após a
urbanização, garantindo condições mínimas de salubridade, não deixando a
qualidade da unidade habitacional ao sabor da intervenção urbanística (SAMORA,
2009).
Segundo Carvalho (2008), cabe a ressalva que em um processo de
urbanização, não é necessária a remoção de todas as unidades, uma vez que nem
todas as habitações construídas em favelas são desprovidas de qualidade ou de
condições de moradia, a despeito de não se enquadrarem nos parâmetros legais. Já
para Samora (2009), no mesmo assentamento urbanizado haverá uma miríade de
situações habitacionais quanto à sua qualidade arquitetônica e urbanística. Assim, o
projeto de urbanização deve estabelecer claramente quais as unidades que podem
ser mantidas, quais devem ser objeto de reforma e quais devem ser removidas, além
de determinar os mecanismos a serem utilizados em cada caso, tendo como
parâmetro as condições de habitabilidade de cada moradia.
De acordo com a literatura revisada, existem parâmetros já bem
estabelecidos para intervenções de ordem urbanística, sistematizado em trabalhos
importantes, como as teses de Rosana Denaldi (2003) e Laura Bueno (2000). Há um
relativo consenso quanto à abordagem de parâmetros tanto do ponto de vista da
implantação no sítio (áreas de risco, áreas non aedificandi, áreas de preservação
ambiental), como do ponto de vista de cobertura de infraestrutura urbana
(especialmente do sistema viário), ou do ponto de vista do parcelamento do solo
(lote mínimo)7.
Porém, pode-se afirmar que ainda não existe no Brasil um conjunto de
diretrizes sistematizado, voltado especificamente para a avaliação da qualidade
habitacional, do ponto de vista de suas condições de salubridade e habitabilidade,
no nível da unidade inserida em assentamentos precários. Assim, fica clara a

7

Como exemplos de diretrizes urbanísticas propostas por BUENO (2008), já consagradas
pelo uso, podem ser citados: distância da moradia a uma via de veículos de no máximo 100
metros (tomando-se como referência uma quadra de 1 hectare); escadarias de acesso com
altura máxima de 10 metros (tomando-se como referência um prédio de 5 andares); lote
mínimo de 40 a 50 m²; largura mínima de vielas de 1,50 m; recuo frontal mínimo de 0,50 m
para permitir a execução de fundações e de ligações prediais com a rede pública.
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necessidade de construção de diretrizes que norteiem a tomada de decisão em
projetos e obras de urbanização de assentamentos precários. Denaldi (2003),
Baltrusis (2004), Cardoso (2008) e Samora (2009) apontam a importância do
desenvolvimento dessas diretrizes.
Segundo os autores revisados, uma proposta de diretrizes para intervenções
em assentamentos precários deve levar em conta as especificidades desses
assentamentos, que constituem uma forma particularmente complexa do ambiente
construído, produzida à margem de qualquer legislação urbanística e edilícia, via de
regra, situada em áreas altamente adensadas e de grande diversidade social,
ambiental, urbana e construtiva.
As favelas apresentam grande diversidade de situações, o que dificulta a
padronização da intervenção. Para Bueno (2008), cada intervenção em um
assentamento irregular ou em uma favela é um caso único, gerando grande
dificuldade de padronizar parâmetros para urbanizar e regularizar esses tipos de
assentamento. As chamadas ―boas práticas‖ ou as ―experiências exitosas‖ dos
programas de urbanização dificilmente conseguem ser replicadas. Em muitos casos,
as soluções são muito específicas e os custos dos programas são altíssimos
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).
Para Cardoso (2008), uma proposta de parâmetros para intervenções em
assentamentos precários deve ser suficientemente abrangente para evitar qualquer
tipo de ―engessamento‖ do processo, mas que ao mesmo tempo permita estabelecer
um referencial de qualidade mínima para as intervenções, sendo passíveis de serem
replicadas em situações urbanísticas similares.
Denaldi (2008) ressalta a importância da realização de diagnósticos e estudos
detalhados como método para a escolha mais adequada de intervenção, bem como
a necessidade de envolvimento da população no desenvolvimento dos projetos, que
devem convergir com as necessidades dos moradores, levando em conta suas
características culturais e sócio-econômicas.
Para Samora (2009), uma política habitacional responsável deve propor
diretrizes adequadas às especificidades das favelas, considerando a variedade de
situações, que exige respostas tão diversificadas quanto os problemas encontrados.
Os programas de intervenção em assentamentos precários devem dispor de um
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conjunto de elementos que possam oferecer diversas soluções apropriadas às
necessidades de cada caso e localidade, desde a gestão entre os atores envolvidos
até as questões técnicas construtivas.
Em sua tese de doutorado, Samora (2009) propõe o início de uma construção
de indicadores referentes à qualidade da unidade habitacional em assentamentos
precários, autoconstruída pelo morador e consolidada pelo poder público no
momento da sua urbanização, em vias de ser regularizada do ponto de vista
fundiário, urbanístico e edilício. Sem a pretensão de esgotar a questão, propõe três
indicadores de habitabilidade para o norteamento das intervenções com vistas à
melhoria das condições de habitabilidade das edificações, estabelecendo níveis
mínimos de qualidade. Os indicadores propostos pela autora - risco de incêndio,
acesso solar e risco de injúrias físicas – relacionam-se intimamente com o grau de
adensamento das moradias.
Outro trabalho consultado foi a dissertação de Carvalho (2008) que,
considerando as favelas do Rio de Janeiro, propõe requisitos mínimos de
habitabilidade para intervenções de combate à inadequação habitacional a para a
melhoria da qualidade de vida da população residente em assentamentos informais.
Para a autora, as intervenções devem garantir uma habitação que seja ―saudável,
confortável e sustentável‖.
O presente trabalho pretende apresentar uma proposta na tentativa de
preencher essa lacuna, esperando dessa forma fornecer subsídios para o
estabelecimento de diretrizes de intervenção em projetos de urbanização e de
requalificação habitacional, bem como fornecer subsídios para avaliação das
práticas existentes.

3.1.2 Particularidades das unidades habitacionais em assentamentos precários
A seguir, são apresentadas as particularidades das unidades habitacionais
em assentamentos precários - seu caráter irregular, baseado na autoconstrução, seu
contexto de altas taxas de adensamento e de grande diversidade social, ambiental,
urbana e construtiva –, particularidades estas que devem ser levadas em conta na
elaboração de diretrizes voltadas para intervenções no nível da unidade.
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Do ponto de urbanístico e construtivo, percebem-se mudanças na
configuração do espaço nos assentamentos precários, sobretudo nas últimas duas
décadas, particularmente no contexto das áreas metropolitanas.
Após um século de favela, muitas mudanças são percebidas. A
imagem da favela associada ao ‗barraco‘ não corresponde mais à
realidade da maioria das favelas em metrópoles. A invasão, gradual
ou repentina, individual ou em grupo, de uma terra sem infraestrutura, com a autoconstrução de uma moradia com material
provisório como madeira, palha, deixam de ser características
predominantes (DENALDI, 2003, p. 43).

Os barracos de madeira são substituídos por construções de alvenaria e
aumenta a área construída do domicílio. Aumenta a cobertura por serviços de
infraestrutura. A forma de acesso à favela passa a ser preponderantemente pela via
do mercado imobiliário informal e o ‗comprador‘, na maioria das vezes, adquire uma
moradia já parcialmente construída. As favelas se adensam, verticalizam e a
imagem do barraco de madeira é substituída pelos tijolos aparentes.
Carvalho (2008), descrevendo as favelas cariocas, faz um retrato fiel que se
aplica a muitos assentamentos metropolitanos da atualidade:
Nas favelas cariocas consolidadas, a maioria das moradias é em
alvenaria, com estrutura em concreto armado e divisórias em tijolo
cerâmico comum furado. O revestimento externo é pouco aplicado,
caracterizando um aspecto de inacabado ao conjunto construído. O
último pavimento muitas vezes permanece em laje de concreto, nem
sempre revestida adequadamente para resistir às intempéries, e
muito utilizada para a secagem de roupas e lazer. Quando existe
telhado, este geralmente é em telha de fibrocimento (CARVALHO,
2008, p. 18).

Taschner (1997) mostra números que refletem essas mudanças:
(...) a área construída do domicílio cresceu, em média, de 16,2% em
1973 para 28,9% em 1987; o percentual de domicílios com piso de
terra batida desceu de 46,3% para 7,4% e para 4,5% em 1993 (...)
em 1973 e em 1980, 1,3% e 2,4% das casas eram de alvenaria; em
1987, 50,5% dos domicílios favelas têm paredes externas em tijolo
ou bloco de concreto e, em 1991, 75% das casas são de material
durável (TASCHNER, 1997, p. 17).

As condições sanitárias dentro dos domicílios também apresentaram melhora,
com notável redução no percentual de domicílios sem unidade sanitária interna.
Segundo o estudo mais recente da Fundação João Pinheiro (2013), em 1991, foi
registrada a inexistência de sanitário exclusivo em 12,6% dos domicílios. Em 2001, a
inexistência de unidade sanitária domiciliar interna foi registrada em apenas 4% dos
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domicílios urbanos brasileiros. Nas regiões metropolitanas, o percentual foi ainda
menor, de 2,6%.
Apesar da melhoria da qualidade da habitação, que passa a ser construída
com material durável, a apresentar unidade sanitária interna e a ter cobertura de
serviços de infraestrutura, suas condições continuam muito precárias (BALTRUSIS,
2004). A despeito dessas melhorias, não se pode perder de vista o aspecto ilegal e
informal dessa modalidade de habitação, construída à margem de qualquer
legislação

fundiária,

urbanística

ou

edilícia;

seu

método

construtivo

-

a

autoconstrução -, com base em materiais e técnicas geralmente deficientes em
relação aos padrões mínimos necessários ao desempenho mínimo da edificação;
seu adensamento, muito maior que na cidade formal, que tornam mais críticas as
condições de salubridade a que seus moradores estão expostos.
Segundo Mautner (1999), a informalidade na autoconstrução da moradia
pelos setores populares e a ausência da indústria da construção levam a formas
peculiares de produção do espaço urbano nos assentamentos irregulares. Nesses
assentamentos, as unidades habitacionais são construídas sem a observância dos
parâmetros legais – normas urbanísticas e edilícias que regulam a cidade formal – e
frequentemente são produzidas sem assessoria técnica ou mão-de-obra qualificada,
utilizando grande diversidade de materiais, dos industrializados até aqueles oriundos
de reaproveitamento de lixo urbano e demolições. Via de regra, quanto mais recente
a ocupação, mais baixo é o padrão construtivo (CARVALHO, 2008).
Essas edificações, muitas vezes inacabadas, vão crescendo pouco a pouco e
se adensando, ignorando aspectos fundamentais para garantir a qualidade do
ambiente construído, comprometendo as condições de habitabilidade para os
residentes (CARVALHO, 2008).
O adensamento em assentamentos precários se dá tanto pela ocupação de
todo o lote e das áreas livres que são invadidas, quanto pela verticalização das
unidades habitacionais e pela ocupação interna em termos do número de domicílios
(SAMORA, 2009).
Em um primeiro momento, as unidades construídas se expandem cobrindo
todo o lote disponível; à medida que o terreno é totalmente ocupado, as edificações
avançam sobre os espaços públicos, tais como áreas comuns, sistema viário e áreas
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de servidão, transformando vielas em estreitos becos e muitas vezes até
bloqueando-as e interrompendo os acessos definitivamente (CARVALHO, 2008)
Faixas de servidão são invadidas, comprometendo as redes de esgoto e drenagem
de água pluvial (SAMORA, 2009).
A ocupação indiscriminada dos espaços públicos reflete a ausência do
Estado, mesmo após as obras de urbanização, tanto na manutenção da
infraestrutura urbana implantada, como na fiscalização do uso do solo. A falta de
fiscalização provoca não apenas o risco de ocupação de áreas livres e do sistema
viário para ampliação das edificações, como também de áreas de preservação
ambiental ou impróprias para assentamentos humanos, como as áreas non
aedificandi (BUENO, 2008).
Esgotado o espaço a ser ocupado, passa-se a verificar o aumento do número
de pavimentos das construções existentes. Edificações com mais de dois
pavimentos (chegando a cinco, seis ou mais, em casos extremos) são muito comuns
nos assentamentos precários atualmente (SAMORA, 2009).
O adensamento também se dá no interior do imóvel: novos cômodos e
domicílios são acrescentados às construções originais, utilizando os escassos
espaços livres existentes ou através da verticalização, com as edificações passando
a abrigar um número cada vez maior de domicílios e moradores (SAMORA, 2009).
Segundo Abramo (2009), uma das razões para o aumento do número de
cômodos e domicílios em assentamentos precários relaciona-se com o crescimento
do mercado informal de locação em diversos municípios brasileiros, verificado desde
a década de 1990, especialmente nas áreas mais urbanizadas. Esse crescimento se
explica, em parte, pela mudança do perfil demográfico da população residente
nesses assentamentos, sobretudo nos mais consolidados, que testemunham o
envelhecimento da população e a constituição de novas unidades habitacionais a
partir das segundas e terceiras gerações das famílias. Além disso, a locação
informal por meio do fracionamento ou da ampliação das unidades originais tem se
demonstrado como uma estratégia adotada por muitos residentes, como forma de
aumentar sua renda familiar.
Assim, a intensificação dos processos de adensamento e verticalização em
assentamentos precários, combinada com os fatores da autoconstrução e da
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irregularidade, leva a situações críticas de inadequação habitacional. A ampliação
desordenada das construções, ocupando vielas e áreas comuns, expandindo-se em
direção às edificações vizinhas, desconsiderando os afastamentos mínimos
necessários para a boa ventilação e iluminação dos cômodos, provoca situações
que comprometem a salubridade, a funcionalidade e o microclima interno das
moradias, bem como a qualidade urbana e ambiental desses assentamentos como
um todo (CARVALHO, 2008).
As baixas condições de habitabilidade da moradia expõem seus residentes a
situações

de

insalubridade

e

de

falta

de

segurança.

Por

exemplo,

o

congestionamento interno das moradias é causa frequente de acidentes domésticos.
A carência de insolação e ventilação nos cômodos propicia a proliferação de fungos
e outros microrganismos nocivos à saúde. A falta de afastamento entre edificações é
uma das causas do alastramento de incêndios em favelas (SAMORA, 2009).
Carvalho (2008) descreve as condições críticas de insalubridade em unidades
habitacionais em favelas cariocas, construídas entre a primeira laje e o solo,
situação que constitui uma tipologia bastante comum em assentamentos precários
em diversos municípios brasileiros:
Muitos domicílios nas favelas são resultantes da ocupação do
pavimento mais próximo ao solo e sofrem com os problemas de
umidade do contato direto da construção com o solo. Quando a
favela é adensada, com becos estreitos e edificações verticalizadas,
estas moradias, por encontrarem-se na parte mais baixa da
edificação onde a renovação de ar é deficiente e onde as radiações
solares pouco conseguem penetrar, frequentemente também
apresentam problemas de ventilação e iluminação natural nos
ambientes internos. Além disso, estes domicílios podem apresentar
pé-direito interno muito baixo, por serem resultado de uma ocupação
improvisada, o que dificulta ainda mais a circulação de ar. Todo esse
quadro gera um ambiente insalubre neste tipo de moradia
(CARVALHO, 2008, p. 19).

Assim, a ocupação intensa do território, as altas taxas adensamento e o
processo de verticalização, deflagrados nos assentamentos precários das grandes
cidades brasileiras desde a década de 1990, combinados com os fatores da
autoconstrução e da irregularidade característicos desses assentamentos, têm
levado muitas moradias a alcançarem patamares críticos em suas condições de
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salubridade, impondo aos programas de urbanização atuais uma complexidade
ainda maior do que aquela enfrentada pelos programas dos anos de 1980 e 19908.
Como visto anteriormente, ainda não existe no Brasil um conjunto de
diretrizes sistematizado, voltado especificamente para intervenções no nível da
unidade habitacional em assentamentos precários e direcionado às questões de
habitabilidade, sendo necessária a construção de tais diretrizes, lacuna esta que o
presente trabalho pretende preencher.

3.2

Conceitos e parâmetros de moradia digna, moradia adequada e habitabilidade
Nesta parte do trabalho, é apresentada uma pesquisa acerca de definições e

conceitos que possam contribuir para a construção de diretrizes de habitabilidade,
que permitam a elaboração de uma proposta de classificação voltada para unidades
habitacionais em assentamentos precários.
A pesquisa teve como ponto de partida a definição de ―moradia digna e
adequada‖ pela ONU. O direito à moradia é garantido pela Declaração dos Direitos
Humanos (ONU, 1948), bem como pela Constituição Federal, através de Emenda
Constitucional de 2000 (BRASIL, 2000).
De acordo com a literatura, o conceito de moradia adequada abrange
diversos aspectos – sociais, econômicos, culturais –, que extrapolam a dimensão
física da habitação (segurança da posse, acesso a infraestrutura, custo acessível,
etc.) (ONU, 1991). Um desses aspectos refere-se às condições de habitabilidade da
moradia. Em consonância com as definições da ONU (1991) de moradia adequada e
de habitabilidade, este trabalho utilizou um relatório da OMS (THOMSON;
PETTICREW, 2005) que estabelece a relação entre habitação e saúde.
O trabalho então passou a se focar nos requisitos de habitabilidade, buscando
referencias técnicas, legais e normativas, no âmbito do Brasil e no âmbito
internacional. Como principais referências, foram pesquisados: a ISO 6241:1984

8

Os programas de urbanização de favelas no Brasil têm evoluído continuamente ao longo
das últimas três décadas. Destacam-se, nos anos de 1980, as experiências consideradas
pioneiras dos municípios de Recife e Diadema, e nos anos de 1990, os programas de
referência, como o Guarapiranga, em São Paulo, e o Favela Bairro, no Rio de Janeiro.
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(ISO,

1984),

a

ABNT

NBR

15575:2013

(ABNT,

2013)

e

as

Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL/MTE, 1978).
A partir desse repertório, foi possível obter os subsídios necessários para a
seleção das diretrizes de habitabilidade, que foram então utilizadas na proposta de
classificação de unidades habitacionais em assentamentos precários, objetivo deste
trabalho.

3.2.1 Conceitos de moradia digna e adequada (ONU)
Para

a

construção

de

requisitos

de

habitabilidade

para

unidades

habitacionais, este trabalho teve como ponto de partida a definição do conceito de
―moradia digna‖.
Da revisão da literatura, depreende-se que o conceito de moradia digna não
consiste em um paradigma estático e imutável. Pelo contrário, trata-se de um
conceito que evolui ao longo do tempo, ganhando, a cada revisão, definições mais
específicas e melhor delimitadas.
O direito à moradia aparece inicialmente na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, adotada pela ONU em 19489 e que tem o Brasil como um dos seus
signatários (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006). Nela, foi reconhecida a importância da
moradia para todo e qualquer ser humano, de qualquer lugar, em qualquer época,
juntamente com outros direitos básicos de garantia de cidadania:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a
si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e o direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência fora de seu controle (ONU, 1948).

De acordo com os autores revisados, o principal instrumento legal
internacional que trata do direito à moradia é o Pacto Internacional de Direitos
Econômicos e Sociais e Culturais (PIDESC)10, adotado pela ONU em 1966,
ratificado pelo Brasil11 e por mais 138 países (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006).
9

Resolução Nº 217 A (III) da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 10
de dezembro de 1948.
10
Resolução Nº 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de
16 de dezembro de 1966.
11
Decreto Nº 591, de 6 de julho de 1992.

35

Segundo a própria ONU (1991), o PIDESC é ―a mais ampla, e talvez a mais
importante, de todas as disposições pertinentes‖12 (tradução da autora).
Através do PIDESC, os Estados-partes reconhecem o direito de toda pessoa
à moradia adequada e comprometem-se a tomar medidas apropriadas para
assegurar a consecução desse direito:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família,
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim
como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os
Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a
consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a
importância essencial da cooperação internacional fundada no livre
consentimento (ONU, 1966).

Com o intuito de estipular definições mais precisas em relação ao Parágrafo
1º do Artigo 11 do PIDESC, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
da ONU (CESCR) aprova em 1991 o Comentário Geral nº 4, sobre o direito à
habitação adequada13. No presente trabalho, serão adotados os conceitos de
moradia adequada e de habitabilidade definidos nesse documento. Nele, o Comitê
reconhece que o direito à moradia adequada se aplica a todos, independentemente
da idade, da situação econômica, do grupo ou qualquer outro fator, e tem uma
importância fundamental para o desfrute de todos os direitos econômicos, sociais e
culturais (ONU, 1991).
Para o Comitê, moradia adequada significa ―mais do que ter um teto sobre a
cabeça‖:
Assim, o conceito de adequação é particularmente significativo em
relação ao direito à moradia uma vez que serve para sublinhar
inúmeros fatores que devem ser levados em conta para determinar
se formas particulares de abrigo podem ser considerados como
constituintes de ‗habitação adequada‘ para os efeitos do Pacto (ONU,
1991).

Embora a adequação habitacional seja determinada em parte por fatores
sociais, econômicos, culturais, climáticos, ecológicos e outros, o Comitê acredita que
12

Podem ser citados, entre outros, a I Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos
(UN-Habitat I), realizada em 1976, em Vancouver; a ―Global Strategy for Shelter to the Year
2000”, de 1988; a ―Agenda 21‖, elaborada na Conferência da ONU para o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro; a II Conferência da ONU sobre
Assentamentos Humanos (UN-Habitat II), realizada em 1996, em Istambul; a ―Declaração do
Milênio‖, pactuada por 191 países em 2000 (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006).
13

Sexta Sessão do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 13 de
dezembro de 1991.
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é possível identificar certos aspectos do direito à moradia que devem ser levados em
conta seja qual for o contexto (ONU, 1991).
Desse modo, o Comitê, no Comentário Geral nº 4, identificou sete
componentes básicos para que uma moradia possa ser considerada minimamente
adequada. Foi extraído de Morais; Guia; Paula, 2006, a definição de cada
componente:
a) segurança nos direitos de propriedade, que garanta a proteção contra os
despejos forçados;
b) disponibilidade de serviços, equipamentos e infra-estrutura, tais como água,
esgoto, coleta de resíduos sólidos, energia para cocção, iluminação, dentre
outros;
c) disponibilidade a preços acessíveis, para que o preço da moradia seja
compatível com o nível de renda da população e não comprometa a
satisfação de outras necessidades básicas das famílias;
d) habitabilidade, no sentido de fornecer aos seus moradores espaço adequado,
protegendo-os de fatores climáticos e garantindo a sua segurança física;
e) acessibilidade a todos os grupos sociais, levando em conta as necessidades
habitacionais específicas de idosos, crianças, deficientes físicos, moradores
de rua, população de baixa renda etc.;
f) localização, que possibilite o acesso ao emprego, a serviços de saúde e
outros equipamentos sociais;
g) adequação cultural, de modo a permitir a expressão das identidades
culturais.
Assim, segundo o Comentário Geral nº 4, habitabilidade significa que:
(...) a moradia adequada deve ser habitável, em termos de prover
aos residentes espaço adequado e proteção contra frio, umidade,
calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e
vetores de doenças. A segurança física dos ocupantes também deve
ser garantida (ONU, 1991).

No Brasil, o direito à moradia foi primeiramente reconhecido por documentos
internacionais e foi expressamente incorporado à Constituição Federal apenas no
ano de 2000, através de Emenda Constitucional14. Portanto, apenas após 12 anos
da promulgação da Constituição de 1988, finalmente a moradia passou a ser
14

Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, que alterou o Artigo 6º da
Constituição Federal de 1988.
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considerada como um direito universal, estando ao lado dos demais direitos sociais,
junto a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, a proteção à
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
Os parágrafos 2 e 3 do Artigo 5º da Constituição de 1988 estabelecem que os
direitos nela expressos não excluem outros decorrentes dos princípios por eles
adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil tome parte. Assim, os
pactos e as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil têm força de lei e criam
uma obrigação por parte do Estado brasileiro de fazer cumprir esse direito para
todos os cidadãos (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006). Desse modo, a Secretaria dos
Direitos Humanos (2013), em seu documento oficial, ratifica o direito à moradia
segundo a definição do Comentário Geral Nº 4 do CESCR-ONU.
A seguir, é apresentado o Fluxograma 2, que mostra a evolução do conceito
do direito à moradia digna e adequada pela ONU e, posteriormente, pelo CESCR.
Fluxograma 2 – Evolução do conceito de moradia adequada (ONU).
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
(ONU, 1948)
“DIREITO À MORADIA”

PACTO DOS DIREITOS ECONÔMICOS,
SOCIAIS E CULTURAIS (PIDESC)
(CESCR/ONU, 1966)
“DIREITO À MORADIA ADEQUADA”
a. SEGURANÇA DA POSSE
b. SERVIÇOS URBANOS
c. CUSTO ACESSÍVEL
COMENTÁRIO GERAL Nº 4
(CESCR/ONU, 1991)
DEFINIÇÃO DE “MORADIA ADEQUADA”

d. HABITABILIDADE
e. ACESSIBILIDADE
f. LOCALIZAÇÃO
g. ADEQUAÇÃO CULTURAL

Fonte: Elaborado pela autora com base em ONU, 1948; ONU, 1966; ONU, 1991.
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3.2.2 Habitação e saúde (OMS)
Em consonância com o conceito de habitabilidade estabelecido em seu
Comentário Geral Nº 4, o CESCR-ONU também encoraja os Estados-Partes para
aplicarem os ―Princípios de Saúde para Habitação‖, elaborado pela OMS (ONU,
1991).
Esse documento vê habitação como o fator ambiental mais frequentemente
associado a condições para doenças em análises epidemiológicas 15, ou seja,
habitação inadequada e deficiente e condições de vida estão invariavelmente
associados a maiores taxas de mortalidade e morbidade (ONU, 1991).
Em 2005, um relatório da OMS mostra a relação da habitação com a saúde
de seus moradores e identifica os principais riscos no ambiente domiciliar para a
saúde de seus ocupantes, fazendo uma revisão geral de diversos estudos
multidisciplinares recentes (THOMSON; PETTICREW, 2005).
Embora seja uma tarefa bastante complexa determinar os impactos na saúde
causados pela moradia - uma vez que sua qualidade é determinada por fatores
muito diversificados que extrapolam a dimensão tecnológica (fatores individuais,
locais, sociais, econômicos, culturais, etc.) -, segundo o relatório da OMS, há
estudos bem estabelecidos que associam a baixa qualidade habitacional à baixa
qualidade da saúde de seus ocupantes, sobretudo aos grupos mais sensíveis, como
asmáticos, idosos e crianças. Esses estudos também apresentam indicadores
consistentes que apontam que após a realização de melhorias habitacionais no
ambiente construído, foram constatadas melhorias na saúde e no bem-estar de
maneira geral dos residentes, especialmente na saúde mental (THOMSON;
PETTICREW, 2005).
Essas intervenções, tais como revitalização, recuperação, reassentamento e
reformas – quando conseguem minimizar impactos sociais negativos - são
considerados pela OMS como parte de estratégias de redução da desigualdade e
particularmente

importantes

em

áreas

socialmente

carentes

(THOMSON;

PETTICREW, 2005).

15

Epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos
problemas de saúde em populações humanas, bem como a aplicação desses estudos no
controle dos eventos relacionados com saúde. É a principal ciência de informação de saúde,
sendo a ciência básica para a saúde coletiva. Disponível em: <www.cvs.saude.sp.gov.br>
Acesso em novembro de 2015.
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Os efeitos adversos de riscos específicos presentes no ambiente construído
da habitação pode ser mais pronunciada em países menos desenvolvidos, onde o
cumprimento da legislação urbanística e edilícia não é imposta pelos governos.
Especialmente entre os grupos sociais mais vulneráveis, como a população de baixa
renda.
O relatório da OMS baseou-se em uma abrangente revisão de trabalhos
médicos e de segurança e saúde, a respeito da relação de riscos encontrados no
ambiente construído da habitação e seus impactos na saúde de seus ocupantes,
levando em consideração o número de pessoas afetadas e a seriedade dos danos,
numa escala abrangendo desde problemas respiratórios e tosses constantes, a
ataques cardíacos, estresse crônico, até a ocorrência de morte (THOMSON;
PETTICREW, 2005).
Esse relatório observa que há certa dificuldade em obter amostras confiáveis
e medir riscos na saúde presentes na habitação, sobretudo em moradias de baixo
padrão construtivo, as quais geralmente apresentam múltiplos riscos, sendo rara a
exposição a um único risco nesses casos.
Por exemplo, a temperatura pode variar de um cômodo para outro, bem como
de um dia para outro (ou mesmo entre diferentes horários em um mesmo dia). O
contexto cultural e sócio-político tem influência sobre o valor e o significado
associados a condições da moradia, tamanho, design e relação de propriedade. A
cultura e o clima também têm influencia sobre o tempo de permanência na habitação
e, portanto, sobre a exposição aos riscos potenciais. Desempregados, doentes e
idosos tendem a apresentar maior tempo de permanência na habitação, estando
mais expostos aos riscos (THOMSON; PETTICREW, 2005).
São apresentados a seguir dois quadros extraídos do relatório da OMS, com
os efeitos nocivos na saúde comumente associados à baixa qualidade habitacional
(Quadro 1) e com os principais riscos presentes na habitação associados a efeitos
nocivos à saúde, ranqueados de acordo com o número de pessoas afetadas, a
seriedade dos efeitos nocivos e a força das evidências (Quadro 2).
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Quadro 1 - Efeitos nocivos na saúde associados à baixa qualidade habitacional (OMS, 2005).

▪ Sintomas respiratórios, asma, câncer de pulmão;
▪ Depressão e ansiedade;
▪ Ferimentos/mortes causados por acidentes e incêndios;
▪ Hipotermia;
▪ Irritações na pele e olhos;
▪ Sintomas físicos gerais.
Fonte: THOMSON; PETTICREW, 2005. Tradução da autora.
Quadro 2 – Riscos na habitação associados a efeitos nocivos à saúde (OMS, 2005).

▪ Baixa qualidade do ar (partículas e fibras que podem
causar mortes e doenças crônicas)
▪ Baixas condições higrotérmicas (calor, frio e/ou
umidade excessivos)
▪ Radônio
▪ Escorregamentos, tropeços e quedas
▪ Ruído
▪ Ácaros e fungos
▪ Fumaça de cigarro
▪ Incêndios
Fonte: THOMSON; PETTICREW, 2005. Tradução da autora.

O relatório conclui que a redução da exposição aos riscos na habitação leva à
melhoria da saúde e do bem-estar dos ocupantes, atuais e das futuras gerações,
constituindo parte importante de programas de melhorias habitacionais e de
estratégias de desenvolvimento urbano.
Apresenta-se a seguir o Quadro 3, com os principais riscos presentes na
habitação e sua relação com a saúde de seus ocupantes.
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Quadro 3 - Riscos na habitação e efeitos nocivos na saúde dos ocupantes (OMS, 2005).
RISCOS NA HABITAÇÃO

EFEITOS NOCIVOS NA SAÚDE DOS OCUPANTES

Baixa Qualidade do Ar Interno

Fortemente associada a altas taxas de mortalidade e morbidade; prejuízos
cardiopulmonares graves como principal impacto na saúde; grupos mais vulneráveis
constituídos por idosos e asmáticos.

Temperatura

Mortes causdas por calor excessivo, especialmente entre idosos em áreas urbanas,
influência direta sobre os níveis de umidade e de proliferação de alergênicos, tais como
ácaros, mofo, fungos, vírus e bactérias, com impactos sobre a saúde respiratória e a saúde
de modo geral; gripes epidêmicas e doenças respiratórias causadas por frio excessivo;
grupos mais vulneráveis constituídos por idosos, crianças e asmáticos.

Umidade

Associada à temperatura, níveis excessivos de umidade afetam diretamente a proliferação
de alergênicos, tais como ácaros, mofo, fungos, vírus e bactérias, com impactos sobre a
saúde respiratória, podendo causar infecções ou alergias; grupos mais vulneráveis
constituídos por crianças asmáticas.

Infestações

As fontes mais comuns de infestações domésticas são pulgas, piolhos, percevejos, baratas,
ácaros e ratos; formas de prevençãço incluem armazenamento adequado de alimentos e
lixo; formas de remediação podem incluir tratamentos químicos.

Intoxicação

Exposição a agentes químicos e radioativos levam a problemas físicos, mentais e
intelectuais, especialmente em crianças. A exposição mais comum provém do chumbo de
tubulações de água, mais frequentemente presente em habitações de população de menor
renda.

Acidentes
(tropeços, quedas e incêndios)

Tropeços, quedas e incêndios na habitação são causas preveníveis de mortes e ferimentos,
particularmente entre crianças e idosos. Inadequadas disposições arquitetônicas e
superlotação contribuem para mais de 11% de ferimentos em crianças.
Programas de distribuição gratuita de dispositivos de segurança e de adequação ambiental
da moradia, com remoção de emaranhados e aglomerações de fios elétricos, adequação de
tapetes e instalação de guarda-corpos, podem reduzir até 60% de quedas entre idosos.
Também são recomendados programas complementares de educação e visitas
domiciliares.

Ruído

Ruído doméstico resulta em stress, irritação mental, distúrbios do sono; residentes
expostos a altos níveis de ruído oriundos de aeronaves têm maior probabilidade de
desenvolver doenças psiquiátricas. O isolamento acústico pode se dar com a instalação de
vidros duplos e de ventilação forçada em áreas sujeitas a ruídos externos. O planejamento
local deve ser levado em conta para o controle do ruído.

Saúde Mental

A marginalidade em relação ao direito da posse da moradia e o ônus excessivo do
orçamento familiar com aluguel estão relacionados à insegurança e à baixa saúde mental
da população, bem como a baixa qualidade da habitação e a superlotação. A satisfação após
intervenções de melhorias habitacionais estão estritamente vinculadas à melhoria da
saúde mental da população beneficiada.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de THOMSON; PETTICREW, 2005.
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3.2.3 Legislações e normas nacionais e internacionais voltadas para habitabilidade
Para a construção de requisitos de habitabilidade, foi realizada uma pesquisa
de referências técnica, legais e normativas, tanto em âmbito nacional como
internacional.
Além do relatório da OMS, esta pesquisa se apoiou na ISO 6241:1984 (ISO,
1984), entre as normas internacionais, na sua análoga brasileira, a ABNT NBR
15575:2013 (ABNT, 2013), e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
trabalho e Emprego (BRASIL/MTE, 1978), entre as referências de âmbito federal. É
apresentada uma descrição breve de cada referência pesquisada a seguir.

3.2.3.1 ISO 6241:1984 – Padrões de desempenho em edificações – Princípios para
sua preparação e fatores a serem considerados
Motivado pela necessidade de avaliação de sistemas construtivos inovadores,
o conceito de desempenho foi desenvolvido na Europa a partir da década de 1980,
inserindo-se nas práticas de projeto, desenvolvimento de produtos, especificações e
interlocução com usuários (SILVA, 2013).
A ISO 6241:1984 trata de princípios gerais de desempenho em edificações.
Complementa a ISO 6240:1980 listando fatores a serem considerados para a
padronização de desempenho. É voltada para a definição de requisitos de
desempenho em função de seus usuários, para edificações como um todo,
subsistemas, partes e componentes de edificações, bem como para os espaços
dentro e no entorno das edificações.
Os requisitos definidos pela ISO 6241:1984 são apresentados no Quadro 4.
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Quadro 4 – Requisitos de desempenho da ISO 6241:1984.
Categoria de Requisitos

1.

Estabilidade estrutural

2.

Segurança contra
incêndio

3.

Segurança no uso e na
operação

4.

Estanqueidade

5.

Conforto higrotérmico

6.

Pureza do ar

7.

Conforto acústico

8.

Conforto Visual

9.

Conforto Tátil

10. Conforto
antropodinâmico

11. Condições de higiene
12. Adaptabilidade dos
espaços aos usos
específicos
13. Durabilidade
14. Econômicos

Exemplos
 Resistência mecânica para ações estáticas e dinâmicas, ambas em
combinação ou individuais.
 Resistência ao impacto, de causa intencional ou não intencional, ações
acidentais.
 Efeito de fadiga
 Risco de início de incêndio e de propagação de chamas.
 Efeitos fisiológicos da fumaça e calor.
 Tempo de alarme (detecção e sistemas de alarmes).
 Tempo de evacuação (rotas de fuga).
 Tempo de sobrevivência (compartimentação do fogo).
 Segurança com respeito a agentes agressivos (proteção contra
explosões, combustão, pontos e arestas cortantes, mecanismos móveis,
eletrocussão, radioatividade, inalação ou contato com substâncias
tóxicas, infecção).
 Segurança durante movimentações e circulações (limitação de pisos
escorregadios, passagens desobstruídas, guarda corpos).
 Segurança contra intrusão humana ou animais.
 Estanqueidade água (chuva, terreno encharcado, água potável, água
servida).
 Estanqueidade ao ar e gases.
 Estanqueidade a fumaça e poeira.
 Controle da temperatura do ar, radiação térmica, velocidade e umidade
relativa do ar (limitação na variação no tempo e no espaço, através de
controladores).
 Controle de condensação.
 Ventilação.
 Controle de odores.
 Controle de ruídos internos e externos (contínuos ou intermitentes).
Inteligibilidade do som.
 Tempo de reverberação.
 Iluminação natural ou artificial (requisitos de iluminância, ofuscamento e
estabilidade da luz); Luz solar (insolação); Possibilidade de escuridão;
Aspectos dos espaços e superfícies (cor, textura, regularidade,
homogeneidade, verticalidade, horizontalidade, perpendicularidade);
Contato visual com mundo interno e externo (conexões e barreiras para
privacidade, liberdade de distorção ótica).
 Propriedade de superfícies, aspereza, lisura, calor, maciez, flexibilidade.
Possibilidade de dissipação de eletricidade estática.
 Limitação de aceleração ou vibração de objetos (transitório e continuo).
 Conforto de uso em áreas com vento intenso.
 Facilidade de movimentos (inclinação de rampas e escadas).
 Manobrabilidade (operação com portas, janelas, controle de
equipamentos, etc.).
 Facilidade de cuidado e limpeza.
 Abastecimento de água. Purificação. Evacuação de água residuais,
materiais residuais e fumaça.
 Limitação de emissão de contaminantes.
 Número, dimensões, geometria, subdivisão e inter-relação de espaços.
 Serviços e equipamentos.
 Facilidade de mobiliar, flexibilidade.
 Conservação do desempenho para requisitos de vida útil, para uma
manutenção regular.
 Capital, manutenção e andamento dos custos.
 Custos de demolição.

Fonte: ISO 6241:1984. Tradução: AZEVEDO (2015).
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3.2.3.2 ABNT NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho
Quase três décadas após o surgimento da ISO 6241:1984, a ABNT lança sua
análoga brasileira, a ABNT NBR 15575:2013.
Diferentemente dos métodos prescritivos, focados na adequação técnica
baseada no uso consagrado de produtos e processos, a avaliação de desempenho
independe da forma ou dos materiais constituintes, estando voltada para o seu
comportamento mediante usos definidos, estabelecidos pela norma como requisitos
do usuário.
Assim como a ISO 6241:1984, a ABNT NBR 15575:2013 é voltada para a
avaliação de uma edificação como um todo, de um sistema construtivo ou de um
componente da edificação.
Como esses requisitos têm caráter subjetivo, podendo variar entre os diversos
usuários, a ABNT NBR 15575:2013 elenca uma série de fatores considerados
indispensáveis para as edificações, especificamente as habitacionais. Os requisitos
estão agrupados em três categorias: a) segurança, relacionada à integridade dos
usuários, das edificações e suas partes; b) habitabilidade, relacionada às questões
de saúde, higiene e funcionalidade das edificações; c) sustentabilidade, relacionada
à durabilidade e à manutenabilidade das construções, que têm influência sobre as
questões de ordem ambiental.
A seguir no Quadro 5 encontram-se elencados os treze requisitos da ABNT
NBR 15575:2013.
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Quadro 5 - Requisitos do usuário segundo a ABNT NBR 15575:2013.
Requisito do usuário
Segurança

Aspectos considerados

Segurança estrutural

Estado Limite Último (ruína ou instabilização totais ou parciais)
e Estado Limite de Serviço (fissuração ou deformação
excessivas)

Segurança contra o fogo

Princípio de incêndio, propagação de fogo e fumaça, combate.

Segurança no uso e na operação

"Acidentes" (ferimentos, tropeços, quedas, choques elétricos,
queimaduras)

Habitabilidade
Estanqueidade à água

Umidade ascendente, infiltração de água de chuva, percolação
de umidade entre ambientes internos da edificação

Desempenho térmico

Condições naturais de insolação e ventilação, entre outras, e
propriedades térmicas de fachadas e coberturas

Desempenho acústico

Isolação acústica por parte de fachadas, coberturas, entrepisos
e paredes de geminação a ruídos externos e ruídos de impacto

Desempenho lumínico

Saúde, higiene e qualidade do ar

Funcionalidade e acessibilidade

Conforto tátil e antropodinâmico

Níveis de iluminância natural e artificial nas diferentes
dependências das construções habitacionais
Níveis aceitáveis de material particulado em suspensão, microorganismos, bactérias, gases tóxicos, entre outros; dificuldade
de acesso de insetos, roedores e outros agentes biológicos
nocivos
Compartimentação adequada, espaços suficientes e pé-direito
mínimo para o desenvolvimento das atividades domésticas e
para a disposição de mobiliário mínimo; funcionamento de
instalações hidráulicas
Acionamento de equipamentos, dispositivos e peças móveis
integrantes da edificação, tais como trincos, torneiras, portas e
janelas; planicidade de pisos; limites para vibrações que
possam causar desconforto

Sustentabilidade
Durabilidade
Manutenibilidade

Impacto ambiental

Estabelece a Vida Útil de Projeto para os subsistemas e
componentes da edificação
Estipula os critérios para a elaboração do Manual de Uso,
Operação e Manutenção, considerando aVida Útil de Projeto,
as condições de uso e as condições de agressividade do meio
Não estabelece requisitos e critérios específicos de adequação
ambiental; apenas observa que “os empreendimentos e sua
infraestrutura (arruamento, drenagem, rede de água, gás,
esgoto, telefonia, energia) devem ser projetados, construídos
e mantidos de forma a minimizar as alterações no ambiente”

Fonte: Elaborado pela autora com base na ABNT NBR 15575:2013.
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3.2.3.3 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
As Normas Regulamentadoras16 consistem em um conjunto de requisitos e
procedimentos relativos à segurança e à medicina do trabalho, de observância
obrigatória às empresas privadas, públicas e órgãos do governo que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Embora sejam voltadas para a segurança e medicina do trabalho, as normas
regulamentadoras

consistem

em

um

importante

referencial

normativo

de

abrangência nacional, voltadas à proteção da vida e da saúde do ser humano.
Atualmente, existem 36 normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE, 1978). As normas e seus respectivos números estão
listadas no Quadro 6.

16

Aprovada pelo Ministério do Trabalho através da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de
1978, que regulamentou as normas pertinentes à Segurança e à Medicina do Trabalho.
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Quadro 6 – Normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho (MTE, 1978).
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Assunto
Disposições Gerais
Inspeção Prévia
Embargo ou Interdição
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Equipamentos de Proteção Individual - EPI
Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
Edificações
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações.
Fornos
Atividades e Operações Insalubres
Atividades e Operações Perigosas
Ergonomia
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
Explosivos
Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis
Trabalho a Céu Aberto
Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Proteção Contra Incêndios
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Resíduos Industriais
Sinalização de Segurança
Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no MTB
Fiscalização e Penalidades
Segurança e Saúde no Trabalho Portuário
Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário
Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura
Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde
Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval
Trabalho em Altura
Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Normas Regulamentadoras (MTE, 1978).

3.3

Sistemas internacionais de classificação de riscos na área da saúde
Para subsidiar a elaboração da proposta de classificação, objetivo deste

trabalho, foram pesquisados dois sistemas de classificação de riscos, muito
utilizados internacionalmente na área da saúde, os quais permitem avaliar o grau de
severidade de quadros clínicos de pacientes.

Foram pesquisados o Sistema de

Triagem de Manchester, criado em 1997, destinado à priorização de atendimento de
pacientes, e a Escala de Coma de Glasgow, criada em 1974, voltada à avaliação de
lesões decorrentes de traumatismos crânio-encefálicos (TCE).
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3.3.1 Sistema de Triagem de Manchester (STM)
O Sistema de Triagem de Manchester (STM) foi utilizado pela primeira vez em
1997, na cidade Manchester na Inglaterra, motivo pelo qual recebeu esse nome.
O STM foi criado pelo Grupo de Triagem de Manchester como forma de se
estabelecer um consenso entre os profissionais da saúde para priorização de
atendimento de pacientes em prontos-socorros, baseando-se em um método de
classificação de riscos (CORDEIRO JUNIOR; TORRES; RAUSCH, 2014).
A classificação é realizada por meio da avaliação das queixas do paciente e
de um exame clínico básico. Essa avaliação é realizada por meio de um dos 52
fluxogramas propostos pelo Grupo de Triagem de Manchester, escolhido pelo
profissional da saúde de acordo com os sintomas verificados. De acordo com as
respostas do paciente, ele é então classificado por cores, onde cada cor
corresponde à gravidade de seu quadro clínico e ao tempo máximo que pode
esperar por atendimento (Figura 1). Dessa forma, o STM permite que os
atendimentos sejam realizados com mais eficiência, uma vez que possibilita
objetivamente a priorização do atendimento por urgência, e não por ordem de
chegada (CORDEIRO JUNIOR; TORRES; RAUSCH, 2014).
Figura 1 - Sistema de Triagem de Manchester.

Fonte: Enfermagem Novidade, 2015.
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Já amplamente difundido no Reino Unido, o STM vem sendo disseminado em
outros países da Europa, tais como Holanda, Portugal, Espanha e Suécia. No Brasil, o
STM vem se fortalecendo, tendo sido implantado pela primeira vez em 2008, em Belo
Horizonte, no pronto-socorro do Hospital Municipal Odilon Behrens, com apoio do
Ministério da Saúde (CORDEIRO JUNIOR; TORRES; RAUSCH, 2014).

3.3.2 Escala de Coma de Glasgow (ECGl)
A Escala de Coma de Glasgow (ECGl) foi desenvolvida em 1974 na Escócia, por
Graham Teasdale e Bryan Jennett. É o indicador clínico mais utilizado atualmente para
avaliação da gravidade de traumatismos crânio-encefálicos (TCE)17 (SETTERVALL, 2010).
consiste na avaliação fisiológica do paciente por meio de três parâmetros: abertura ocular,
resposta motora e resposta verbal. A partir das respostas do paciente, atribui-se um valor a
cada parâmetro que, após somados, constituem o resultado final da escala (Figura 2). O
resultado mais baixo que se pode obter nessa escala é de 3 pontos, ao passo que o valor
mais alto é de 15 pontos. A menor pontuação corresponde aos danos crânio-encefálicos
mais graves (SETTERVALL, 2010).
Figura 2 - Escala de Coma de Glasgow.

Fonte: Enfermagem Novidade, 2015.

A ECGl proporciona uma linguagem uniforme entre os profissionais da saúde,
viabilizando a padronização das observações clínicas de pacientes vítimas de TCE. Por meio
da conversão de sintomas em números, a ECGl possibilita a comparação

objetiva da

gravidade das lesões, permitindo a estimativa de prognósticos rápidos e a escolha das
condutas adequadas para cada paciente (SETTERVALL, 2010).
17

O traumatismo crânio-encefálico (TCE) ocorre na sequência de uma pancada exercida no
crânio e pode causar diversas lesões. Seus sintomas mais frequentes são: dores de cabeça,
sonolência, náuseas e convulsões.
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3.4

Conceitos e ferramentas de gestão de riscos
Nesta parte do trabalho, são apresentados conceitos básicos de gestão de

riscos definidos pela ABNT ISO 31000:2009 - Gestão de riscos – Princípios e
diretrizes – e a técnica desenvolvida por Brasiliano a partir do método criado
originalmente pelo cenarista francês Michael Godet – a Matriz de Impactos Cruzados
(MIC), ferramenta utilizada neste trabalho para a validação da proposta de
classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

3.4.1 Conceitos de gestão de riscos (ABNT ISO 31000:2009)
Segundo a ABNT ISO 31000:2009 - Gestão de riscos – Princípios e diretrizes,
―a gestão de riscos auxilia os tomadores de decisão a fazer escolhas conscientes,
priorizar ações e distinguir entre formas alternativas de ação‖.
A ABNT ISO 31000:2009 define ―risco‖ como ―efeito da incerteza nos
objetivos‖, que muitas vezes é expresso em termos de uma combinação das
consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência, sendo um
―evento‖ uma ocorrência em um conjunto específico de circunstâncias e
―consequências‖ os resultados desse evento, que podem ser expressos qualitativa
ou quantitativamente.
A ABNT ISO 31000:2009 caracteriza o ―processo de avaliação de riscos‖ (risk
assessment18) como o processo global que abrange as etapas de identificação,
análise e avaliação de riscos. Os resultados desse processo auxiliam os gestores na
tomada de decisão em relação ao tratamento dos riscos, em termos das medidas
que deverão ser adotadas e a prioridade de sua implementação.
A identificação de riscos consiste no processo de busca, reconhecimento e
descrição dos riscos. A finalidade desta etapa é gerar uma lista abrangente de riscos
que possam ter influência no contexto em questão. A identificação abrangente á
crítica, pois um risco não identificado nesta etapa não será incluído em análises
posteriores (ABNT ISO 31000:2009). Para Souza (2016), a fase de definição da lista
de riscos, por si só, é um dos riscos da gestão de risco, caso a metodologia para
amparar o processo não seja bem estabelecida, pode-se obter uma lista de risco
18

Para efeitos da Norma Brasileira, o termo risk assessment foi traduzido como ―processo
de avaliação de riscos‖ para evitar conflito com o termo risk evaluation, que foi traduzido
como ―avaliação de riscos‖ (ABNT, 2009).
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―míope‖, ou seja, que não reflita os riscos mais relevantes à organização (SOUZA,
2016).
Já a etapa de análise de riscos consiste no processo de compreensão das
causas e das fontes de risco19, bem como de determinar o nível ou grau de risco, ou
seja, sua magnitude, muitas vezes expressa em termos da combinação de suas
consequências (positivas e negativas) e sua probabilidade de ocorrência,
considerando ainda a interdependência dos diferentes riscos. A análise de riscos
pode ser realizada com diversos graus de detalhe, dependendo da finalidade da
análise e da disponibilidade de informações, dados e recursos. A análise pode ser
qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, ou uma combinação destas.
Por fim, a etapa de avaliação de riscos consiste no processo de determinar se
o risco e sua magnitude são aceitáveis, comparando-se os resultados da análise de
riscos com os ―critérios de risco‖, que são termos de referência que podem ser
impostos ou derivados de requisitos legais, regulatórios, normativos ou outros. Com
base nessa comparação, o gestor pode então avaliar a necessidade de tratamento
dos riscos.
Assim, a partir dos resultados do processo de avaliação de riscos, o gestor
pode fazer escolhas conscientes no sentido de tratar os riscos, modificando-os
através de medidas de controle, seja intervindo nas fontes de risco, seja alterando
os impactos de suas consequências ou as probabilidades de sua ocorrência.
Quando se refere a riscos de consequências negativas, o processo de tratamento de
riscos geralmente é chamado de mitigação, eliminação ou redução de riscos. O
tratamento de riscos envolve ainda a identificação clara da ordem de prioridade em
que cada medida deverá ser implementada.
A seguir, é apresentado o Fluxograma 3, extraído da ABNT ISO 31000:2009,
que resume as etapas descritas.

19

A ABNT ISO 31000:2009 define ―fonte de risco‖ como elemento que, individualmente ou
combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco.
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Fluxograma 3 – Processo de avaliação de riscos (ABNT ISO 31000:2009).
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

ANÁLISE DE RISCOS

AVALIAÇÃO DE RISCOS

TRATAMENTO DE RISCOS

Fonte: Adaptado da ABNT ISO 31000:2009 (ABNT, 2009).

3.4.2 Matriz de Impactos Cruzados (Método Brasiliano)
Após a etapa de identificação de riscos, inicia-se a etapa de análise de riscos,
que tem como objetivo determinar a magnitude dos riscos, o que permitirá ao gestor
avaliar se os riscos são aceitáveis ou não, quais medidas de tratamento serão
adotadas e em que ordem de prioridade essas medidas serão implementadas.
Neste trabalho, a etapa de análise de riscos será realizada utilizando-se a
metodologia desenvolvida por Brasiliano, que será descrita a seguir.
Os riscos interagem entre si e tem o potencial de exercer influências positivas
ou negativas uns sobre os outros, sendo necessário o entendimento dessas
relações dinâmicas para uma gestão eficiente de riscos (SOUZA, 2016).
Segundo Brasiliano (2016), o Relatório de Riscos Globais (WEF, 2016)
salienta que os riscos não são apenas interconectados, mas também possuem
impactos sistêmicos. O risco sistêmico é o risco de colapsos em um sistema inteiro,
oposto ao colapso de partes e componentes individuais. Assim, a natureza sistêmica
dos riscos requer uma visão global, holística, suplementando as ferramentas
tradicionais de gestão de riscos com novos conceitos projetados para ambientes
incertos (BRASILIANO, 2016).
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A Matriz de Riscos consiste em uma importante ferramenta no processo de
análise de riscos, pois permite visualizar os riscos que são mais críticos, cruzando a
probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os impactos gerados no
caso de sua concretização.
Entretanto, isoladamente, essa Matriz não demonstra a interconectividade
entre os riscos. Além de analisar a criticidade dos riscos, é necessário compreender
as relações entre eles, pois os riscos podem possuir grande poder de influência
sobre os demais, independente de sua criticidade. Ou seja, mesmo riscos não
críticos podem, por vezes, desencadear a concretização de catástrofes, devido à
sua interação sistêmica (SOUZA, 2016).

3.4.2.1 Matriz de Impactos Cruzados (MIC)
Para analisar a interconectividade entre riscos, este trabalho recorreu à
metodologia desenvolvida originalmente pelo cenarista francês Michael Godet e
adaptada por Brasiliano – a Matriz de Impactos Cruzados (MIC).
A MIC permite verificar se a ocorrência ou não de um determinado
acontecimento pode aumentar ou diminuir a probabilidade de que outros eventos
venham a ocorrer. Assim, as probabilidades iniciais podem ser modificadas, de
acordo com o nível de influência que cada evento sofra ou exerça sobre os demais.
Em outras palavras, passa-se do campo das probabilidades absolutas para o campo
das probabilidades condicionais (BRASILIANO, 2007).
Segundo a metodologia de Brasiliano, a elaboração da MIC é descrita da
seguinte maneira:
- Os riscos são cruzados em uma disposição matricial, onde o eixo vertical
corresponde aos riscos motrizes e o eixo horizontal, aos dependentes. A diagonal
principal da matriz é inutilizada.
- São atribuídos pesos que representam numericamente a influência de cada
evento coluna sobre a probabilidade incondicional do evento linha. Os pesos variam
de 0 a 3, sendo 3 ―influencia muito‖ e 0 ―não influencia‖.
- São somados os valores de linhas e colunas. A somatória das colunas
representa a Motricidade dos riscos e a somatória das linhas, a Dependência.
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Figura 3 – Exemplo de Matriz de Impactos Cruzados.

Fonte: Brasiliano, 2016.

A partir do cálculo dos pontos médios de Motricidade e Dependência dos
riscos, é possível construir a matriz de interpretação de Motricidade x Dependência.
Nessa matriz, o eixo vertical corresponde aos valores de Motricidade e o eixo
horizontal, aos de Dependência.
Figura 4 – Modelo de Matriz de Interpretação Motricidade x Dependência.

Fonte: Brasiliano, 2016.
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Segundo a metodologia de Brasiliano, a Matriz de Motricidade x Dependência
pode ser dividida em quatro quadrantes, sendo que:
- no Quadrante II, encontram-se as variáveis motrizes, que têm grande
influência sobre as demais e que condicionam o restante do sistema;
- no Quadrante I, encontram-se as variáveis de ligação, que são muito
motrizes, mas apresentam grande dependência em relação às demais, fazendo a
ligação entre as variáveis motrizes e as dependentes. Por sua natureza instável,
qualquer ação sobre elas terá repercussão sobre as outras e vice-versa;
- no Quadrante III, encontram-se as variáveis dependentes, que são pouco
motrizes e muito dependentes, cujo comportamento é explicado pela influência das
variáveis motrizes e de ligação;
- no Quadrante IV, encontram-se as variáveis independentes, que são
pouco motrizes e pouco dependentes. Consistem em variáveis relativamente
desligadas do sistema e que podem ser excluídas da análise.
A Matriz de Motricidade x Dependência permite uma análise eficiente da
interconectividade entre riscos, pois permite visualizar de forma clara quais riscos
são motrizes (que influenciam fortemente o sistema), quais são de ligação (que tanto
são influenciados como têm repercussão sobre os demais), quais são dependentes
do comportamento dos demais e quais são independentes, podendo estes últimos
ser excluídos da análise (SOUZA, 2016).

3.4.2.2 Matriz de Priorização de Riscos
Segundo a metodologia de Brasiliano, a partir da Matriz de Probabilidade x
Impacto e da Matriz de Motricidade x Dependência, é possível construir a Matriz de
Priorização, cruzando-se as duas matrizes. Obtém-se desta forma uma matriz que
leva em consideração a Motricidade no eixo vertical (risco motriz, de ligação,
dependente e independente) e a Criticidade no eixo horizontal (risco baixo, médio,
médio-alto e alto).
A Matriz de Priorização permite a visualização simultânea dos riscos mais
críticos e mais motrizes, oferecendo uma visão holística do problema, levando em
consideração a interconectividade entre riscos.
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Figura 5 – Exemplo de Matriz de Priorização de Riscos.

Fonte: BRASILIANO, 2016.
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4

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE HABITABILIDADE PARA UNIDADES
EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Nesta parte do trabalho, é apresentada a proposta de classificação de

habitabilidade para unidades situadas em assentamentos precários.
Primeiramente, é apresentada a seleção de diretrizes de habitabilidade,
identificadas a partir das referências técnicas, normativas e legais pesquisadas.
Definidas as diretrizes, são apresentados alguns conceitos obtidos a partir da
investigação de fontes bibliográficas dentro de cada uma das diversas disciplinas
que compõem o amplo conceito de habitabilidade. Esses conceitos são importantes
para a compreensão dos requisitos adotados neste trabalho os quais permitem
avaliar se uma determinada unidade habitacional situada em assentamento precário
atende ou não às diretrizes estabelecidas.
Posteriormente, é apresentado o estudo realizado para a classificação das
diretrizes de habitabilidade estabelecidas, através da metodologia desenvolvida por
Brasiliano – a Matriz de Impactos Cruzados (MIC).
Esse estudo permitiu a classificação das diretrizes tanto em termos do grau
de severidade de seus impactos sobre o ser humano (criticidade), como também em
função das relações existentes entre eles, ou seja, do potencial de influência de uns
sobre os outros (motricidade)20.
Permitindo a visualização simultânea da criticidade e da motricidade, o estudo
através da MIC ofereceu uma visão global do problema, possibilitando então o
estabelecimento da ordem de prioridade com que devem ser tratados cada um dos
aspectos da habitabilidade, do modo como é entendida neste trabalho.
Por fim, com base nesses estudos, é apresentada a proposta final de
classificação de habitabilidade para unidades situadas em assentamentos precários,
objetivo deste trabalho.

20

Inicialmente, a proposta de classificação deste trabalho considerava apenas o grau de
severidade dos impactos das inadequações do ambiente construído na saúde de seus
ocupantes e na possibilidade de execução de intervenções para sua adequação. Devido à
dificuldade de estabelecer pesos para os requisitos então estabelecidos, esse método foi
abandonado e substituído pela metodologia da MIC, que permitiria o estudo da
interconectividade entre os riscos. Para efeito demonstrativo, a proposta de classificação
inicial pode ser vista nos Quadros 13 e 14 dos Anexos.
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Espera-se dessa maneira fornecer subsídios para a tomada de decisão no
âmbito das intervenções em assentamentos precários, permitindo não apenas a
diferenciação entre as unidades habitacionais que devem ser removidas daquelas
que podem ser consolidadas, do ponto de vista de suas condições de habitabilidade,
como também o tipo de intervenção necessária para cada caso.

4.1

Diretrizes de habitabilidade - Identificação
Nesta parte do trabalho, é apresentada a seleção das diretrizes de

habitabilidade

utilizadas

na

proposta

de

classificação

de

unidades

em

assentamentos precários, identificadas a partir das referências técnicas, normativas
e legais pesquisadas.
A seleção dessas diretrizes pautou-se na identificação de eventos nocivos ao
ser humano em função de situações existentes no ambiente construído da
habitação, em termos dos impactos sobre a segurança, a saúde e o conforto dos
habitantes.
Para a seleção das diretrizes, foi elaborado um mapa mental21, que auxiliou a
visualização das informações obtidas na revisão bibliográfica (Figura 6). Também foi
elaborado o Quadro 7, com o resumo dos requisitos de habitabilidade estabelecidos
pelas

referências

pesquisadas.

Note-se

que,

na

coluna

das

Normas

Regulamentadoras, foram apresentadas apenas aquelas que mencionavam
questões relacionadas à habitabilidade.

21

Mapa mental é um tipo de diagrama, sistematizado pelo inglês Tony Buzan, voltado
à gestão de informações, no qual se procura representar, com o maior nível de detalhes
possível, o relacionamento conceitual existente entre informações que normalmente estão
fragmentadas, difusas e pulverizadas. Trata-se de uma ferramenta para ilustrar ideias e
conceitos, dar-lhes forma e contexto, traçar relacionamentos de causa, efeito, simetria e/ou
similaridade, e torná-las palpáveis e mensuráveis, permitindo planejar ações e estratégias
para alcançar objetivos específicos (DEBASTIANI, 2015).
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Figura 6 - Mapa mental: Referências técnicas, legais e normativas de habitabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 7 – Requisitos de habitabilidade segundo as referências pesquisadas.
HEN Report (OMS)
"Riscos da habitação para a
saúde"

ISO 6241/1984 (ISO)
"Requisitos do Usuário"

NBR 15.575/2013 (ABNT)
"Requisitos do Usuário"

Normas Regulamentadoras (BRASIL/MTE)
"Riscos ambientais à saúde e à integridade física"

▪ Baixa qualidade do ar interno;
▪ Temperatura;
▪ Umidade;
▪ Ruído;
▪ Acidentes (tropeços, quedas e
incêndios);
▪ Infestações;
▪ Intoxicações;
▪ Saúde mental.

▪ Estabilidade estrutural;
▪ Segurança contra o fogo;
▪ Segurança no uso;
▪ Estanqueidade;
▪ Qualidade do ar;
▪ Higiene;
▪ Conforto higrotérmico;
▪ Conforto acústico;
▪ Conforto visual;
▪ Conforto tátil;
▪ Conforto antropométrico;
▪ Conforto antropodinâmico;
▪ Durabilidade;
▪ Economia.

▪ Segurança estrutural;
▪ Segurança contra o fogo;
▪ Segurança no uso e na operação;
▪ Estanqueidade;
▪ Saúde, higiene e qualidade do ar;
▪ Desempenho térmico;
▪ Desempenho acústico;
▪ Desempenho lumínico;
▪ Desempenho tátil e antropodinâmico;
▪ Funcionalidade e acessibilidade;
▪ Durabilidade;
▪ Manutenabilidade;
▪ Sutentabilidade.

▪ Em edificações (NR-08);
▪ Em atividades com eletricidade (NR-10);
▪ Em atividades insalubres (NR-15);
▪ Em atividades perigosas (NR-16);
▪ Ergonomia (NR-17);
▪ Na construção civil (NR-18);
▪ Em atividades com explosivos (NR-19);
▪ Em atividades com inflamáveis (NR-20);
▪ Em atividades a céu aberto (NR-21);
▪ Segurança contra incêndio (NR-23);
▪ Condições sanitárias e de conforto (NR-24);
▪ Resíduos industriais (NR-25);
▪ Em atividades em espaços confinados (NR-33);
▪ Em atividades em altura (NR=35).

Fonte: Elaborado pela autora, com base na OMS (2005), ISO 6241:1984, ABNT NBR 15575:2013 e Normas Regulamentadoras (MTE, 1978).
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A partir do mapa mental e do Quadro 7, foram identificadas as seguintes
diretrizes de habitabilidade:
1) Riscos geológicos (deslizamentos);
2) Riscos hidrológicos (enchentes e inundações);
3) Exposição a contaminantes;
4) Segurança ao fogo;
5) Segurança estrutural;
6) Segurança no uso;
7) Adensamento;
8) Bem-estar urbano.

4.2

Diretrizes de habitabilidade - Conceitos
Definidas as diretrizes de habitabilidade, partiu-se para a investigação de

fontes bibliográficas que permitissem uma compreensão mais aprofundada de cada
uma dessas diretrizes.
A seguir, são apresentados alguns conceitos importantes obtidos a partir
dessa investigação. Esses conceitos foram fundamentais para a definição dos
requisitos adotados neste trabalho.

4.2.1 Riscos geológicos (deslizamentos)
Os riscos geológicos (ou o termo genérico ―deslizamentos‖) abrangem
diversos processos de movimentos de massa, diferentes entre si em termos do
volume e do tipo de material movimentado, velocidade, geometria e sazonalidade.
São os rastejos (creeps), os escorregamentos (slides), as quedas (falls) e as
corridas de massa (flows).
Esses processos geológicos ocorrem por influência de condicionantes
intrínsecos ao meio físico natural, próprios de cada local (características
geomorfológicas, bioclimáticas, hidrológicas etc.), mas também podem ser
desencadeados por diversos agentes deflagradores, que podem ser de origem
natural, antrópica ou ambas (IPT, 2007).
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Segundo estudo do IPT (2007), o principal agente natural deflagrador de
deslizamentos é a água, especialmente das chuvas. Todos os anos, é comum a
deflagração de inúmeros deslizamentos nos períodos de chuvas mais intensas em
diversos municípios brasileiros.
A tipologia do talude (natural, corte, aterro), seu material constituinte (solo,
rocha, detrito) e sua inclinação ou declividade22 também são fatores determinantes
para a ocorrência de deslizamentos. Além disso, a presença de certos elementos na
superfície constituem importantes indicadores do potencial de ocorrência de
acidentes geológicos. A presença de vegetação pode ser benéfica para a segurança
da encosta ou maléfica, dependendo da espécie encontrada (bananeiras, por
exemplo, prejudicam a estabilidade por facilitar a infiltração de água). Por sua vez, a
presença de feições de instabilidade - tais como cicatrizes de deslizamento, trincas,
degraus de abatimento e inclinação de estruturas rígidas (árvores, postes e muros) são sinais contundentes de processos geológicos presentes no local (IPT, 2007).
Os deslizamentos também podem ser induzidos por atividades antrópicas que
modificam

as

condições

originais

do

relevo,

particularmente

a

ocupação

desordenada do solo. A remoção da cobertura vegetal, a retirada do solo superficial,
os cortes e aterros para a construção de estradas e edificações, a concentração de
águas pluviais ou águas servidas e o acúmulo de lixo nas encostas ou taludes são
algumas consequências da ocupação desordenada do solo que podem potencializar
a deflagração de deslizamentos (IPT, 2007).
Assim, nas áreas de ocupação desordenada, particularmente nas de maior
declividade, a ocorrência de deslizamentos acaba sendo mais comum. Essas áreas
costumam ser caracterizadas pela presença de moradias da população de baixa
renda que, por motivos já expostos neste trabalho, acabam por ocupar áreas vazias
do tecido urbano, desprezadas pelo mercado, e que muitas vezes correspondem a
áreas ambientalmente frágeis, como as encostas.
Além disso, tais ocupações costumam ser caracterizadas pela ausência de
infraestrutura e pelo baixo padrão construtivo das moradias, o que aumenta a
22

Para a declividade, existem valores de referência acima dos quais a deflagração do
processo de deslizamento é considerada iminente. A Lei Federal Nº 6.766/79 (Lei Lehmann)
determina que áreas com inclinações acima de 17° (declividade de 30%) devem ter sua
ocupação condicionada a não existência de riscos, verificada por laudo geotécnico. Já para
a região Serra do Mar, são consideradas inclinações entre 20° e 25° (IPT, 2007).
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vulnerabilidade dessa população. Os materiais constituintes das edificações
(alvenaria, madeira) e sua distância em relação às encostas23 são fatores
determinantes na dimensão dos impactos dos deslizamentos.
Segundo estudo do IPT (2007):
De fato, apesar da possibilidade de ocorrência de escorregamentos
atingir todas as áreas de maior declividade das cidades, é inegável
que os acidentes são maiores e mais frequentes nas favelas,
loteamentos irregulares e demais formas de assentamentos
precários que abrigam a população de baixa renda (IPT, 2007, p. 9).
A precariedade da ocupação (representada por aterros instáveis,
taludes de corte em encostas íngremes, palafitas, ausência de redes
de abastecimento de água e coleta de esgoto), aumenta a
vulnerabilidade das áreas já naturalmente frágeis, fazendo com que
surjam setores de alto risco que, por ocasião dos períodos chuvosos
mais intensos, têm sido palco de graves acidentes (IPT, 2007, p. 9).

Quando ocorrem em áreas urbanas, os deslizamentos têm o potencial de
causar grandes impactos sobre a população, tais como mortes, ferimentos e perdas
materiais.
Para avaliar o potencial de ocorrência de deslizamentos em uma determinada
ocupação, este trabalho adota as diretrizes propostas pelo IPT24 (2007).

4.2.2 Riscos hidrológicos (enchentes e inundações)
Os riscos hidrológicos representam um dos tipos de desastres naturais que
mais afligem as populações rurais e urbanas em todo o mundo. Abrangem diversos
tipos de processos, diferentes entre si em termos de volume de água, energia
cinética e impacto destrutivo. São as enchentes, as inundações, os alagamentos e
as enxurradas (IPT, 2007).
A enchente ocorre quando há uma elevação temporária do nível d‘água de
um canal de drenagem (leito menor) devido ao aumento da vazão ou descarga. A
inundação ocorre quando o nível d‘água ultrapassa o nível máximo do canal de

23

O Plano Preventivo de Defesa Civil do Estado de São Paulo atualmente considera a
largura da faixa de segurança da ordem de uma vez a altura do talude (1:1) (IPT, 2007).
24

Para os casos com potencial de riscos geológicos, recomenda-se a consulta da
metodologia completa do IPT (2007): ―Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de
Rios‖.
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drenagem, havendo o extravasamento das águas para as áreas marginais ou
planícies de inundação (leito maior, comumente chamado de várzea). Já os
alagamentos e as enxurradas decorrem de deficiências do sistema de drenagem
urbana, podendo ou não ter relação com processos naturais de caráter fluvial (IPT,
2007).
Esses processos hidrológicos ocorrem pela deflagração de chuvas rápidas e
fortes, chuvas intensas de longa duração ou eventos como degelo nas montanhas,
furacões e tornados. Dependem em grande parte de condicionantes naturais de
caráter geomorfológico e bioclimático, próprios de cada local (pluviometria, relevo,
tamanho e forma da bacia, gradiente hidráulico etc.), mas também são fortemente
influenciados pelas ações antrópicas, que modificam as condições originais do ciclo
hidrológico de uma dada região, principalmente nas áreas urbanas (IPT, 2007).
As ações antrópicas influenciam os riscos hidrológicos aumentando sua
frequência e magnitude, em função do crescimento desordenado das cidades, que
resulta no desmatamento, na impermeabilização do solo, na ocupação desordenada
de margens de rios e córregos, no assoreamento e na retificação de cursos d‘água,
no acúmulo de lixo e entulho, entre outros. Por exemplo, é comum a ocorrência de
enxurradas ao longo de vias implantadas sobre antigos cursos d‘água de elevado
gradiente hidráulico em terrenos de grande declividade natural (IPT, 2007).
Além disso, a ocupação desordenada de margens de rios e córregos
corresponde a situações de risco críticas em muitas cidades brasileiras, uma vez
que frequentemente constituem assentamentos precários da população de baixa
renda, onde o padrão construtivo é mais baixo, o que aumenta ainda mais a
vulnerabilidade das comunidades ribeirinhas.
A população que habita áreas sujeitas a enchentes e inundações fica exposta
a efeitos danosos que podem ser classificados como diretos e indiretos. Como
efeitos diretos estão as mortes e as perdas materiais pela ação das águas. Os
efeitos indiretos estão relacionados com doenças transmissíveis pelo contado da
população com a água contaminada, como a leptospirose, a febre tifóide, a hepatite
e o cólera (IPT, 2007).
A extensão dos danos sobre a população impactada depende das
características do processo hidrológico de cada região.
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As inundações em planícies fluviais extensas, de dinâmica relativamente
lenta,

representam

pequena

possibilidade

de

mortes.

Entretanto,

como

frequentemente atingem áreas extensas, com grandes aglomerações de pessoas e
atividades humanas, as inundações têm o potencial de causar grandes transtornos e
significativas perdas materiais (IPT, 2007).
Os processos hidrológicos de alta energia cinética, como as enchentes
violentas de bacias hidrográficas de grande vazão em áreas de domínio serrano e
montanhoso, apresentam grande poder destrutivo, porém restrito ao canal de
drenagem, com potencial de erosão e solapamento de taludes marginais. Nesses
casos, há a possibilidade moderada a alta de mortes e de perdas materiais (IPT,
2007).
Os processos de alta energia cinética e alta capacidade de transporte de
material sólido apresentam um potencial destrutivo ainda maior do que os descritos
anteriormente. São processos que ocorrem principalmente em anfiteatros de
drenagem de relevo serrano ou montanhoso. Devido ao seu elevado poder de
transporte de material sólido, tais como sedimentos, rochas, detritos vegetais,
entulho, entre outros, é alta a possibilidade de perda de vidas humanas e de
destruição total ou parcial de edificações próximas ao canal de drenagem (IPT,
2007).
Assim, o conhecimento do tipo de processo hidrológico passível de ocorrer
em cada localidade é fundamental para avaliar o potencial de riscos em uma
determinada ocupação.
Também para os riscos hidrológicos, este trabalho adota as diretrizes
propostas pelo IPT25 (2007).

4.2.3 Exposição a contaminantes
As mudanças ocorridas em todo o planeta, com o incremento da
industrialização, da população urbana e da ocupação desordenada do solo, tiveram
como consequência a degradação ambiental e a ocorrência de áreas contaminadas,

25

Também para os casos com potencial de riscos hidrológicos, assim como para os riscos
geológicos, este trabalho recomenda a consulta da metodologia completa do IPT (2007).
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aumentando a exposição humana a diversas substâncias nocivas para a saúde
presentes no meio ambiente (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2008).
No Brasil, os casos de exposição a contaminantes concentram-se na região
sudeste, particularmente no Estado de São Paulo, que apresenta expressiva
quantidade de áreas contaminadas, sobretudo em decorrência da disposição de
resíduos sólidos (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2008).
Os contaminantes têm o potencial de causar efeitos adversos como doenças
e agravos à saúde nas populações expostas. Para que os efeitos sobre a saúde
ocorram, é preciso que a população se exponha aos contaminantes presentes no
ambiente, em algum momento do passado, presente ou futuro. Em outras palavras,
é necessário que exista, em um dado momento, uma rota de exposição completa,
através da qual a população entra em contato com um ou vários contaminantes.
Segundo a definição do Ministério da Saúde (2010), uma rota de exposição é
composta por cinco elementos: fonte de contaminação, compartimento ambiental,
ponto de exposição, via de exposição e população receptora.
Fonte de contaminação é uma instalação ou um material a partir do qual os
contaminantes se originam e são liberados para o meio ambiente. São exemplos de
fontes de contaminação: áreas abertas de incineração, áreas de deposição de lodos
residuais, tanques de armazenamento, poços de injeção, pilhas de tambores,
chaminés, currais, tubulações, fossas e fontes naturais como lagoas, açudes e
jazidas minerais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Em alguns casos, não é simples identificar a fonte de contaminação, mesmo
que haja indícios de contaminantes no ambiente. Assim, é muito importante o
levantamento do histórico do local de interesse, através de consulta junto à
prefeitura, aos órgãos ambientais (federais, estaduais e municipais), aos órgãos da
área da saúde, a informações da mídia etc. No Estado de São Paulo, o
levantamento de áreas contaminadas pode ser realizado a partir da listagem da
CETESB e junto às Agências Ambientais Regionais (SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE, 2008).
Compartimento ambiental é o meio afetado pelos contaminantes, que viabiliza
a migração destes até os pontos onde pode ocorrer a exposição humana. São
exemplos de compartimentos ambientais: as águas superficiais, as águas
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subterrâneas, o ar, o solo, os sedimentos, os lodos e a biota. A migração dos
contaminantes se dá por meio de mecanismos de transporte, que dependem tanto
das características físico-químicas dos contaminantes, como das condições
ambientais de cada local26 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Ponto de exposição é o local onde pode ocorrer o contato humano com o
contaminante. Tem relação com o uso do solo e com as atividades desenvolvidas no
local, que determinarão o nível do contato da população com o solo, água, ar,
resíduos, plantas e animais, fatores que influenciam a intensidade, a frequência e a
duração da exposição humana. São pontos de exposição em potencial os locais de
residência, trabalho, estudo, lazer, hospitais, parques, indústrias e comércio. Cabe
ressaltar que a contaminação pela exposição no ambiente residencial é sempre
considerada crítica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Via de exposição é o meio pelo qual o contaminante pode entrar no
organismo humano. As vias de exposição podem ser: oral (ingestão por meio de
consumo de água, solo e alimentos); respiratória (inalação de substâncias presentes
no ar, em forma de gases ou de partículas sólidas); epidérmica (contato ou a
absorção dérmica de substâncias presentes na água, no solo, no ar, nos alimentos
etc.); ou combinadas (entrada simultânea no organismo humano através de mais de
uma via de exposição) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
População receptora é aquela exposta ou potencialmente exposta a
contaminantes em um determinado ponto de exposição. Entre a população exposta,
devem receber atenção especial os grupos considerados de risco, como as
mulheres grávidas, as crianças, os adolescentes e os idosos. São consideradas
populações de risco porque, quando expostas aos contaminantes, desenvolvem
efeitos à saúde que não são normalmente encontrados na população em geral
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). A população infantil, além de mais sensível por se
encontrar em processo de crescimento, tem maior potencial de exposição aos
contaminantes do que a população em geral, em função de seu padrão
26

Os mecanismos de transporte constituem-se de quatro categorias básicas: a) emissão,
que é a liberação do contaminante a partir de uma fonte; b) advecção ou convecção, que é a
migração do contaminante pelo meio através dos ventos, da erosão do solo, das correntes
superficiais, dos movimentos de massas etc.; c) dispersão, que é a distribuição do
contaminante através de sua colisão em um líquido, gás ou fase sólida; d) atenuação, que é
a degradação, adsorção, diluição ou o decaimento radioativo do contaminante
(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2008).
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comportamental em relação ao meio, de contato mais intenso com o solo, a água e a
biota (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2008).
A exposição a contaminantes tem o potencial de causar efeitos adversos ao
ser humano, como doenças e agravos na saúde. Os possíveis efeitos adversos de
um determinado contaminante são definidos através de sua avaliação toxicológica,
que consiste no estudo de seu perfil toxicológico e no cálculo de sua dose de
exposição27. As substâncias são classificadas segundo o nível do risco à saúde
conforme seus efeitos lesivos carcinogênicos28 e não-carcinogênicos.
Para avaliar se o contaminante tem o potencial de comprometer a saúde
humana, diante das condições de exposição específicas de um dado local, a dose
de exposição é comparada com valores de referência. Há diversos bancos de dados
recomendados pelos órgãos nacionais que contêm informações sobre os perfis
toxicológicos de diversos contaminantes, suas propriedades físicas e químicas, seus
efeitos na saúde, dados sobre exposição, referências e regulamentações29.
Cada local apresenta características particulares que determinam o nível de
exposição da população a um determinado contaminante. Além das condições
bioclimáticas e geomorfológicas, as condições de acessibilidade, o uso do solo, as
atividades desenvolvidas no local e a disponibilidade de recursos naturais afetam o
nível e a intensidade do contato da população com as áreas contaminadas. Além
disso, é importante levar em consideração as condições econômicas e sócioculturais da população potencialmente exposta, uma vez que as condições de vida,
as heranças culturais, os hábitos sociais, alimentares, de comportamento, entre
outros, são fatores que determinam maior ou menor interação individual com o
ambiente, e vão também determinar diferentes padrões de exposição e adoecimento
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

27

Dose de exposição é a quantidade de um contaminante à qual um organismo está
exposto, por unidade de peso corporal em uma unidade de tempo (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2010).
28

Uma substância é dita cancerígena quando é capaz de produzir dano ao funcionamento
normal da célula, capaz de participar da série de eventos que ocorrem entre a célula normal
até tornar-se cancerígena (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2008).
29

O Ministério da Saúde recomenda indicadores como o MRL (Minimal Risk Level)29 da
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) e a Dose de Referência (RfD)29
da EPA (U.S. Environmental Protection Agency).
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É importante lembrar que em muitos casos a população exposta tem
baixa escolaridade, baixa renda, subemprego, condições precárias
de saneamento, é acometida por múltiplas doenças infecciosas,
subnutrição, doenças crônicas, entre outras. Nessas populações, a
exposição a alguma substância química, ou múltiplas substâncias, se
configura como um fator de risco adicional, agravando sua
vulnerabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 68).

Para avaliar o potencial de exposição a contaminantes em uma determinada
ocupação, este trabalho adota as diretrizes recomendadas pela metodologia do
Ministério da Saúde30 (2010).

4.2.4 Segurança ao fogo
Segundo as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo (2015), a segurança ao fogo ou a prevenção contra incêndios consiste em
atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e
reduzir seus efeitos antes da chegada de socorro. A segurança ao fogo se dá tanto
por meio de atividades educativas, como através de medidas de proteção contra
incêndios nas edificações.
As atividades educativas visam à divulgação de medidas de segurança à
população,

incluindo

orientações

para

evitar

o

surgimento

de

incêndios,

procedimentos a serem adotados diante de um sinistro, bem como cuidados
necessários para a manipulação de produtos perigosos (IT-02:2015).
Nos incêndios domiciliares, a ignição em geral decorre de atos
inocentes de crianças ou de atos falhos de adultos, como
improvisações nas instalações elétricas, utilização de fogareiros,
estoque de combustíveis, descuidos com velas e pontas de cigarro.
Há registro de casos fatais decorrentes da simples ligação de gás de
um fogão, onde a abraçadeira foi mal colocada, a mangueira
escapou e o vazamento, acompanhado pelo acionamento de
aquecedor de passagem, deu origem a explosão e incêndio. Dessa
forma, toda a atenção deve ser dada à prevenção, principalmente por
meio das denominadas medidas de proteção contra incêndio (...)
(CBIC, 2013, p. 106).

As medidas de proteção contra incêndio em edificações dividem-se em
medidas passivas e ativas. As medidas passivas abrangem o controle de materiais,
30

Em casos com potencial de exposição a contaminantes, recomenda-se a consulta da
metodologia completa do Ministério da Saúde (2010): ―Diretrizes para elaboração de estudo
de avaliação de risco à saúde humana por exposição a contaminantes químicos‖.
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o distanciamento entre edifícios, a resistência ao fogo da estrutura do edifício, a
compartimentação interna entre os ambientes, os meios de escape da população em
caso de sinistro e o controle das fontes de ignição. As medidas ativas abrangem os
sistemas de detecção, alarme e extinção do fogo (IT-02:2015).
O controle de materiais trata tanto da carga de incêndio dos materiais
constituintes da edificação (revestimentos de pisos, forros, paredes, divisórias etc.)
como dos materiais depositados em seu interior (mobiliário, livros, papéis, peças de
vestuário etc.), cujas quantidades e propriedades físicas impactam na duração e na
magnitude do incêndio (IT-10:2015).
O distanciamento entre edifícios e a compartimentação interna entre os
ambientes consistem em formas de evitar a propagação do incêndio para as
construções adjacentes ou para outros ambientes do edifício, por condução,
convecção ou radiação térmica. Os materiais constituintes das fachadas e as
dimensões dos vãos influem significativamente no potencial de propagação de
incêndio (IT-07:2015).
A resistência ao fogo da estrutura do edifício relaciona-se com a sua
capacidade de suportar a ação do fogo, preservando a estabilidade da edificação e
de suas partes durante o tempo necessário para possibilitar a saída dos ocupantes
em condições de segurança, bem como para garantir condições razoáveis para o
acesso do socorro (pessoas, equipamentos e viaturas) (IT-10:2015).
Os meios de escape da população consistem no dimensionamento adequado
e na desobstrução das rotas de fuga, de modo a garantir que os ocupantes
desloquem-se com segurança para locais livres da ação do fogo, do calor e da
fumaça gerados em um incêndio. As rotas de fuga devem ser adequadas em termos
de sua localização, de seus materiais constituintes, das distâncias a serem
percorridas e das larguras de corredores, escadas e rampas (IT-11:2015).
Devido a suas características, os sistemas de detecção e alarme de incêndio
são dificilmente aplicáveis em assentamentos precários. Assim, em relação às
medidas ativas de proteção contra incêndio, serão tratadas apenas as questões
relativas à extinção e combate de incêndios.
Para o combate de um incêndio, é necessário estabelecer condições de
acesso e deslocamento das viaturas do Corpo de Bombeiros para suas operações
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nas vias públicas, nas edificações e em seu entorno (IT-05/2015; IT-06:2015). Além
disso, é fundamental a existência de sistemas urbanos de hidrantes ou mangotinhos
que permitam o combate ao fogo, a partir do momento que as equipes de socorro
cheguem ao local (IT-22:2015). Neste trabalho, entende-se que a implantação
desses sistemas deveria ser concebida no momento da urbanização dos
assentamentos, em conjunto com a execução dos demais sistemas de infraestrutura
urbana (água, esgoto, drenagem, viário), mas isso ainda não ocorre na maioria dos
programas atuais.
Dadas as precárias condições de acesso e de disponibilidade de
infraestrutura comumente encontradas em assentamentos precários, a implantação
de treinamentos, planos de emergência e brigadas de incêndio ganha relevância
ainda maior nesse tipo de ocupação. Segundo Alves (2014), tais medidas:
(...) cabem perfeitamente na realidade das favelas, (...) uma vez que
nesses locais o fator crítico é o tempo de resposta, por essa razão as
medidas mais indicadas estão relacionadas à prevenção, que
requerem, essencialmente, a capacitação das pessoas que estão no
local para atuarem no princípio das ocorrências (ALVES, 2014, p. 3637).

Quando ocorrem, os incêndios têm o potencial de causar significativas perdas
materiais e humanas. Além da destruição do patrimônio e dos danos ao meio
ambiente, os incêndios podem causar mortes, intoxicação por inalação de fumaça e
ferimentos decorrentes do pânico das pessoas (IT-02:2015).
Em assentamentos precários, a conformação física do ambiente construído
potencializa o surgimento e alastramento de incêndios. Bruno (2012) observa a
influência dos aspectos construtivos das habitações para o perigo de incêndios:
O perigo de incêndio aumenta pelas características dos materiais
empregados na construção das moradias (madeira etc.), pois estes
possuem alta carga de incêndio e capacidade combustível. A
ausência de compartimentação interna e de revestimento nas
habitações, com emprego de materiais de baixa inércia térmica,
favorecem os processos de transmissão de energia por condução,
convecção e radiação (BRUNO, 2012, p.27).

Há de se considerar também o acúmulo de materiais no interior da edificação,
que podem contribuir tanto para o aumento da carga de incêndio como para a
obstrução de rotas de fuga:
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Há casos de apartamentos pequenos e humildes sobrecarregados
com amontoados de móveis, colchões, roupas, sapatos, revistas,
jornais, materiais de construção inflamáveis e outros.(...) Quando
não, escadas e outras rotas de fuga parcialmente obstruídas por
sacos de lixo, bicicletas, carrinhos de feira e outros objetos (CBIC,
2013, p. 106-107).

Além disso, as inadequações nas instalações elétricas, tais como a execução
de ligações clandestinas (―gatos‖), fios expostos, curtos-circuitos, sobrecarga, falta
de aterramento, entre outros, podem aumentar a possibilidade de principio de
incêndio (IT-41/2015). A manipulação e o armazenamento de gás GLP (gás
liquefeito de petróleo) para uso doméstico também deve ser observado com atenção
no sentido de evitar explosões (IT-28:2015).
Para avaliar o potencial de comprometimento da segurança ao fogo em uma
determinada ocupação, este trabalho adota as diretrizes extraídas das Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que se aplicam às
situações tipicamente encontradas em assentamentos precários. Pela proximidade
dos assuntos, o risco de explosões é tratado junto à segurança ao fogo.
4.2.5 Segurança estrutural
Para a definição de requisitos de segurança estrutural, este trabalho baseouse na ABNT NBR 6118:2014, que define requisitos para o projeto de estruturas de
concreto (simples, armado e protendido), e na NBR 15575-2:2013, que estabelece
requisitos para os sistemas estruturais aplicáveis a edificações habitacionais de
maneira geral.
Tanto a ABNT NBR 6118:2014 como a ABNT NBR 15575:2013 admitem três
requisitos fundamentais que devem ser atendidos pelas estruturas, frente às ações a
que são submetidas (peso próprio, sobrecargas de utilização, vento etc. 31), durante
toda a sua vida útil32: segurança à ruptura, desempenho em serviço e durabilidade.
A segurança à ruptura consiste na capacidade portante da estrutura. Implica
que a estrutura e suas partes, durante sua vida útil, não podem ir à ruina ou perder a
estabilidade, devendo garantir a segurança dos usuários frente a impactos, choques,
31

A NBR 6118:2014 e a NBR 15575-2:2013 não incluem requisitos em relação a sismos,
impactos, explosões e fogo.
32

A NBR 15575:2013 define ―vida útil‖ como o período de tempo em que um edifício e seus
sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos,
considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção (ABNT,
2013).
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vibrações e quaisquer outras solicitações decorrentes da utilização normal da
edificação (ABNT, 2014; ABNT, 2013).
O desempenho em serviço consiste na capacidade da estrutura de se manter
em condições plenas de utilização durante sua vida útil, não podendo apresentar
danos que comprometam em parte ou totalmente o fim para o qual foi construída.
Consiste no atendimento de limites aceitáveis de fissuração, deslocamentos e
deformações, de forma a não comprometer o desempenho de outros elementos da
edificação (vedações, revestimentos, instalações prediais), não prejudicar o
funcionamento de partes móveis (portas, janelas) e não provocar a sensação de
insegurança nos usuários (ABNT, 2014; ABNT, 2013).
A durabilidade consiste na capacidade da estrutura para resistir às influências
ambientais, conservando sua estabilidade e desempenho em serviço mediante as
condições do meio a que está exposta. De um modo geral, os diversos tipos de
estrutura (concreto armado, madeira, aço, alvenaria etc.) apresentam maior
durabilidade quando devidamente protegidos da ação das águas, sejam elas da
chuva, do solo ou de lavagem. Disposições arquitetônicas e construtivas devem
prever acessos e facilitar os procedimentos de manutenção da edificação e de suas
partes e contribuir para a drenagem adequada, a fim de evitar acúmulos
indesejáveis de água (ABNT, 2013). No caso especifico das estruturas de concreto,
a durabilidade está intimamente relacionada com a porosidade do concreto e da
espessura do cobrimento, fundamental para a proteção das armaduras (ABNT,
2014).
Dependo das condições de sua ocorrência, a perda de estabilidade de uma
edificação ou de suas partes tem o potencial de causar mortes e ferimentos graves
(quedas, concussões, lesões vertebrais etc.). Dependendo das condições de
inserção da edificação em relação à sua vizinhança, os danos podem se estender a
várias edificações.
Como já visto neste trabalho, as habitações em assentamentos precários
geralmente são construídas sem a observância dos parâmetros legais – normas
urbanísticas e edilícias – e frequentemente são produzidas sem assessoria técnica
ou mão-de-obra qualificada e utilizando grande diversidade de materiais, dos
industrializados até aqueles oriundos de reaproveitamento de lixo urbano e
demolições, fatores que resultam em baixo padrão construtivo.
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Além disso, essas edificações vão se ampliando aos poucos, conforme o
surgimento de novas demandas dos moradores, e esse crescimento, dependendo
do grau de adensamento do assentamento, só pode se dar através da verticalização
da unidade habitacional. Essas ampliações improvisadas, por vezes, podem levar a
estados críticos de segurança dos usuários, tendo em vista que nem sempre as
construções são originalmente construídas para suportar novas cargas.
Para avaliar o potencial de comprometimento da segurança estrutural em uma
determinada habitação, este trabalho baseia-se nos requisitos estabelecidos pela
NBR 15575-2:2013 e pela NBR 6118:2014, nos aspectos aplicáveis às construções
tipicamente encontradas em assentamentos precários.

4.2.6 Segurança no uso
Segundo a ISO 6241:1984, a segurança no uso em edificações refere-se à
segurança em relação a agentes agressivos (explosões, combustão, pontos e
arestas cortantes, mecanismos móveis, eletrocussão, radioatividade, inalação ou
contato com substâncias tóxicas), à segurança durante movimentações e
circulações e à segurança contra intrusão humana ou de animais.
Em outras palavras, a segurança no uso trata de situações de risco que têm o
potencial de causar mortes e ferimentos nos ocupantes durante o uso da edificação.
Esses eventos também podem ser chamados de ―acidentes‖.
Segundo o Ministério da Saúde (2013), ―acidente‖ é definido como ―evento
não intencional e evitável, causador de lesões físicas e emocionais, no âmbito
doméstico ou social, como trabalho, escola, esporte e lazer‖. Essa definição baseiase na décima revisão pela OMS da Classificação Internacional de Doenças33 (OMS,
2008), que inclui entre os eventos de causas acidentais: as quedas, as queimaduras,
os cortes com objetos perfurantes ou cortantes, as quedas de objetos sobre
pessoas, os envenenamentos acidentais, as mordidas de animais, os afogamentos,
os sufocamentos, entre outros.

33

CID-10, Capítulo XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade. Disponível em:
<http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/v01_y98.htm>. Acesso em 04 abr. 2016.
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Segundo estudo da OMS (2005), os acidentes no ambiente domiciliar afetam
particularmente crianças e idosos. Segundo o mesmo estudo, 11% dos ferimentos
em crianças são causados por superlotação e por disposições arquitetônicas
inadequadas na habitação. No Brasil, os acidentes representam a terceira causa de
morte entre crianças de 0 a 9 anos e a sexta entre idosos com mais de 60 anos
(Ministério da Saúde, 2013).
Para a NBR 15575:2013, a segurança no uso é avaliada através das
condições da edificação, seus sistemas e componentes, que não podem apresentar
deformações, defeitos, partes expostas cortantes ou perfurantes, rupturas,
instabilidades, tombamentos, desprendimentos ou projeção de materiais que
possam colocar em risco a integridade física dos ocupantes ou de transeuntes nas
imediações do imóvel. A NBR

15575:2013 considera ainda o risco de

desprendimento ou deslizamento descontrolado de partes móveis de componentes,
tais como portas, janelas, portas, alçapões e outros.
Em relação ao risco de tropeços e quedas, a NBR 15575:2013 leva em
consideração a existência de irregularidades e a resistência ao escorregamento em
pisos de áreas molhadas, rampas, escadas e áreas de uso comum. Também leva
em consideração a existência de guarda-corpos e sua resistência mecânica em
partes elevadas da construção, com altura acima de 1 metro em relação ao piso
inferior, como em sacadas, mezaninos, giraus, áticos e lajes de cobertura. A NBR
15575:2013 recomenda ainda cuidados especiais em relação às condições de
acesso para a manutenção de telhados e caixas d'água.
A NBR 15575:2013 também prevê cuidados em relação às instalações
elétricas da habitação, no sentido de evitar eletrocussões. Observa a necessidade
de dispositivos que evitem o contato dos usuários com as partes energizadas da
rede elétrica (caixas de entrada de energia, tomadas, bornes de lâmpadas etc.) e o
uso adequado de aparelhos e dispositivos elétricos, no sentido de evitar curtoscircuitos e sobrecorrentes.
Em assentamentos precários, onde são comuns as altas taxas de
adensamento e o baixo padrão construtivo, a segurança no uso das edificações é
comprometida pela multiplicidade de situações inadequadas encontradas no
ambiente construído. Segundo SAMORA (2009),
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Um ambiente urbano em que as edificações estão à margem das
normas edilícias e das condições de ergonomia e segurança (com
escadas muito íngremes, degraus de alturas variadas, ausência de
guarda-corpos, corrimãos e peitoris, entre outros) associado ao
congestionamento interno de ambientes exíguos e à presença de
crianças torna-se mais propício a ocorrências como quedas e outras
injúrias relacionadas ao ambiente construído. (SAMORA, 2009, p.
136).

Samora (2009) também destaca a forma peculiar com que as lajes de
cobertura são comumente utilizadas em assentamentos precários e sua relação com
o risco de acidentes. A autora observa que, nas favelas, as lajes são espaços
destinados à secagem de roupas, lazer de crianças, abrigo de animais, garagens
etc., e apresenta dados de um estudo realizado entre pacientes do Hospital
Heliópolis, localizado junto à favela de mesmo nome, em que as quedas de lajes
representaram em 2006 23% dos casos de traumatismos da coluna vertebral, sendo
também a principal causa de acidentes em indivíduos de 0 a 20 anos,
correspondendo a 35% dos casos.
Além das situações apontadas por Samora (2009), também podem ser
citadas as inadequações nas instalações elétricas, sendo muito comum nos
assentamentos precários a ocorrência de ligações clandestinas (―gatos‖), fios
expostos e a possibilidade de sobrecarga da rede elétrica pela ligação simultânea de
diversos equipamentos em um único ponto de energia.
Para avaliar o potencial de comprometimento da segurança no uso dos
habitantes de uma determinada edificação, este trabalho adota os requisitos da ISO
6241:1984. Foram excluídos os requisitos já abordados em outros requisitos de
habitabilidade elencados neste trabalho (por exemplo: explosões e combustão foram
considerados junto à segurança ao fogo; radioatividade, inalação e contato com
substâncias tóxicas foram tratados junto aos riscos a contaminantes).

4.2.7 Adensamento
Neste trabalho, o adensamento é tratado como uma diretriz à parte, não
apenas em função de sua relevância no contexto dos assentamentos precários, mas
também pela sua capacidade de influenciar todas as demais diretrizes.
Segundo Samora (2009), ―a habitação em favelas deve ser entendida como
um problema da habitação para alta ou altíssima densidade de ocupação, realidade
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para a qual os atuais programas de urbanização devem estar devidamente
preparados‖ (SAMORA, 2009, p. 128).
Como já exposto neste trabalho, o adensamento em assentamentos precários
se dá pela ocupação de todo o lote das unidades habitacionais, pela invasão das
áreas livres adjacentes, pela verticalização das construções e pela ocupação
interna, em termos do número de cômodos e domicílios.
Carvalho (2008) observa que a ampliação desordenada das construções,
desconsiderando os afastamentos mínimos necessários para a boa ventilação e
iluminação dos cômodos, provoca situações que comprometem a salubridade, a
funcionalidade e o microclima interno das moradias, bem como a qualidade urbana e
ambiental desses assentamentos.
Estudando a baixa incidência de luz natural nas habitações da favela de
Heliópolis, Samora (2009) aponta sua preocupação com a falta de recuos entre as
construções, que leva a condições críticas de salubridade, propiciando a proliferação
de fungos e outros microorganismos nocivos à saúde, razão pela qual muitas
crianças moradoras dessas áreas apresentam problemas respiratórios e alérgicos,
conforme relatos de profissionais da saúde que atuam na região.
Além disso, um estudo da OMS (2005) aponta que o adensamento interno
das moradias aumentam os riscos de acidentes e tem o potencial de causar
doenças mentais, relacionadas, por exemplo, à falta de privacidade dos ocupantes.
Por sua vez, os níveis de adensamento adequados variam de acordo com
fatores sociais, econômicos e culturais de cada localidade, sendo difícil precisá-los
quantitativamente, em termos do número de habitantes por hectare, por exemplo.
Sendo assim, diversos pesquisadores e órgãos governamentais e nãogovernamentais34 no Brasil têm utilizado o índice obtido a partir dos dados da PNAD
do IBGE: a densidade de moradores por dormitório. Esse índice é obtido a partir do

34

Podem ser citados como exemplos de pesquisas e órgãos que utilizam o índice de
densidade de moradores por dormitório: a Fundação João Pinheiro em seu estudo referente
às necessidades habitacionais no Brasil (FJP, 2010); o Observatório das Metrópoles, na
composição de seu Índice de Bem-Estar Urbano (utilizado neste trabalho e que será
apresentado mais adiante); o IPEA, em seu estudo de monitoramento do direito à moradia
no Brasil (Morais; Da Guia; Paula, 2006), entre outros.
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resultado da divisão do número de moradores pelo número de dormitórios de um
domicílio particular permanente35.
Além de ser caracterizado quantitativamente, o adensamento também pode
ser avaliado qualitativamente.
Segundo a NBR 15575:2013, a habitação deve apresentar ambientes dotados
dos espaços mínimos compatíveis com as necessidades humanas e com as mais
variadas funções desenvolvidas na moradia, tais como repouso, estudo, asseio,
preparo, consumo de refeições, entre outros. A NBR 15575:2013 também prevê
alturas mínimas de pé-direito para os diferentes ambientes da habitação,
compatíveis com as necessidades humanas. Já a ISO 6241:1984 estabelece que os
espaços devem ser adequados em termos de número, dimensões, geometria,
subdivisão e inter-relações entre si.
Tanto a ISO 6241:1984 como a NBR 15575:2013 preconizam que os
ambientes devem apresentar flexibilidade e facilidade para serem mobiliados,
devendo acomodar móveis e equipamentos destinados aos usos específicos da
habitação. A NBR 15575:2013, em caráter de recomendação, apresenta uma lista
com móveis e equipamentos-padrão, dimensões mínimas de mobiliário e dimensões
mínimas de circulação para cada tipo de ambiente.
Embora o adensamento em si não represente danos severos à população,
relacionando-se mais a questões de funcionalidade e conforto, ele consiste em uma
diretriz de importância estratégica e fundamental, haja vista a sua capacidade de
influenciar todos os demais aspectos da habitabilidade, seja atuando sobre suas
causas, seja atuando sobre suas consequências.
Por exemplo, em relação à segurança no uso, o adensamento interno da
habitação exerce influência sobre as causas, aumentando consideravelmente as
chances de acidentes. Já em relação aos riscos geológicos e hidrológicos, o
adensamento potencializa tanto as causas como as consequências, uma vez que
35

O IBGE considera como ―domicílio particular permanente‖ o domicílio particular localizado
em unidade que se destina à função de moradia (casa, apartamento e cômodo). Por sua
vez, ―dormitório‖ é o cômodo utilizado para essa finalidade, em caráter permanente, por
morador de domicílio particular permanente. Já o ―cômodo‖ é todo compartimento, coberto
por um teto e limitado por paredes, que é parte integrante do domicílio particular
permanente, com exceção de corredor, alpendre, varanda aberta, garagem, depósito e
outros compartimentos utilizados para fins não residenciais (IBGE, 2004).
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estes têm maiores chances de ocorrer em áreas de ocupação desordenada e, ao
mesmo tempo, uma vez que ocorrem, seus impactos são maiores em áreas
adensadas, por afetarem um maior contingente da população.
Para avaliar as condições de adensamento de uma determinada ocupação,
este trabalho adota tanto o índice quantitativo oriundo da PNAD, como requisitos de
caráter qualitativo, baseados na ISO 6241:1984 e na NBR 15575:2013.

4.2.8 Bem-estar urbano
Neste trabalho, a diretriz ―bem-estar urbano‖ engloba tanto os conceitos do
Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), como os conceitos tratados nas diversas
disciplinas do Conforto Ambiental.
Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (2013), o Índice
de Bem-Estar Urbano (IBEU) foi criado com o objetivo de avaliar as condições
urbanas das regiões metropolitanas brasileiras, considerando-se as múltiplas
dimensões da vida urbana capazes de influenciar a qualidade de vida de seus
habitantes. Tais dimensões estão relacionadas com as condições de vida
promovidas pelo ambiente construído da cidade e com os equipamentos e serviços
urbanos disponíveis na escala da habitação e de sua vizinhança próxima.
Embora a concepção de bem-estar esteja normalmente vinculada à ideia da
satisfação das necessidades individuais no plano privado, o IBEU leva em
consideração o bem-estar que se constitui e se realiza no plano coletivo. Em outras
palavras, a despeito de a moradia ser muitas vezes considerada como um bem
decorrente da ação dos indivíduos, ela também assume a dimensão coletiva quando
considerada no plano da cidade, pois as suas condições influenciam não apenas
aqueles que a habitam, mas todos aqueles que estão ao seu redor (INCT, 2013).
O IBEU é obtido a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE e é
formado por cinco dimensões36, compostas através de 20 indicadores. As cinco
dimensões são suscintamente descritas a seguir:

36

Antes da sua versão mais recente de 2014, o IBEU compreendia apenas três dimensões:
mobilidade urbana, condições habitacionais e atendimento de serviços coletivos.
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a) mobilidade urbana, que se relaciona com o tempo de deslocamento casatrabalho;
b) condições ambientais do entorno das moradias, que envolvem a existência de
arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado;
c) condições habitacionais da moradia, que diz respeito à sua inserção em
aglomerado subnormal, à densidade domiciliar, ao tipo de domicílio e aos
materiais constituintes das paredes;
d) atendimento de serviços coletivos (água, esgoto, energia, coleta de lixo);
e) infraestrutura urbana (iluminação pública, pavimentação, drenagem).
Por sua vez, o Conforto Ambiental compreende o estudo do bem-estar
humano em relação ao ambiente construído, do ponto de vista das condições físicas
do meio, considerando desde as condições geográficas e bioclimáticas de um
determinado local, até as questões fisiológicas e fenomenológicas 37 da percepção
humana do entorno através dos órgãos sensoriais

(TOCCHETTO, 2013;

RHEINGANTZ, 2001).
Atualmente,

o

Conforto

Ambiental

tem

também

demonstrado

uma

preocupação crescente com a degradação ambiental decorrente das ações
antrópicas, voltando-se cada vez mais para questões relacionadas ao conforto e à
qualidade de vida de forma integrada com a gestão ambiental, defendendo um
modelo de desenvolvimento fundamentado em conceitos de sustentabilidade. Esses
conceitos, aplicados especialmente no setor da construção civil, abrangem desde a
racionalização dos recursos naturais e a redução da geração de resíduos à busca de
alternativas tecnológicas que aumentem a produtividade (TOCCHETTO, 2013).
Assim, neste trabalho, a diretriz ―bem-estar urbano‖ engloba diversos
aspectos, que abrangem desde as questões relacionadas à qualidade ambiental
urbana, até as questões relacionadas ao conforto ambiental (térmico, acústico, tátil,
visual) e à sustentabilidade.

37

Enquanto o enfoque ―clássico‖ do Conforto Ambiental observava apenas o aspecto
fisiológico da percepção sensorial, o enfoque atual da disciplina reconhece a influência de
fatores de natureza psíquica e cultural - crenças religiosas, normas e condutas alimentares e
higiênicas, hábitos individuais, familiares e grupais etc.- sobre a forma como o homem
percebe e se relaciona com o ambiente, o que torna essa relação particularmente complexa
(RHEINGANTZ, 2001).
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4.3

Requisitos de habitabilidade
A partir dos conceitos expostos anteriormente, foram definidos os requisitos a

serem adotados neste trabalho para avaliar se uma determinada unidade
habitacional situada em assentamento precário atende ou não a cada uma das
diretrizes de habitabilidade estabelecidas.
Cabe lembrar que a habitação em assentamentos precários tem como
característica a existência de múltiplas situações inadequadas no ambiente
construído. Assim, ao se estabelecer os requisitos, procurou-se manter em vista as
condições inadequadas tipicamente encontradas nesses assentamentos, como, por
exemplo, a ausência de recuos, a execução de ligações clandestinas e as altas
taxas de adensamento.

A seguir, é apresentado o Quadro 8 com os requisitos

adotados neste trabalho.

Quadro 8 – Requisitos de habitabilidade.
Nº

REQUISITO

CRITÉRIO

CARACTERÍSTICAS DO
TALUDE

ITEM DESCRIÇÃO
1.1

1.2

1

2

RISCOS GEOLÓGICOS
(DESLIZAMENTOS)

RISCOS HIDROLÓGICOS
(ENCHENTES E
INUNDAÇÕES)

DISTÂNCIA DO TALUDE

1.3

PADRÃO CONSTRUTIVO

1.4

PRESENÇA DE ÁGUA

1.5

PRESENÇA DE VEGETAÇÃO

1.6

Tipo de talude (natural, corte, aterro) e tipo de
material (solo, aterro, rocha) favoráveis a
deslizamentos.
Declividade/inclinação da encosta ou corte superior
a 17° (Lei Lehmann).
Distância da moradia em relação ao topo ou à base
do talude ou aterro menor que uma vez sua altura
(1:1).
Existência de construções de baixo padrão
construtivo.
Presença da água na forma de chuvas, águas servidas
e esgotos.
Presença de vegetação, benéfica ou maléfica para a
segurança da encosta.

PRESENÇA DE FEIÇÕES
DE INSTABILIDADE

1.7

Presença de sinais de movimentação ou feições de
instabilidade, tais como: cicatriz de deslizamento,
trincas, degraus de abatimento, inclinação de
estruturas rígidas como árvores, postes e muros.

CARACTERÍSTICAS DO
PROCESSO HIDROLÓGICO

2.1

Existência de processo hidrológico com potencial de
causar enchentes e inundações.

DISTÂNCIA AO EIXO DE
DRENAGEM

2.2

Existência de moradias próximas ao eixo de
drenagem.

PADRÃO CONSTRUTIVO

2.3

Existência de construções de baixo padrão
construtivo.

(Continua...)
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Quadro 8 – Requisitos de habitabilidade.
Nº

REQUISITO

CRITÉRIO
EXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO
3.1
3.2

CARACTERÍSTICAS DA
POPULAÇÃO
3

EXPOSIÇÃO A
CONTAMINANTES

3.3
3.4

ACESSIBILIDADE DA ÁREA
CONTAMINADA

3.5

TOXICIDADE

3.6
4.1
4.2

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO
4.3

4.4
4

SEGURANÇA
AO FOGO

PROTEÇÃO PASSIVA
4.5
4.6
PROTEÇÃO ATIVA

4.7

EDUCAÇÃO E
PLANEJAMENTO

4.8

5.1
ESTABILIDADE ESTRUTURAL

5

SEGURANÇA
ESTRUTURAL

DESEMPENHO
EM SERVIÇO

DURABILIDADE

Existência de informações sobre a exposição e sobre
os contaminantes de interesse.
Número de pessoas potencialmente expostas.
Distância da população em relação à área
contaminada.
Nível sócio-econômico da população potencialmente
exposta: baixo, médio ou alto.
Acessibilidade à área contaminada (contínua,
ocasional ou inexistente) e existência de instalações
de alta vulnerabilidade (creches, escolas, hospitais,
asilos, etc.)
Toxicidade e persistência ambiental dos
contaminantes de interesse.
Acúmulo de materiais combustíveis.
Acondicionamento inadequado de recipiente de GLP
(gás de cozinha).
Inadequaçãoes nas instalações elétricas, tais como
sobrecargas, superaquecimentos, curtos-circuitos,
fios expostos, ligações clandestinas, falta de
aterramento etc.
Inxistência de afastamento ou de de
compartimentação horizontal com relação às
edificações adjacentes
Estrutura portante e cobertura não constituídas de
material reconhecidamente incombustível (concreto,
alvenaria, cerâmica).
Rotas de fuga insuficientes ou obstruídas.
Inexistência de sistema viário que permita o acesso
de viaturas do Corpo de Bombeiros ou de sistema de
hidrantes urbanos ou mangotinhos.
Inexistência de programas educativos de divulgação
de medidas de segurança, Plano de Emergência
contra Incêndio e Brigada de Incêndio.
Recalques excessivos ou diferenciais em fundações
que possam comprometer a estabilidade da
edificação, suas partes ou das edificações
adjacentes.

5.2

Ruptura do todo ou partes que comprometam a
estabilidade da edificação, suas partes ou das
edificações adjacentes.

5.3

Deslocamentos ou fissuras excessivos que
comprometam o funcionamento de caixilhos e
instalações prediais ou que causem sensação de
insegurança, sem comprometimento da
estabilidade.

5.4

Vibrações que causem sensação de insegurança,
sem comprometimento da estabilidade.

5.5

Presença indevida de água sobre as superfícies de
concreto.

5.6

Disposições arquitetônicas ou construtivas que
possam reduzir a durabilidade ou que dificultem o
acesso para inspeção e manutenção.

5.7

Insuficiência de espessura de cobrimento de
armaduras.

(Continua...)
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Quadro 8 – Requisitos de habitabilidade.
Nº

REQUISITO

CRITÉRIO

TROPEÇOS E QUEDAS

6

SEGURANÇA NO USO

CHOQUE ELÉTRICO

FERIMENTOS
E CONTUSÕES

ITEM DESCRIÇÃO
6.1

Áreas de circulação com dimensões inadequadas ou
obstruídas.

6.2

Pisos sem resistência ao escorregamento em áreas
molhadas, rampas, escadas e áreas de uso comum.

6.3

Ausência de guarda-corpos em locais elevados acima
de um metro de altura em relação ao piso inferior.

6.4

Inadequaçãoes nas instalações elétricas que possam
causar choques ou queimaduras, tais como
sobrecargas, superaquecimentos, curtos-circuitos,
fios expostos, ligações clandestinas, falta de
aterramento etc.

6.5

Deformações, defeitos, rupturas, instabilidades,
quedas, partes expostas cortantes ou perfurantes em
componentes móveis que possam causar ferimentos
ou contusões durante sua operação.

6.6

7

ADENSAMENTO

INTRUSÃO

6.7

NÚMERO DE HABITANTES

7.1

Número de habitantes por dormitório acima de três.

7.2

Insuficiência de espaços adequados para as diversas
funções da habitação.

7.3

Cômodos com dimensões ou geometria inadequados
para acomodar o mobiliário mínimo recomendado.

8.1

Tempo de deslocamento casa-trabalho.

8.2

Existência de infraestrutura (água, luz, esgoto,
drenagem, pavimentação), serviços (coleta de lixo,
transporte público) e equipamentos urbanos
(escolas, hospitais, lazer).

8.2

Adequação de materiais e técnicas construtivas da
edificação e seus componentes (estrutura,
cobertura, impermeabilização, instalações prediais,
vedações, revestimentos, esquadrias etc.).

8.3

Suficiência de vãos e aberturas de ventilação e
iluminação (janelas, portas, clarabóias etc.)

8.4

Quantidade e condições das instalações sanitárias.

ADEQUAÇÃO
DOS ESPAÇOS

ACESSIBILIDADE E
INFAESTRUTURA URBANA

8

Desprendimento de componentes fixos que possam
causar ferimentos ou contusões.
Acessos e vãos desprotegidos contra a intrusão
humana ou de animais.

BEM-ESTAR URBANO
CONFORTO AMBIENTAL
(TÉRMICO, ACÚSTICO,
LUMÍNICO, TÁTIL E VISUAL)

8.5
8.6
SUSTENTABILIDADE

8.7

Inclinação de escadas e rampas e existência de
acesso a cadeira de rodas.
Condições de fruição tátil e visual da edificação e seu
entorno.
Manutenabilidade e durabilidade da edificação e
seus componentes.

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.4

Proposta de classificação
A partir das diretrizes de habitabilidade estabelecidas, é apresentado o estudo

realizado para a sua classificação através da metodologia desenvolvida por
Brasiliano – a Matriz de Impactos Cruzados (MIC).
Com base nessa metodologia, o presente estudo foi realizado mediante as
seguintes etapas:
1. Identificação dos eventos adotados para o estudo, que são as diretrizes de
habitabilidade identificados anteriormente.
2. Determinação qualitativa da criticidade dos eventos, através da avaliação
de suas consequências sobre os habitantes e tomando-se como referência os
sistemas de classificação de Manchester e de Glasgow.
3. Estudo das relações de influência entre os eventos por meio da Matriz de
Impactos Cruzados (MIC) e da Matriz de Interpretação Motricidade x Dependência.
4. Estudo global da criticidade e da motricidade/dependência dos eventos
através da Matriz de Priorização.
Esse estudo permitiu a compreensão das inter-relações entre eventos através
da visualização simultânea dos eventos mais críticos e dos mais motrizes,
possibilitando uma visão global do problema.

4.4.1 Identificação de eventos
Os eventos adotados para o estudo são as diretrizes de habitabilidade
identificadas anteriormente a partir da revisão bibliográfica. São eventos que podem
ocorrer em função de situações inadequadas no ambiente construído da habitação e
que têm o potencial de causar impactos negativos na segurança, saúde e conforto
da população residente. Os eventos do estudo são apresentados no Quadro 9.
Quadro 9 – Eventos adotados para o estudo.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

EVENTOS
Riscos geológicos (deslizamentos)
Riscos hidrológicos (enchentes e inundações)
Exposição a contaminantes
Segurança ao fogo
Segurança estrutural
Segurança no uso
Adensamento
Bem-estar urbano
Fonte: Elaborado pela autora.
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4.4.2 Graus de criticidade
Os eventos oriundos de situações inadequadas no ambiente construído da
habitação têm como consequência impactos sobre os habitantes de diferentes graus
de criticidade. Esses impactos podem variar desde mortalidade, morbidade e
doenças crônicas até ferimentos leves e desconforto.
No presente estudo, a determinação do grau de criticidade dos eventos foi
feita de forma qualitativa, tomando-se como referência os modelos de classificação
de riscos do Sistema de Triagem de Manchester e da Escala de Coma de Glasgow,
citados na revisão bibliográfica.
Foram estabelecidos quatro graus de criticidade, sendo o Grau 4 o mais grave
e o Grau 1 o mais leve.
Como Grau 4, foram considerados os eventos com potencial de causar
mortes ou doenças graves, tais como câncer, doenças agudas, traumas cranianos e
vertebrais38; como Grau 3, os eventos com potencial de causar ferimentos graves,
tais como fraturas, concussões, eletrocussões, queimaduras e cortes severos; como
Grau 2, os eventos que pudessem levar a doenças menos severas, tais como
doenças respiratórias, tosses, coceiras e ferimentos leves; como Grau 1, os eventos
com potencial de impacto sobre o conforto e o bem-estar da população.
Os eventos com potencial de causar perdas materiais foram consideradas
como Grau 4 pois, além de apresentarem o potencial de causar mortes, também têm
o potencial de deixar desabrigados, tratando-se de consequências de grande
severidade à população residente em assentamentos precários, majoritariamente
constituída de famílias de baixa renda. Já os eventos com potencial de
comprometimento da durabilidade das edificações ou de seus componentes foram
entendidas como consequências leves, sendo classificadas com Grau 1.
Os graus de criticidade dos eventos em estudo são apresentados no Quadro
10.

38

Para a discriminação das doenças graves, este trabalho se pautou nas patologias
consideradas graves pela legislação brasileira, segundo a Portaria Nº 2.998, de 23 de
agosto de 2001, dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e da Saúde.
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Quadro 10 – Graus de criticidade.

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

EVENTO

CONSEQUÊNCIAS

Riscos geológicos (deslizamentos)
Riscos hidrológicos (enchentes e inundações)
Exposição a contaminantes
Segurança ao fogo
Segurança estrutural
Segurança no uso
Adensamento
Bem-estar urbano

Mortes, perdas materiais
Mortes, perdas materiais
Doenças graves e mortes
Mortes, perdas materiais
Mortes, perdas materiais
Ferimentos graves
Doenças e desconforto
Desconforto, perda de durabilidade

GRAUS DE
CRITICIDADE
4
4
4
4
4
3
2
1

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.3 Matriz de Impactos Cruzados (MIC)
Os eventos têm o potencial de interagir entre si e de exercer influência uns
sobre os outros. Portanto, além do estudo dos impactos resultantes dos eventos
isolados, é importante considerar a interconectividade entre os eventos e os
impactos sistêmicos gerados no caso de sua ocorrência conjunta.
Para essa avaliação, foi utilizada a ferramenta desenvolvida por Brasiliano,
adaptada da metodologia criada originalmente pelo cenarista francês Michael Godet
– a Matriz de Impactos Cruzados (MIC).
Os eventos em estudo foram cruzados no Quadro 11, no qual o eixo vertical
corresponde aos eventos motrizes e o eixo horizontal aos eventos dependentes. A
diagonal principal da matriz foi inutilizada.
Foram atribuídos pesos de 0 a 3, que representam numericamente quanto
cada evento coluna influencia cada evento linha, sendo que 0 corresponde a ―não
influencia‖ e 3 a ―influencia muito‖.
Pela somatória das linhas, obteve-se a Dependência de cada evento e, pela
somatória das colunas, a Motricidade.
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0

0

2

0

2

0

7

0

0

3

0

2

0

5

2

2

0

3

0

10

0

2

3

0

9

0

1

0

11

3

0

5

0

0

E1

Riscos Geológicos

E2

Riscos Hidrológicos

0

E3

Exposição a Contaminação

0

3

E4

Segurança ao Fogo

2

0

2

E5

Segurança Estrutural

3

3

1

3

E6

Segurança no Uso

0

0

0

0

2

E7

Adensamento

0

0

0

0

0

0

E8

Bem-Estar Urbano

3

3

3

3

2

2

2

8

12

6

8

11

4

16

MOTRICIDADE

DEPENDÊNCIA

E8

Bem-Estar
Urbano

E7

Adensamento

E6

Segurança
no Uso

E5

Segurança
Estrutural

E4

Segurança ao
Fogo

E3

Exposição a
Contaminação

E2

Riscos
Hidrológicos

EVENTOS

E1

Riscos
Geológicos

Quadro 11 – Matriz de Impactos Cruzados (MIC).

18
0

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir do cálculo dos pontos médios de Motricidade e Dependência dos
eventos, foi construída a Matriz de Interpretação Motricidade x Dependência (Gráfico
1), onde o eixo horizontal corresponde à Dependência e o eixo vertical corresponde
à Motricidade.
Gráfico 1 – Matriz de Interpretação Motricidade x Dependência.

MOTRICIDADE

16

E1
E2
E7

E4
E5

II
Motriz

I
Ligação

8

E6

E3
E8

IV
Independente
0

III
Dependente

9

DEPENDÊNCIA
Fonte: Elaborado pela autora.
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A partir da analise da Matriz Motricidade x Dependência, foi possível concluir
que:
a) Os Riscos Geológicos (E1) e os Riscos Hidrológicos (E2) são motrizes, pois
além de serem pouco influenciados, também exercem grande influência para
a ocorrência dos demais.
b) A Exposição à Contaminação (E3) mostrou-se dependente, uma vez que
sofre grande influência para sua ocorrência e ao mesmo tempo influencia
pouco os demais.
c) A Segurança ao Fogo (E4) e a Segurança Estrutural (E5) são elementos de
ligação, pois tanto sofrem influência como são influenciados pelos demais.
d) A Segurança no Uso (E6) têm caráter independente, pois não sofre influência
de outros eventos para ocorrer.
e) O Adensamento (E7) tem o potencial de influenciar, em maior ou menor grau,
todos os demais eventos. Quanto maior o Adensamento, maiores os impactos
sobre a população, o que justifica ele ser fortemente motriz.
f) O Bem-Estar Urbano (E8) é extremamente dependente, pois qualquer evento
exerce influência sobre ele.

4.4.4 Matriz de Priorização
Segundo a metodologia desenvolvida por Brasiliano, cruzando-se a
Criticidade com a Matriz de Motricidade x Dependência, é possível obter a Matriz de
Priorização. A Matriz de Priorização permite a visualização simultânea dos riscos
mais críticos e mais motrizes, oferecendo uma visão global dos eventos em estudo e
de suas inter-relações.
A Matriz de Priorização obtida é mostrada no Gráfico 2 a seguir.
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Gráfico 2 – Matriz de Priorização.
E1
E2

Dependente

Ligação

E4
E5

E8

E3

E6

Independente

MOTRICIDADE

Motriz

E7

1

2

3

4

CRITICIDADE

Fonte: Elaborado pela autora.

A Matriz de Priorização deve ser interpretada considerando os eventos mais
relevantes para o estudo em ordem decrescente, da direita para a esquerda e de
cima para baixo. Dessa maneira, a partir da analise da Matriz de Priorização, foi
possível concluir que:
a) Os Riscos Geológicos (E1) e os Riscos Hidrológicos (E2) devem ser os
primeiros a serem avaliados, pois além de serem os mais críticos (Grau 4),
são também os mais motrizes.
b) O Adensamento (E7), apesar de não ser crítico em si (Grau 2), deve receber
atenção especial por ser muito motriz.
c) A Segurança ao Fogo (E4) e a Segurança Estrutural (E5) são estratégicos,
pois, além de serem críticos (Grau 4), exercem influência e são influenciados
por outros eventos. As ações sobre eles tem o potencial de interferir em todo
o sistema.
d) A Exposição a Contaminantes (E3) é dependente e crítica (Grau 4), sendo a
saúde dos habitantes dependente desse fator.
e) A Segurança no Uso (E6) independe de outros fatores para ocorrer, mas
merece atenção, especialmente do morador, em função de suas potenciais
conseqüências sobre a segurança e saúde (lesões, fraturas, concussões,
etc.).
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f) O Bem-estar Urbano (E8) tem o potencial de causar impactos apenas sobre o
conforto e é muito influenciado pelos outros eventos, sendo bastante
dependente.

4.5

Proposta final de classificação
Com base nos resultados obtidos através da aplicação da metodologia de

Brasiliano, é apresentada na Figura 7 a proposta final de classificação de
habitabilidade para unidades situadas em assentamentos precários.
Essa classificação expressa a ordem de prioridade com que devem ser
tratadas as unidades habitacionais de acordo com os eventos potencialmente
associados a elas, considerando os impactos sobre as condições de habitabilidade
dessas unidades, da forma como é entendida neste trabalho.
Figura 7 – Proposta final de classificação.

P1

P2

P3

P4

Prioridade 1

Prioridade 2

Prioridade 3

Prioridade 4

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim, a partir dos estudos realizados, os eventos nocivos à habitabilidade de
unidades situadas em assentamentos precários foram classificados segundo a
seguinte ordem de prioridade:
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a) As unidades habitacionais que apresentam potencial de riscos geológicos e
riscos hidrológicos devem ter tratamento priorizado, pois além do risco de
morte, existe o potencial de deixar pessoas desabrigadas ou com perdas
materiais significativas;
b) Os aspectos de segurança ao fogo e de segurança estrutural também se
enquadram entre as ações prioritárias, uma vez que envolvem o risco de
morte dos ocupantes e também têm o potencial de deixar pessoas
desabrigadas ou com perdas materiais significativas;
c) O adensamento, embora não represente em si impactos severos sobre a
segurança e a saúde dos habitantes, também se enquadra entre as ações
prioritárias, pois, ao apresentar grande influência sobre todos os demais
aspectos estudados, consiste em fator determinante sobre as condições de
habitabilidade das moradias;
d) As habitações com potencial de exposição a contaminantes se enquadram
em um segundo nível de prioridade, pois, embora resulte em danos severos à
saúde, esses danos geralmente se dão devido a períodos de exposição
prolongados, diferentemente dos impactos da primeira ordem de prioridade,
que têm caráter iminente;
e) A segurança no uso aparece em uma terceira ordem de prioridade, por se
tratar de evento com caráter independente em relação aos demais, estando
mais relacionado a ações no nível dos próprios moradores;
f) O bem-estar urbano aparece na última ordem de prioridade, por não
representar potencial de grandes perdas humanas ou materiais, estando mais
relacionado a aspectos de conforto e bem-estar.
Propõe-se que esse sistema de classificação permita identificar as unidades
habitacionais através de cores, que expressem ao mesmo tempo, de forma sucinta e
direta, suas condições de habitabilidade e o nível de prioridade com que devem ser
tratadas.
Dessa maneira, espera-se fornecer subsídios para a tomada de decisão em
intervenções em assentamentos precários, permitindo escolhas conscientes no
âmbito de projetos e obras de remanejamento, reassentamento, regularização,
urbanização, requalificação habitacional, entre outros, levando-se em consideração
não apenas aspectos urbanísticos, mas as condições de habitabilidade das
moradias como um todo.
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5

CONSIDERAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM UNIDADES
HABITACIONAIS SITUADAS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Neste trabalho, foi realizado um estudo acerca de eventos que têm o
potencial de causar impactos negativos nas condições de habitabilidade da
população residente em assentamentos precários.
O estudo foi realizado considerando apenas o risco inerente, ou seja, aquele
que existe independente de qualquer ação tomada para sua redução. Entretanto, é
possível admitir também o risco residual, que é o risco remanescente após a
implementação de medidas de controle, as quais visam à redução da probabilidade
de sua ocorrência e/ou à redução de seus impactos (BRASILIANO, 2015).
Assim, nesta parte do trabalho, serão abordadas tais medidas, aplicáveis para
os eventos estudados, ainda que de forma genérica e conceitual.
Atualmente, o Ministério das Cidades considera quatro modalidades de
intervenção direta em assentamentos precários, que variam de acordo com a
situação de cada localidade: urbanização simples, urbanização complexa,
reassentamento e remanejamento (DENALDI, 2010).
A urbanização viabiliza a consolidação do assentamento com a manutenção
da população no local ou de grande parcela desta. Compreende a implantação de
infraestrutura (sistema viário, água, luz, esgoto, drenagem) e equipamentos urbanos
(creches, escolas, praças etc.), o reparcelamento do solo, a regularização fundiária e
a promoção de requalificação habitacional (DENALDI, 2010).
A urbanização é simples quando realizada em assentamentos de baixa ou
média densidade, traçado regular e quando não são necessárias obras complexas
de consolidação geotécnica ou de drenagem urbana. É complexa quando realizada
em assentamentos com alto grau de adensamento, traçado irregular, alto índice de
remoções e quando demanda grandes obras geotécnicas ou de drenagem urbana
(DENALDI, 2010).
O remanejamento consiste na remoção temporária da população e sua
reacomodação no mesmo local, após a execução de obras de infraestrutura e de
novas moradias, com a substituição do tecido urbano. É o caso, por exemplo, de
áreas que necessitam de troca de solo ou aterro (DENALDI, 2010).
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O reassentamento consiste na remoção de moradores de áreas impróprias
não-consolidáveis e sua acomodação em áreas novas, geralmente mediante a
produção de novas moradias (apartamentos, habitações evolutivas ou lotes
urbanizados) (DENALDI, 2010).
Essas modalidades de intervenção podem ser promovidas pelo poder público
de uma só vez ou de forma gradual e progressiva ao longo do tempo. Em ambos os
casos, são fundamentais o estudo e o planejamento das áreas e a definição prévia
das diretrizes de intervenção (DENALDI, 2010).
Além dessas quatro modalidades de intervenção direta em assentamentos
precários, também podem ser consideradas medidas não-estruturais, que não
envolvem obras de engenharia, mas que compreendem uma série de ações
relacionadas a políticas urbanas, planejamento urbano, legislação, fiscalização,
educação, entre outros. As medidas não-estruturais geralmente têm baixo custo se
comparadas às obras de engenharia, mas grande potencial de resultados positivos
(IPT, 2007).
A implementação de programas educativos visando à difusão de medidas de
prevenção à população - através de cursos, oficinas, palestras, manuais, livros,
cartilhas, capacitação de equipes locais e utilização dos meios massivos de
informação (rádio, televisão e imprensa escrita) - consiste em estratégia eficaz para
a redução de acidentes e desastres (IPT, 2007).
A fiscalização do uso e ocupação do solo, de responsabilidade dos governos
locais, consiste em instrumento fundamental para conter a ocupação de áreas
impróprias, evitar a formação de novas favelas, controlar o adensamento das
existentes e mesmo para orientar a construção de edificações e ampliações.
(DENALDI, 2010).
Para áreas sujeitas a desastres naturais, como deslizamentos e enchentes,
além das obras de geotecnia e de drenagem urbana, também devem ser previstos
sistemas de monitoramento e planos de defesa civil para as situações emergenciais,
que devem prever obras e procedimentos de resgate, evacuação e abrigo das
populações atingidas. Nesse sentido, o Plano Municipal de Redução de Riscos
(PMRR) consiste em um instrumento de planejamento de importância estratégica,
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sendo pré-requisito para os municípios para a captação de recursos federais para
projetos e obras em assentamentos precários (DENALDI, 2010; IPT, 2007).
No caso de áreas contaminadas, uma vez identificadas e avaliadas as
populações sob risco de exposição, devem ser implantadas medidas para a
remoção ou minimização das fontes poluidoras e a descontaminação da área e seu
entorno. Além disso, devem ser incentivadas as ações de promoção de educação
ambiental (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 2008).
Em relação à prevenção de incêndios, a implantação de programas
educativos, treinamentos, planos de emergência e brigadas de incêndio a partir de
lideranças locais, associação de moradores etc., ganha relevância ainda maior em
função das deficientes condições de acesso e de infraestrutura urbana comumente
encontradas em assentamentos precários (ALVES, 2014).
Para a prevenção de acidentes domésticos relacionados à segurança no uso,
a OMS (2005) recomenda a implementação de programas de educação, visitas
domiciliares, distribuição gratuita de dispositivos de segurança e adequação
ambiental da moradia - como adaptação de tapetes e instalação de guarda-corpos -,
medidas que podem reduzir em até 60% as quedas entre idosos, por exemplo.
Quanto às questões relacionadas a aspectos ambientais e construtivos
verificados no nível da unidade habitacional, diversos municípios brasileiros têm
implementado programas de requalificação habitacional e de assistência técnica
gratuita em assentamentos precários. Esses programas oferecem à população
subsídios para a realização de intervenções que visem à regularização fundiária,
bem como para a melhoria das condições de segurança, salubridade e
habitabilidade das moradias. O escopo desses programas contempla intervenções
nas edificações e seus componentes, como estrutura, revestimentos, esquadrias,
coberturas, impermeabilização etc. Compreendem também incentivos de crédito
para a compra de materiais de construção, apoio técnico para execução de reformas
e ampliações e, por vezes, a intervenção direta do poder público através de obras de
melhorias nas habitações (DENALDI, 2010).
Com base nas considerações feitas acima e nos estudos realizados neste
trabalho, é proposta a Matriz de Responsabilidade do Quadro 12. Essa matriz leva
em consideração quatro níveis de atuação (do Governo Federal ao morador) e
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indica, para cada diretriz de habitabilidade (da forma como é entendida neste
trabalho), a competência das ações para a prevenção e para o tratamento dos
eventos nocivos às condições de habitabilidade de uma determinada moradia em
assentamento precário.

Segurança ao
Fogo

Segurança
Estrutural

Segurança
no Uso

E4

E5

E6

X

X

Governo do Estado

X

X

X

X

Prefeitura

X

X

X

X

X

X

X

Morador

Bem-Estar
Urbano

Exposição a
Contaminação
E3

X

NÍVEL DE ATUAÇÃO

E8

Riscos
Hidrológicos
E2

Governo Federal

EVENTOS

E7 Adensamento

Riscos
Geológicos
E1

Quadro 12 - Matriz de Responsabilidade.

X
X

Fonte: Elaborado pela autora.

X

X

X

X

X
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como ponto de partida a preocupação com a inexistência

de critérios claros que permitissem a avaliação da qualidade de moradias em
assentamentos precários do ponto de vista de suas condições de habitabilidade.
Tão logo foi iniciada a pesquisa, descobriu-se que o próprio conceito de
habitabilidade ainda não é bem estabelecido. Da mesma maneira, os conceitos de
moradia digna e de moradia adequada, embora amplamente proferidos em diversos
documentos, legislações e trabalhos acadêmicos, também se constituem em
conceitos dinâmicos e mutáveis ao longo do tempo e do espaço, sendo complexa a
sua simples definição.
Assim, o trabalho passou a concentrar esforços na própria definição do
conceito de habitabilidade. Para isso, buscou amparo em referências nacionais e
internacionais, tais como leis, regulamentações e normas, além de relatórios
publicados por organismos como a ONU e a OMS. Essas referências foram
fundamentais para a identificação das diretrizes que compõem a habitabilidade.
Definidos o conceito de habitabilidade e suas diretrizes, o trabalho enfrentou
então um novo desafio: diante de diretrizes de caráter e natureza tão diversos, como
elencá-los, pesá-los, priorizá-los?
A solução adotada foi a utilização de ferramentas de análise de riscos, mais
especificamente a metodologia desenvolvida por Brasiliano – a Matriz de Impactos
Cruzados (MIC) – que permitiria justamente compreender a interação entre os
diversos fatores e a influência exercida e sofrida por cada um deles. Essa
ferramenta ofereceria uma visão global do problema, possibilitando então o
estabelecimento da ordem de prioridade com que devem ser tratados cada um dos
aspectos da habitabilidade, da forma como é entendida neste trabalho.
A partir desses estudos, é apresentada uma proposta de classificação de
habitabilidade, através da qual é possível identificar unidades habitacionais em
assentamentos precários através de cores que expressam, ao mesmo tempo, de
forma sucinta e direta, suas condições de habitabilidade e o nível de prioridade com
que devem ser tratadas.
Espera-se que este trabalho possa fornecer subsídios para a tomada de
decisão no âmbito das intervenções em assentamentos precários, permitindo
escolhas conscientes em relação às unidades habitacionais que devem ser
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removidas, que podem ser consolidadas ou que devem ser contempladas por
projetos e obras de regularização, urbanização ou requalificação, amplamente
difundidos por todo o País, levando-se em consideração não apenas aspectos
urbanísticos, mas as condições de habitabilidade como um todo das moradias, bem
como para a avaliação das práticas existentes.
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ANEXOS

Quadro 13 – Proposta inicial de classificação de riscos.

GRAUS DE
RISCO
R1
R2
R3
R4
R5

SEVERIDADE DOS IMPACTOS SOBRE OS OCUPANTES
Danos letais à saúde e à integridade física dos ocupantes
Danos severos à saúde e à integridade física dos ocupantes
Danos medianos à saúde e à integridade física dos ocupantes
Danos leves à saúde e à integridade física dos ocupantes
Falta de conforto dos ocupantes e perdas materiais
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

1

ISO-6241/84;
NBR-15.575/13.

Implantação em áreas sujeitas a escorregamento,
deslizamento, erosão, desconfinamento do solo, solos
colapsíveis ou expansíveis, dolinas (piping), etc.

2

ISO-6241/84;
NBR-15.575/13.

Implantação em áreas sujeitas a enchentes.

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

Implantação em áreas próximas a linhas de alta tensão.
3

4

ISO-6241/84;
NBR-15.575/13;
NR-15; NR-25.

ISO-6241/84;
NBR-15.575/13;
NR-15; NR-25;
OMS.

Implantação próxima a indústria geradora de resíduos
radioativos.
Implantação próxima a indústria ou locais de
armazenamento de explosivos.
Falta de ventilação em cozinha ou outro ambiente com
presença de gás combustível.
Implantação próxima a oleodutos e gasodutos.
Implantação em áreas previamente ocupada por postos
de gasolina.

5

ISO-6241/84;
NBR-15.575/13;
NR-15; NR-20; NR- Implantação próxima a indústria geradora de resíduos
25;
químicos.
OMS.
Revestimentos, coberturas e tubulações de água com
materiais que contenham chumbo ou outros metais
pesados.

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

RISCOS

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

EXPOSIÇÃO A RISCOS
GEOTÉCNICOS

Ferimentos em geral e mortes. Perdas e danos
materiais.

R1

Não.

Sim

EXPOSIÇÃO A
ENCHENTES

Transmissão de doenças, como a leptospirose,
ferimentos em geral e mortes. Perdas e danos
materiais.

R1

Não.

Sim

R1

Não.

Mortes e doenças decorrentes da exposição a
radiações, tais como: diminuição da
EXPOSIÇÃO A
espermatogênse, alteração na proporção de
RADIAÇÕES IONIZANTES nascimentos de meninos e meninas, alterações na
E
menstruação, defeitos congênitos em recémNÃO IONIZANTES
nascidos, diminuição da lactância, sintomas
astênicos, problemas de tensão arterial e
taquicardia.

EXPOSIÇÃO AO RISCO
Incêndios, ferimentos em geral e mortes.
DE EXPLOSÕES

Ferimentos e mortes decorrentes de explosões e
incêndios.
Danos físicos, mentais e intelectuais decorrentes de
contaminação por metais pesados e outros agentes
químicos nocivos, especialmente entre crianças, tais
como: perturbação da biosíntese da hemoglobina e
EXPOSIÇÃO A AGENTES
anemia; aumento da pressão sanguínea; danos aos
QUÍMICOS NOCIVOS
rins;
abortos; alterações no sistema nervoso;
danos ao cérebro; diminuição da fertilidade do
homem; diminuição da aprendizagem e
modificações no comportamento em crianças, como
agressão, impulsividade e hipersensibilidade.

Sim
R2

Não.

R1

Não.

Sim

R1

Abertura de vãos para ventilação natural ou
forçada.

Não

R1

Não.

Sim

R2

Não.

Sim

R2

Não.

Sim

R2

Substituição das tubulações.

Não

(Continua...)
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

6

ISO-6241/84;
NBR-15.575/13.

7

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
NR-23;
OMS.

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

RISCOS

FALTA DE
ACESSIBILIDADE

Dificuldade de acesso de infraestrutura
(abastecimento de água, luz, esgoto, drenagem) e de
serviços urbanos (bombeiros, coleta de lixo, etc.).

R1

Abertura de rua ou viela

Avaliação
caso a caso

Implantação em local sem testada para rua oficial ou de
difícil acesso pelos bombeiros.

R1

Abertura de rua ou viela.

Avaliação
caso a caso

Implantação em local não provido por sistema de
hidrantes ou outros dispositivos de combate a incêndios.

R1

Implantação de sistema de hidrantes ou outros
dispositivos de combate a incêndios.

Não

Implantação sem afastamento horizontal entre unidades.

R1

Não.

Não*

Estrutura com materiais sem resistência ao fogo.

R1

Substituição dos materiais ou proteção da
estrutura.

Não

Fachadas e coberturas com materiais e vãos que não
garantam a compartimentação horizontal e vertical entre
unidades.

R1

Adequação de materiais e vãos das fachadas.

Não*

Falta de ventilação em cozinha ou outro ambiente com
presença de gás combustível.

R1

Abertura de vãos para ventilação natural ou
forçada.

Não

R1

Substituição ou remoção dos materiais.

Não

Instalações elétricas sem aterramento (especialmente
chuveiros), sem disjuntor diferencial residual, com
partes energizadas expostas (quadros de entrada e
distribuição, tomadas, fios), com sobretensões, curtoscircuitos ou ligações clandestinas ("gatos").

R1

Adequação das instalações elétricas.

Não

Portas, escadas e passagens estreitas que dificultem a
rápida evacuação do local.

R1

Adequação das rotas de fuga.

Não

Obstrução de rotas de fuga por objetos (vasos, sacos de
lixo, biciletas, etc.)

R1

Remoção das obstruções.

Não

Espaço interno com amontoados de objetos inflamáveis
ou combustiveis (móveis, roupas, revistas, etc.).

R1

Remoção dos objetos.

Não

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

Implantação em lote sem testada para rua oficial.

Revestimentos internos com materiais propagadores de
chama ou geradores de fumaça.

FALTA DE SEGURANÇA Queimaduras, intoxicação por fumaça, ferimentos
CONTRA O FOGO
em geral e mortes.

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

(Continua...)

107

Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

RISCOS

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

R1

Reforço das fundações ou do solo, ou demolição
e reconstrução total da unidade em caso de
condenação da estrutura.

Avaliação
caso a caso

Estrutura em estado de ruína ou com perda da
estabilidade, no todo ou em parte.

R1

Reforço estrutural ou demolição e reconstrução
total da unidade em caso de condenação da
estrutura.

Não

Estrutura com deslocamentos ou fissuras excessivos que
comprometam a estanqueidade à água, sem
comprometimento da estabilidade.

R3

Recuperação da estrutura e do sistema de
impermeabilização.

Não

Fundações, estruturas e vedações com deslocamentos ou
fissuras excessivos que comprometam o funcionamento
de caixilhos e instalações prediais, sem
comprometimento da estabilidade.

R4

Intervenções para evtar a transmissão de
carregamento sobre caixilhos e instalações
prediais (aplicação de mastique no encontro de
caixilhos com vigas, lajes e paredes, relocação de
tubulações, etc.) e recuperação ou substituição
dos elementos danificados.

Não

Estrutura com deslocamentos ou fissuras excessivos que
causem sensação de insegurança, sem comprometimento
da estabilidade.

R5

Recuperação estrutural.

Não

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

Fundações com recalques excessivos ou diferenciais que
comprometam a estabilidade.

8

ISSO-6241/84;
NBR-15.575/13;
NR-08.

FALTA DE SEGURANÇA
Ferimentos e mortes.
ESTRUTURAL

(Continua...)
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

9

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR 10; NR 16; NR
17; NR 19; NR 20;
NR 35;

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

RISCOS

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

Desprendimento ou projeção de materiais em altura de
coberturas e fachadas (telhas soltas, desplacamento de
revestimentos, etc.) ou de componetes fixados em
paredes (tanques, pias, lavatórios, etc.).

R1

Recuperação ou substiuição de materiais e
componentes comprometidos.

Não

Lajes de cobertura, terraços, sacadas, mezaninos ou
quaisquer pisos acima de 1 (um) metro de altura
desprovidos de guarda-corpo.

R1

Execução de guarda-corpo.

Não

Pisos de áreas molhadas, escadas, rampas, terraços e
áreas externas sem resistência a escorregamentos.

R2

Substituição do piso.

Não

Pisos, escadas e rampas com saliências, irregularidades
localizadas, arestas contundentes ou fragmentos soltos
perfurantes.

R3

Adequação do piso.

Não

R3

Adequação ou substituição dos componentes.

Não

Lavatórios, tanques, vasos sanitários, pias e outras louças
sanitárias sem resistência mecânica aos esforços usuais.

R3

Substituição dos componentes.

Não

Portas e janelas ou qualquer componente móvel com
defeitos, rupturas ou deformações que não impeçam o
desprendimento ou deslizamento descontrolado em seu
manuseio.

R3

Adequação ou substituição dos componentes.

Não

Instalações elétricas sem aterramento (especialmente
chuveiros), sem disjuntor diferencial residual, com
partes energizadas expostas (quadros de entrada e
distribuição, tomadas, fios), com sobretensões, curtoscircuitos ou ligações clandestinas ("gatos").

R1

Adequação das instalações elétricas.

Não

Falta de ventilação em cozinha ou outro ambiente com
presença de gás combustível.

R1

Abertura de vãos para ventilação natural ou
forçada.

Não

Manoplas, canoplas, alavancas e outros dispostivos de
acionamento de toneiras, portas e janelas que
apresentem deformações ou defeitos com partes
expostas cortantes ou perfurantes.

FALTA DE SEGURANÇA
Choque elétrico, cortes, queimaduras, tropeços,
NO USO E OPERAÇÃO
quedas, fraturas, ferimentos em geral e mortes.
("ACIDENTES")
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

10

11

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR-08; NR-15; NR17; NR-18; NR-24.

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

RISCOS

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

Implantação próxima a pedreiras ou fontes geradoras de
poeiras minerais.

R1

Não.

Sim

Implantação próxima a indústrias ou fontes geradoras de
gases tóxicos (rodovias, por exemplo).

R2

Não.

Sim

R2

Abertura de vãos para ventilação natural ou
forçada, relocação de garagens e equipamentos.

Não

Insuficiência ou ausência de aberturas para ventilação ou
exaustão.

R2

Abertura de vãos para ventilação natural ou
forçada.

Não

Pé-direito insuficiente em ambientes de uso
permanente.

R2

Adequação do pé-direito, com demolição e
reconstrução total ou parcial da edificação.

Não

R2

Execução de estruturas, paredes e coberturas
com materiais apropriados.

Não

R2

Fechamento dos vãos com alvenaria, vidro,
portas, janelas, etc.

Não

R2

Aplicação de materiais para isolamento térmico
ou substituição dos materiais existentes (troca
do tipo de telha, por exemplo).

Não

R2

Abertura de janelas ou vãos para ventilação
natural ou instalação de exaustores para
ventilação forçada.

Não

Contaminação de ambientes internos por gases
poluentes de escapamento de veículos e equipamentos
ou de poeiras e aerodispersóides, em concentração acima
daquela verificada no ambiente externo.

Cômodos de uso permanente sem paredes de alvenaria
ou madeira aparelhada, constituídos de materiais
NR-08; NR-15; NR- rústicos, percíveis ou improvisados.
18;
NR-21; NR-24. Vãos de fachadas e coberturas desprovidos de portas,
janelas ou dispositivos capazes de mantê-los fechados,
quando necessário.

Coberturas e fachadas constiuídas de materiais com
propriedades térmicas inadequadas ou insuficientes.

12

PERIGOS

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR-08; NR-15; NR17; NR-18; NR-21;
Ausência ou insuficiência de janelas e aberturas de
NR-24.
ventilação.

BAIXA QUALIDADE
DO AR INTERNO

Mortalidade e morbidade;
doenças cardiopulmonares agudas, especialmente
entre os grupos mais vulneráveis de idosos e
asmáticos.

Mortes causdas por calor excessivo, especialmente
entre idosos em áreas urbanas.
FALTA DE PROTEÇÃO
Gripes epidêmicas e doenças respiratórias causadas
CONTRA INTEMPÉRIES
por frio excessivo, especialmente entre os grupos
mais vulneráveis de idosos e crianças muito jovens.

Mortes causdas por calor excessivo, especialmente
entre idosos em áreas urbanas.
Gripes epidêmicas e doenças respiratórias causadas
por frio excessivo, especialmente entre os grupos
FALTA DE DESEMPENHO mais vulneráveis de idosos e crianças muito jovens.
TÉRMICO
Influência direta sobre os níveis de umidade e de
proliferação de alergênicos, tais como ácaros, mofo,
fungos, vírus e bactérias, com impactos sobre o
sistema respiratório, especialmente entre crianças
asmáticas.

(Continua...)
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

Implantação próxima a nascentes e lençõis freáticos.

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

R3

Não.

Sim

R3

Drenagem do solo, implantação da construção
sobre pilotis, impermeabilização das fundações,
interposição entre solo e contrapiso com manta
plástica ou camada de brita, emprego de
concreto impermeável, etc.

Não

R3

Execução de caimento adequado e sistema de
impermeabilização de lajes; construção de
telhados; revisão e adequação do sistema de
captação e escoamento de águas pluviais;
substituição de telhas e madeiramento.

Não

R3

Tratamento de trincas e fissuras em estruturas,
vedações e revestimentos; vedação de vãos nos
encontros entre coberturas, estruturas, paredes
e caixilhos; execução de revestimento de
fachada; execução de pingadeiras; reparo ou
subtituição de caixilhos e seus componentes.

Não

Ineficiência, ausência ou mau estado de conservação de
impermeabilização e revestimentos de áreas molhadas e
molháveis permitindo a migração de água e umidade para
áreas secas.

R3

Execução de impermeabilização e caimento
adequado em pisos de áreas molhadas, execução
de revestimento cerâmico e rejuntamento entre
placas, utilização de rodapés, barras
impermeáveis e materiais hidrofugantes, etc.

Não

Instalações de água, esgoto e águas pluviais com
vazamentos oriundos de rupturas, desencaixes ou falta
de vedação de componentes.

R3

Reparo e substituição de componentes das
instalações hidráulicas.

Não

Ineficiência, ausência ou mau estado de conservação de
barreira contra a infiltração de água ou umidade
ascendente através de fundações, porões, subsolos e
paredes em contato com o solo.

Ineficiência, ausência ou mau estado de conservação do
sistema de impermeabilização de lajes de cobertura, de
componentes de telhados (estrutura e telhamento) e do
sistema de captação e escoamaneto de águas pluviais
(calhas, rufos e condutores).

13

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

RISCOS

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR-08; NR-15; NR- Ineficiência, ausência ou mau estado de conservação de
17; NR-18; NR-21; estruturas, vedações, revestimentos e caixilhos de
NR-24.
fachadas permitindo a infiltração de águas pluviais para o
interior da edificação.

FALTA DE
ESTANQUEIDADE À
ÁGUA

Associada à temperatura, níveis excessivos de
umidade afetam diretamente a proliferação de
alergênicos, tais como ácaros, mofo, fungos, vírus e
bactérias, com impactos sobre o sistema
respiratório, especialmente entre crianças
asmáticas.
Perda de durabilidade da edificação e seus
componentes.

(Continua...)

111

Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

14

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

RISCOS

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

Implantação em áreas previamente ocupadas por aterro
sanitário ou áreas próximas a depósitos de feno ou
estercos, currais, estábulos, pocilgas e quaisquer viveiros
de criação.

R3

Não.

Sim

Implantação em lote desprovido de infraestrutura básica
de abastecimento de água, esgoto, drenagem e energia.

R3

Implantação de infraestrutura urbana.

Não

Ausência ou inadequação de ligação com as redes
públicas de água, esgoto, energia e drenagem.

R3

Execução de tubulação e caixas de esgoto,
gordura, passagem, inspeção, etc.

Não

R3

Adequação das instalações de água e esgoto.

Não

R3

Relocação de fossas e instalações de esgoto.

Não

R3

Adequação dos locais para disposição de lixo.

Não

R3

Vedação ou proteção dos vãos com alvenaria,
telas, etc.

Não

R3

Construção de banheiro na unidade domiciliar e
instalação de equipamentos sanitários.

Não

R3

Adequação das instalações de água e esgoto.

Não

R4

Execução total ou parcial de revestimento
cerâmico em pisos e paredes de banheiros.

Não

Poços ou sistema de abastecimento de água em situações
sujeitas à contaminação (tubulação de água em cota
inferior a de esgoto, ausência de tampa em reservatórios
de água, etc.).

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR-08; NR-15; NR- Locação de fossas sépticas em locais muito próximos da
18; NR-21; NR-24. edificação e das instalações de abastecimento de água.
Insuficiência ou ausência de locais adequados para
disposição do lixo doméstico.
Vãos e frestas desprotegidos contra a proliferação de
vetores de doenças, tais como insetos, roedores, aves e
pragas.
Inexistência de unidade sanitária exclusiva, reservatório
de água ou de equipamentos sanitários (vaso, lavatório e
chuveiro).
Instalações hidrossanitárias com refluxo ou
retrossifonagem de efluentes ou de reservatórios
domiciliares para a rede pública.
Ausência de revestimento cerâmico em pisos e paredes
de banheiros.

FALTA DE SAÚDE E
HIGIENE

Contaminação e doenças causados por agentes
biológicos e vetores de doenças, tais como roedores,
aves e insetos.
Prejuízos à saúde e à conservação de alimentos.

(Continua...)
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

Implantação próxima a rodovias, linhas de trem e metrô,
aeroportos ou em rota de aeronaves.
Coberturas e fachadas constiuídas de materiais com
propriedades acústicas inadequadas ou insuficientes para
sons aéreos.

15

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR-08; NR-15; NRPisos e paredes entre unidades constiuídas de materiais
17;
NR-18; NR-24. com propriedades acústicas inadequadas ou insuficientes
para ruídos de impacto.

EXPOSIÇÃO A RUÍDO
EXCESSIVO

Implantação próxima a rodovias, linhas de trem e metrô,
aeroportos ou em rota de aeronaves.
Implantação próxima a pedreiras ou indústrias com
máquinas e equipamentos geradores de vibrações
mecânicas.
16

NR-15.

Implantação próxima a obras de desmonte, demolição,
bate-estacas, etc.
Implantação próxima a equipamentos de ventilação,
refrigeração, bombeamento de água, geradores de
energia, etc.

Efeitos neurológicos, vasculares e
musculoesqueléticos, tais como: perda de equilíbrio,
lentidão de reflexos; alterações no sistema cardíaco;
falta de concentração; distúrbios visuais, como visão
EXPOSIÇÃO À
turva; efeitos no sistema gastrointestinal, desde
VIBRAÇÃO EXCESSIVA enjôos até gastrite e ulcerações; comprometimento,
inclusive permanente, de determinados órgãos do
corpo; degeneração gradativa do tecido muscular e
nervoso; lesões na coluna vertebral; dores lombares.
Danos a edificação e seus componentes.

Ambientes de uso permanente com pé-direito
insuficiente.

17

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
OMS;
NR-08; NR-17;
NR-18; NR-24.

Ambientes de uso permanente com espaço interno
insuficiente para acomodação de mobiliário mínimo e
área de circulação para desenvolvimento das atividades a
que se destinam.

Corredores, passagens, escadas e rampas com dimensões
e áreas insuficientes para circulação.
Número de cômodos ou espaço interno insuficientes para
a quantidade de pessoas residentes.

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

R3

Não.

Sim

R3

Aplicação de materiais para isolamento acústico
em coberturas e fachadas, vidro duplo, colocação
de escovas e gaxetas em guarnições de caixilhos,
utilização de ventilação forçada.

Não

R4

Utilização de carpetes, tapetes, etc.

Não

R4

Vedação de vãos e frestas com argamassa (em
alvenarias) ou materiais poliméricos (entre
paredes e caixilho).

Não

R3

Não.

Sim

R3

Não.

Sim

R3

Não.

Não*

R3

Relocação dos equipamentos.

R4

Adequação do pé-direito, com demolição e
reconstrução total ou parcial da edificação.

Não

R4

Adequação dos ambientes, com demolição e
construção de paredes, colocação de portas e
janelas, adaptação de instalações elétricas e
hidráulicas, etc.

Não

R4

Adequação das áreas de circulação, com
demolição e construção de paredes, colocação
de portas e janelas, adaptação de instalações
elétricas e hidráulicas, etc.

Não

R4

Ampliação da unidade, quando possível.

Fadiga auditiva ou perda auditiva temporária, trauma
auditivo, perda auditiva induzida por ruído (PAIR).
Stress , irritação mental, distúrbios do sono.

Presença de frestas em alvanarias, entre paredes e
caixilhos, ou juntas secas entre blocos de alvenaria.

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

RISCOS

ADENSAMENTO
EXCESSIVO E FALTA DE
Falta de privacidade, acidentes e doenças mentais.
CONFORTO
ANTROPOMÉTRICO

Avaliação
caso a caso

Avaliação
caso a caso
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Quadro 14 – Proposta inicial de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos precários.

Nº

18

19

20

REFERÊNCIAS
LEGAIS E
NORMATIVAS

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84;
NR-08; NR-17;
NR-18; NR-24.

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84.

NBR 15.575/13;
ISO 6241/84.

SITUAÇÕES INADEQUADAS NA HABITAÇÃO

PERIGOS

EFEITOS NOCIVOS NA SEGURANÇA, NA SAÚDE E NO
CONFORTO DOS USUÁRIOS

RISCOS

HÁ POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE
MELHORIA? QUAL?

HÁ NECESSIDADE
DE REMOÇÃO?

R5

Pintura de tetos e paredes
internos em cores claras; abertura de vãos para
instalação de janelas e clabóias ou substituição
dos materiais das existentes.

Não

Qualquer cômodo (incluindo banheiros, corredores,
escadas, rampas, garagens, etc.) sem iluminação artificial
suficiente.

R5

Instalação de luminárias nos cômodos.

Não

Mobiliários e equipamentos que impeçam boa postura,
visualização e funcionalidade para o desenvolvimento
das atividades domésticas.

R5

Adequação ou substituição do mobiliário e dos
equipamentos.

Não

Dificuldade no acionamento de dispositivos móveis, tais
como portas, janelas e equipamentos hidrossanitários.

R5

Adequação ou substituição de componentes.

Não

R5

Demolição e reconstrução de escadas e rampas.

Não

Relação visual entre o interior e exterior da edificação
insuficiente (fruição) ou em excesso (falta de
privacidade).

R5

Abertura de janelas ou instalação de barreiras
visuais (pérgolas, cobogós, etc.)

Não

Revestimentos em texturas e cores inapropriadas para as
atividades domésticas e para a fruição visual.

R5

Substituição de revestimentos; pintura.

Não

Defeitos da edificação ou de seus componentes oriundos
de falhas de concepção e execução.

R5

Adequação do componente ou ambiente,
quando possível.

Não

R5

Adequação de acessos a reservatórios,
substiruição de revestimentos e componentes,
etc.

Não

R5

Adequação do uso ou adequação do ambiente ou
componente.

Não

Salas de estar, dormitórios, copas/cozinhas e áreas de
serviço sem iluminação natural suficiente.
FALTA DE DESEMPENHO Falta de conforto para desenvolvimento das
LUMÍNICO
atividades no ambiente domiciliar.

Escadas e rampas com inclinação excessiva.

Dificuldade para desenvolvimento de atividades de
manutenção e conservação.

FALTA DE CONFORTO
TÁTIL, VISUAL E
ANTROPODINÂMICO

Falta de conforto para desenvolvimento das
atividades no ambiente domiciliar.

MANUTENABILIDADE, Necessidade de constantes intervenções (reparos,
DURABILIDADE E
reformas, aquisição de novos materiais e
SUSTENTABILIDADE equipamentos), impacto no orçamento familiar.

Condições de uso inadequadas da edificação e seus
componentes em relação a sua finalidade.

Fonte: Elaborado pela autora.

