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RESUMO 
A cidade de Ribeirão Preto manteve seu desenvolvimento urbano associado a uma política pública 
marcada pela exclusão de cidadanias, que reflete a dualidade entre a concentração de renda por uma 
minoria dominante e a acentuação da miséria urbana pelo seu território, onde aproximadamente 44.000 
moradores de assentamentos habitacionais precários convivem com o preço imposto por este modelo de 
cidade. Refletindo sobre caminhos para a superação destas desigualdades, busca-se, através da aplicação 
de indicadores de vulnerabilidade social e ambiental, reconhecer a situação destes assentamentos 
mediante um processo que envolva as próprias comunidades na elaboração de políticas públicas 
direcionadas à regularização fundiária. Este trabalho discute os resultados de pesquisas feitas em um dos 
assentamentos precários de Ribeirão Preto e constituem um primeiro passo no sentido de consolidar uma 
rede de participação cidadã, inserindo o morador do assentamento – tomado aqui como co-criador – no 
processo de qualificação do seu espaço de moradia. 

Palavras-chave: Indicadores socioambientais; Exclusão social; Assentamentos precários,  

ABSTRACT 
The city of Ribeirão Preto maintained its urban development associated with a public policy marked by the 
exclusion of citizenship, which reflects the duality between the concentration of income by a dominant 
minority and the accentuation of urban misery by its territory, where approximately 44,000 residents of 
precarious housing settlements live with the price imposed by this city model. Reflecting on ways to 
overcome these inequalities, we seek, through the application of indicators of social and environmental 
vulnerability, to recognize the situation of these settlements through a process that involves the 
communities themselves in the elaboration of public policies directed to land regularization. This paper 
discusses the results of research carried out in one of the precarious settlements in RibeirãoPreto and is a 
first step towards consolidating a network of citizen participation by inserting the housing settlement 
resident – taken here as a co-creator – into the process of qualifying their living space. 
Keywords: Socio-environmental indicators; Social exclusion; Precarious settlements. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a projeção dos reflexos da materialização dos processos econômicos vigentes 
sobre o espaço urbano brasileiro, identificado por Maricato (2015) como o capitalismo periférico, a 
função contemporânea da urbe relaciona-se intrinsicamente ao seu desempenho como sujeito/ator 
econômico, onde este se transforma em um grande negócio cujo motor central é a renda imobiliária. 
Desta forma, o acesso à cidade estaria reduzido a uma condição submissa à detenção do capital, 
disponível apenas para os que conseguem arcar financeiramente com a sua estrutura. 

Entretanto, ainda que baseados na competição de interesses distintos entre si, para os atores 
envolvidos na produção das cidades, a terra urbana e a moradia são reconhecidos como “objetos de 
interesse generalizado, envolvendo agentes sociais com ou sem capital, formalmente ou 
informalmente organizados.” (CORREA, 2013, p. 47) 

Fruto de uma modernidade incompleta (SANTOS, 2002), o Brasil estruturou ao longo de seu 
desenvolvimento um processo dual de precarização das moradias urbanas e informalidade de sua 
produção. Nesse sentido, é importante reforçar o questionamento de Cardoso (2016): “Como entender 
os processos que transformaram as cidades brasileiras em pequenas ilhas de moradia regular e 
adequada em meio a um mar de irregularidade e precariedade?” Neste contexto, pode-se dizer que as 
favelas, ou assentamentos precários, no Brasil são, além de tudo, indicadores sociais da crise urbana 
que acompanhou o “progresso brasileiro” (MARICATO, 2015), o qual vem produzindo uma riqueza 
cada vez mais concentrada e uma pobreza cada vez mais diluída (SANTOS, 2002). 

Parte desta realidade, a cidade de Ribeirão Preto, sede de uma região metropolitana localizada no 
setor nordeste do Estado de São Paulo, também apresenta a desigualdade social e territorial marcada 
pela presença cada vez mais intensa de assentamentos habitacionais precários. O desenvolvimento 
econômico da região tem suporte na localização do maior polo sucroalcooleiro do Brasil, cuja 
lucratividade, principalmente a partir dos anos 1980, associou-se a uma intensa migração de 
trabalhadores rurais vindos das regiões mais pobres do país, que se concentraram na cidade de 
Ribeirão Preto. O município, segundo estimativas do IBGE (2018), possui 694.543 habitantes, um PIB 
per capita (2015) de R$ 41.736,07 – cerca de US$ 12.000,00, porém onde o salário médio dos 
trabalhadores é de 2,9 salários mínimos (ocupando a 81ª posição no Estado de São Paulo e a 16ª. na 
sua microrregião) e 27,8% da população, em 2010, tinha rendimento nominal mensal per capita de até 
1/2 salário mínimo. 

A riqueza da região se reflete na paisagem dos setores mais nobres da cidade, onde um mercado 
imobiliário aquecido e em expansão é responsável pela produção de condomínios e residenciais 
fechados de alto padrão, e, atualmente, pela atração de uma mão de obra operária pouco qualificada 
que aumenta os níveis da demanda habitacional no município. Paralelamente, esvaziam-se as regiões 
antigas e mais centrais da cidade e proliferam os bolsões de pobreza, na forma de loteamentos 
subsidiados pelo poder público distantes das áreas mais equipadas e, em meio deles, os precários 
assentamentos habitacionais informais. 

Esse processo, caracterizado pela dualidade entre a concentração de renda por uma minoria 
dominante e a acentuação da miséria urbana no território, é reforçado por uma política pública de 
exclusão de cidadanias, uma vez que, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Urbana de Ribeirão Preto (SEPLAN-RP, 2016), cerca 43.981 habitantes (CATANHO, 2018), ou seja 
quase 6,5% de sua população total, residem em assentamentos precários e informais. 
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O primeiro e único instrumento relativo à política habitacional que tratou dos assentamentos 
precários na cidade foi o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS-RP), elaborado em 
2010, e que portanto representa um cenário já ultrapassado da situação da moradia informal no 
município. Ainda assim, permanece como um documento oficial, cuja revisão e atualização é uma das 
metas da gestão municipal atual, sendo que as ações e projetos nele previstos em sua maioria não 
foram efetivados. Tal situação foi ainda agravada pela gestão anterior, que paralelamente à pouca 
efetividade das ações destinadas aos assentamentos habitacionais precários, criou obstáculos 
estruturais para o enfrentamento da questão. 

As ações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, além de não seguirem as orientações do 
PLHIS-RP, entre 2011 e 2016, priorizaram a remoção de assentamentos localizados em áreas 
municipais e instituiu instrumento legal criminalizando as famílias. “Por iniciativa da Prefeitura, em 
junho deste ano, foi sancionado o Plano de Preservação do Patrimônio Público, que simplesmente 
institui ações repressivas e de criminalização de ocupantes de áreas públicas municipais. E não 
apresenta qualquer responsabilidade ou compromisso com o destino das famílias.” (ROLNIK, 2016) 

Se, em números gerais, 6,5% da população possa representar uma parcela pequena da população 
residente em aglomerados subnormais, em comparação com as metrópoles brasileiras nacionais, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, onde esta taxa alcançou 53,87% (IBGE, Censo 2010), o que mais 
impressiona em Ribeirão Preto é a intensidade com que tais assentamentos se multiplicam. Segundo 
dados de 1990, também disponibilizados pela SEPLAN-RP, existiam, em 1990, dezessete 
assentamentos precários na cidade, onde se contavam cerca de 1.884 unidades habitacionais e se 
estimava uma população de 5.575 habitantes. Num período de 18 anos, este número praticamente é 
dobrado, sendo reconhecida, em 2008, a existência de 34 assentamentos, com 4.039 unidades e cerca 
de 18.035 habitantes. 

Por ocasião da elaboração do PLHIS-RP (Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto; COHAB-RP, 
2010), foram identificados 44 assentamentos precários, para os quais estimou-se a existência de 5.592 
unidades residenciais e 26.077 habitantes. Seis anos depois, tais informações foram atualizadas por 
Gaspar e Miranda (2016) que, com base em levantamentos preliminares realizados pela Frente de 
Defesa à Moradia de Ribeirão Preto, verificaram o surgimento de treze novas ocupações e o aumento 
de nove mil moradores, totalizando 35.000 habitantes em assentamentos precários na cidade. Os dados 
mais recentes fornecidos pela SEPLAN e divulgados pelo Jornal A Cidade, contabilizaram, em março 
de 2018, a existência de 96 assentamentos com uma população estimada de 43.981 habitantes, o que 
demonstra a ineficácia na aplicação dos projetos e ações previstos pelo PLHIS-RP. 

Assim, face à necessidade de enfrentar as questões relacionadas à regularização fundiária e à 
urbanização dos assentamentos precários em Ribeirão Preto, este trabalho aprofunda pesquisas 
anteriores que propõem a utilização de indicadores de vulnerabilidade social e ambiental como 
subsídio para a caracterização destes assentamentos, agregando a contribuição dos seus moradores 
como identificadores de sua situação habitacional e potenciais cocriadores das políticas públicas a ela 
relacionadas. Para o seu desenvolvimento, foi selecionado o assentamento conhecido como Cidade 
Locomotiva, localizado na região nordeste da cidade. 

O assentamento Cidade Locomotiva está entre os mais recentes de Ribeirão Preto. Teve início em 
abril de 2015 com a chegada de moradores oriundos da remoção forçada de outros assentamentos que 
ocuparam uma área às margens de uma via férrea de propriedade da União, vinculada à antiga 
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FEPASA. O nome do assentamento está ligado à presença de uma antiga locomotiva e à utilização de 
alguns vagões de trem que foram abandonados no local. Em pouco mais de três anos de ocupação, a 
Associação Pró Moradia AMCL, em cadastro realizado no mês de julho de 2018, contabilizou a 
existência de 379 unidades de moradia no assentamento. 

2. INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA 
PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

A construção dos critérios de avaliação e indicadores utilizados neste trabalho reconhece como 
vulnerabilidade socioambiental “a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos sociais muito 
pobres e com alta privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação ambiental 
(vulnerabilidade ambiental)” (ALVES, 2006, p. 43) manifesta pela combinação destas duas 
dimensões, procurando manter uma abordagem multidisciplinar. Neste contexto, podem ser 
considerados como pertencentes à terceira entre as vertentes que inspiraram a construção de 
indicadores apontadas por Braga et al. (2004), já que buscam combinar aspectos do ecossistema 
natural a aspectos do sistema econômico e da qualidade de vida humana, descrevendo a situação 
presente do meio avaliado. 

Entretanto, para o melhor entendimento deste processo de construção, é preciso retomar alguns 
conceitos associados aos assentamentos precários e às políticas de regularização fundiária. No 
contexto da produção capitalista da cidade, os assentamentos precários constituem uma solução para o 
acesso à moradia, materializando a luta pela sobrevivência e pelo direito a uma parcela do solo urbano. 
A proliferação destes assentamentos não é apenas uma consequência da desigualdade e da pobreza, 
mas também a sua causa, sendo portanto responsável por sua reprodução e aprofundamento. 
(SMOLKA, 2002) Esta situação de exclusão manifesta-se para além das condições físicas do ambiente 
de moradia, e se estende a uma outra em que seus habitantes sofrem nas suas relações sociais, o que 
pode levar até mesmo a problemas psicológicos associados à convivência social e à forma com que se 
veem inseridos na cidade, às vezes passando a desacreditar de suas capacidades. 

A fim de reverter este quadro, os processos de regularização fundiária surgem então como 
alternativa para a inserção desses assentamentos na cidade, criando condições para sua recuperação 
físicoambiental e para o seu reconhecimento legal. Nesse sentido, Denaldi (2010) ao propor as 
intervenções adequadas para a recuperação de cada categoria de assentamento, os classifica como: (i) 
consolidados, aqueles praticamente inseridos no tecido urbano, que necessitariam apenas pequenas 
adequações antes de serem objeto de regularização fundiária, (ii) consolidáveis, aqueles que 
apresentam condições ambientais adequadas à urbanização e melhoria ou realocação parcial das 
unidades habitacionais; e (iii) não consolidáveis, que seriam aqueles localizados em áreas cuja 
fragilidade ambiental tornaria impeditivas as obras de urbanização, e portanto deveriam ser 
realocados. 

Assim, os indicadores desenvolvidos nesta pesquisa destinam-se à avaliação e ao reconhecimento 
de assentamentos precários que possam ser considerados não consolidáveis e consolidáveis e também 
para a recomendação de ações necessárias à regularização fundiária destes últimos. 

Para a caracterização dos níveis de insuficiência e precariedade dos assentamentos informais, 
foram inicialmente definidos parâmetros de avaliação que permitissem uma comparação entre a 
situação de vários assentamentos a partir de uma mesma linguagem. Para cada um destes indicadores 
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foram definidas notas variando de 1,0 a 5,0 numa escala em que a pontuação maior sugerisse a 
situação mais favorável, ou seja, mais próxima ao reconhecimento de assentamentos “consolidáveis”, 
e portanto à indicação de ações voltadas à urbanização, enquanto a menor pontuação identificaria os 
“não consolidáveis”, apontando assim a necessidade de processos de reassentamento ou remoção dos 
assentamentos. Em pesquisa desenvolvida durante o ano de 2017, estes indicadores foram levantados 
em dois dos assentamentos precários localizados na cidade de Ribeirão Preto, entre eles a própria 
Cidade Locomotiva. 

Figura 1. Indicadores e parâmetros referentes à vulnerabilidade antrópica e natural. 

 

Fonte: Os autores 

Para a caracterização destes assentamentos, os indicadores foram divididos em dois grandes 
grupos: (i) antrópicos e naturais, que correspondem às condições gerais de infraestrutura dos 
assentamentos, ilustrados na Figura 1; e (ii) socioambientais, que avaliam a inserção social do 
assentamento em relação à estrutura da cidade e ao seu entorno imediato, ilustrados na Figura 2. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa inicial, sintetizados na Tabela I, representam a situação de 
vulnerabilidade do assentamento identificada pelos pesquisadores na Comunidade Cidade 
Locomotiva, e que, portanto, refletem o seu entendimento técnico sobre a situação de precariedade 
analisada. A média das notas recebidas por todos os indicadores foi 3,41, o que indica que o 
assentamento poderia ser classificado como “consolidável”, apresentando condições favoráveis para 
sua recuperação urbanística, ambiental e de reordenamento urbano, portanto passível de ser incluído 
em um programa de regularização fundiária. 
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Figura 2. Indicadores e parâmetros referentes à vulnerabilidade socioambiental. 

 

Fonte: Os autores 

Os resultados obtidos nesta pesquisa inicial, sintetizados na Tabela 1, representam a situação de 
vulnerabilidade do assentamento identificada pelos pesquisadores na Comunidade Cidade 
Locomotiva, e que, portanto, refletem o seu entendimento técnico sobre a situação de precariedade 
analisada. A média das notas recebidas por todos os indicadores foi 3,41, o que indica que o 
assentamento poderia ser classificado como consolidável, apresentando condições favoráveis para sua 
recuperação urbanística, ambiental e de reordenamento urbano, portanto passível de ser incluído em 
um programa de regularização fundiária. 

Tabela 1 - Níveis de precariedade da Comunidade Cidade Locomotiva 
Indicador Nota 

Vulnerabilidade ambiental natural e antrópica 
Estabilidade do solo 5 
Declividade predominante 5 
Vulnerabilidade a inundações 3 
Ocupação de APP 4 
Presença de cobertura vegetal 3 
Deposição irregular de resíduos sólidos 3 
Escoamento in natura de águas servidas 3 

Vulnerabilidade socioambiental 
Pavimentação das vias 3 
Condições de mobilidade 5 
Uso do solo predominante na vizinhança 1 
Estado geral das unidades habitacionais 3 
Material predominante das unidades habitacionais 3 
Média geral 3,41 

Fonte: Atribuídos pelos técnicos pesquisadores em visitas à Comunidade Cidade Locomotiva (2017) 

3. A COMUNIDADE CIDADE LOCOMOTIVA E SEUS INDICADORES 

No Brasil, mais recentemente, o termo ‘Comunidade’ passou a ser utilizado pelas pessoas, 
organizações e até mesmo entre as instituições públicas, como uma forma mais cordial de se referir 
aos assentamentos precários de maneira geral, e vem substituindo, aos poucos, o termo ‘favela’, cujo 
significado remete a uma situação inferior, muitas vezes utilizado pejorativamente. 
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Fonte: Os autores 

Os resultados obtidos nesta pesquisa inicial, sintetizados na Tabela 1, representam a situação de 
vulnerabilidade do assentamento identificada pelos pesquisadores na Comunidade Cidade 
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Tabela 1 - Níveis de precariedade da Comunidade Cidade Locomotiva 
Indicador Nota 
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Estabilidade do solo 5 
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Ocupação de APP 4 
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Deposição irregular de resíduos sólidos 3 
Escoamento in natura de águas servidas 3 

Vulnerabilidade socioambiental 
Pavimentação das vias 3 
Condições de mobilidade 5 
Uso do solo predominante na vizinhança 1 
Estado geral das unidades habitacionais 3 
Material predominante das unidades habitacionais 3 
Média geral 3,41 

Fonte: Atribuídos pelos técnicos pesquisadores em visitas à Comunidade Cidade Locomotiva (2017) 
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Neste trabalho, a palavra comunidade representa mais que uma mera designação, é parte do 
entendimento do seu significado no campo das ciências sociais e incorpora a sua apropriação pelos 
indivíduos como parte atuante desta comunidade. 

Segundo Abbagnano (2000, p. 162), o termo comunidade, a partir do período romântico, passa a 
ser usado para “indicar a forma da vida social caracterizada por um vínculo orgânico, intrínseco e 
perfeito entre os seus membros”, como encontrado na obra de Ferdinand Tönnies, Comunidade e 
Sociedade, publicada em 1887. Ao ser incorporada por sociólogos mais contemporâneos, este 
significado se transforma e passa a diferenciar as relações do tipo local em oposição às do tipo 
cosmopolita, aplicando-se a comportamentos vinculados a uma comunidade restrita onde se vive. 

Mais do que diferenciar escalas de lugar, o que se pretende aqui é valorizar as relações entre as 
pessoas e o lugar. Assim, como Muniz (2005, p. 21), adota-se “o conceito formulado por Ferdinand 
Tönnies, gemeinschaft, que descreve a comunidade como um conjunto de indivíduos que guardam 
entre si um vínculo orgânico e subjetivo que se traduz em uma sensação de pertencente e mútua 
dependência.” 

Ainda é necessário apresentar a abordagem dada à comunidade no contexto da tecnologia social 
desenvolvida pelo IPCCIC – Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Num 
processo de escuta a profissionais de diversas áreas, em que a cidade era o tema central, o grupo de 
pesquisadores identificou, em suas falas, quatro assertivas: “(1) a transformação é uma porta que se 
abre por dentro, como disse Sheakspeare; (2) o conhecimento não compartilhado não promove 
mudanças; (3) a sociedade precisa de utopias; e (4) é preciso que os indivíduos participem da 
comunidade, sejam cocriadores. (...) 

Entender que há falta de vida em comunidade, falta de sentido comum nos 
indivíduos, foi bastante relevante para o grupo que, ao se apoderar da informação, a 
fez girar, transformando-a em ponto motriz do projeto de cidade do instituto. Foi 
essa apropriação de conhecimento que alertou o grupo sobre a necessidade de 
promover a transformação do indivíduo usuário da cidade em cidadão cocriador do 
seu espaço.” (Silva, Rosa, & Molina, 2017, p. 65) 

Ora, se o que se pretende é contribuir com o processo de regularização fundiária, mediante a 
identificação das necessidades prioritárias para a adequação física de um assentamento precário, é 
imprescindível que os indivíduos que pertencem a esta comunidade sejam partícipes desta 
identificação, como agentes promotores da mudança para uma situação futura que represente os seus 
próprios desejos. Ficou evidente, então, que era necessário voltar à Comunidade Cidade Locomotiva 
que, para além de um mero objeto de pesquisa, representa o conjunto de ações de um grupo de pessoas 
determinado a lutar por um dos seus direitos mais básicos, que é a moradia. Era preciso escutar estas 
pessoas. 

Após terem sido vítimas de pelo menos dois processos de reintegração de posse anteriores, este 
grupo de pessoas, a maioria vindas do Estado do Maranhão, chega às imediações da ferrovia, 
localização que evitaria novas iniciativas de reintegração por parte da Prefeitura Municipal, já que a 
terra ali é de propriedade da União. Ao limpar a área para instalação das primeiras habitações, ali 
encontram antigos vagões de trem abandonados há mais de 40 anos, os quais passam a utilizar 
provisoriamente para moradia. Assim inicia-se a comunidade, que recebe o nome de Cidade 
Locomotiva. 
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Desde o início, constituiu um processo de ocupação organizado, tanto do ponto de vista físico 
como social. A Associação Pró Moradia AMCL foi inaugurada logo no início da ocupação.Alguns dos 
vagões foram reservados para os equipamentos sociais, sendo que um deles destina-se ao atendimento 
dos moradores, onde acontecem várias atividades comunitárias, inclusive aulas para instrução de 
crianças e adultos. A AMCL mantém uma página na rede social Facebook e um grupo no aplicativo 
WhatsApp, através dos quais divulga suas atividades e atualiza o contato com os moradores da 
comunidade. 

A Comunidade Cidade Locomotiva localiza-se relativamente próxima à área central da cidade 
(Figura 3). Trata-se de uma região vizinha a grandes equipamentos, como uma estação ferroviária, um 
quartel da polícia militar, o jóquei clube, o parque de exposições e o aeroporto da cidade. Em suas 
imediações também se encontram um distrito industrial e um loteamento residencial popular, além de 
outros assentamentos precários.  

Figura 3. Cidade Locomotiva: localização 

 

Fonte: Os autores, a partir de fotos disponibilizadas pelo Google Earth 

Como forma de inserir o morador, usuário cotidiano do assentamento, como agente participante 
do seu processo de caracterização e cocriador do seu ambiente de moradia, o formulário de pesquisa 
anteriormente aplicado foi reorganizado, substituindo os termos técnicos utilizados para identificar os 
indicadores por outros mais comuns à linguagem coloquial dos seus moradores. 

Ainda para adequar melhor o instrumento de investigação, que buscava comparar a situação de 
vários assentamentos, e considerando as particularidades da Comunidade Cidade Locomotiva, 
eliminou-se da pesquisa com os moradores o indicador Ocupação de APP (Área de Preservação 
Permanente), pois apesar desse fato ocorrer em partes do assentamento, os mesmos teriam dificuldade 
de compreender o significado jurídico deste termo. Também foi eliminado o indicador Pavimentação 
das vias, porque todas as vias não são pavimentadas. Quanto aos indicadores de vulnerabilidade 
socioambiental, foram acrescentadas questões que avaliassem a proximidade da presença de 
equipamentos públicos de educação e saúde. 

Em maio de 2018, foi realizado um pré-teste deste questionário com 27 moradores da 
comunidade. Os resultados preliminares de sua aplicação conduziram a alguns aprimoramentos no 
instrumento de pesquisa, incluindo questões que avaliassem os impactos causados pelos ruídos dos 
trens e das aeronaves, e também as condições de iluminação do assentamento. 

No mês de julho, os pesquisadores retornaram à comunidade, e com o auxílio de estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo, aplicaram o questionário reformulado, que foi respondido por 162 
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moradores, uma amostragem de quase 50% considerando o total de unidades de moradia existentes. 
Para organizar a aplicação dos questionários e também a fim de considerar a localização das 
residências dos respondentes no assentamento, o mesmo foi dividido em 9 setores (Figura 4), 
considerando, principalmente, aspectos físicos tais como a presença de cursos d’água e a proximidade 
da linha férrea. 

Figura 4. Cidade Locomotiva: delimitação dos setores e número de respostas por setor. 

 

Fonte: Os autores 

Entre os 162 moradores entrevistados, a maioria representa adultos entre 30 a 60 anos (47,5%), 
em seguida aparecem os jovens entre 15 e 30 anos (38,9%), 11,7% têm menos de 15 anos e apenas 
1,8% tem mais do que 60 anos. Quase metade (49,7%) dos respondentes moram na comunidade há 
menos de três e mais de um ano, uma percentagem razoável (35,4%) reside há mais de três anos, 
estando entre os primeiros ocupantes do assentamento, e a minoria (14,9%) está ali há menos de um 
ano.  



926 ISBN 978-65-80794-10-2

 

 

Figura 5: Avaliação dos indicadores Estabilidade do Solo e Declividade Predominante 

 

Fonte: Os autores 

Os resultados da pesquisa foram organizados, em pares de indicadores, nos infográficos 
ilustrados nas figuras de 5 a 12. Entre os indicadores de vulnerabilidade ambiental natural e antrópica, 
os resultados do indicador Estabilidade do solo (Figura 5) resultaram numa média geral de 4,4, sendo 
que a grande maioria (119 pessoas) atribuiu nota 5 a este indicador. Entre os setores da comunidade, a 
maioria obteve média superior a 4, e apenas dois ficaram com as médias inferiores. Os resultados da 
avaliação do indicador Declividade predominante (também na Figura 5) apontam uma média geral de 
4,2 entre as notas atribuídas pelos respondentes, sendo que 99 deles o avaliaram com a nota 5, a 
mesma indicada pelos técnicos pesquisadores. Esta percepção favorável em relação às condições de 
declividade também predominou entre os setores, cuja maioria resultou em médias superiores a 4,0. 



ISBN 978-65-80794-10-2 927

 

 

Figura 5: Avaliação dos indicadores Estabilidade do Solo e Declividade Predominante 

 

Fonte: Os autores 

Os resultados da pesquisa foram organizados, em pares de indicadores, nos infográficos 
ilustrados nas figuras de 5 a 12. Entre os indicadores de vulnerabilidade ambiental natural e antrópica, 
os resultados do indicador Estabilidade do solo (Figura 5) resultaram numa média geral de 4,4, sendo 
que a grande maioria (119 pessoas) atribuiu nota 5 a este indicador. Entre os setores da comunidade, a 
maioria obteve média superior a 4, e apenas dois ficaram com as médias inferiores. Os resultados da 
avaliação do indicador Declividade predominante (também na Figura 5) apontam uma média geral de 
4,2 entre as notas atribuídas pelos respondentes, sendo que 99 deles o avaliaram com a nota 5, a 
mesma indicada pelos técnicos pesquisadores. Esta percepção favorável em relação às condições de 
declividade também predominou entre os setores, cuja maioria resultou em médias superiores a 4,0. 

 

 

Figura 6. Avaliação dos indicadores Vulnerabilidade a inundações e Deposição irregular de resíduos 

 

Fonte: Os autores 

A avaliação do indicador Vulnerabilidade a inundações (Figura 6) resultou em uma média de 
3,8. A maioria dos respondentes, 80 pessoas, atribuíram nota 5 a este indicador, enquanto os técnicos 
pesquisadores o avaliaram com a nota 3. Por outro lado, a distribuição da avaliação entre os setores 
variou bastante. O setor melhor avaliado foi o 2, onde estão os vagões, que são mais altos e portanto 
mais seguros em relação aos alagamentos. É curioso observar a boa avaliação do setor 3, por onde 
passa um curso d’água, o que possivelmente se deve ao fato de ter sido justamente este o que sofreu 
com os primeiros problemas de drenagem, e portanto o que mais recebeu obras de aterro e cuidado em 
relação às edificações, que contam com a presença de pequenas pontes para acesso. As avaliações 
mais baixas foram atribuídas ao setor 1, por onde passa um curso d’água, e ao setor 4, que obteve a 
menor média, porque situa-se próximo a um estrangulamento do sistema de drenagem que passa sob 
os trilhos. 

O indicador Deposição irregular de resíduos sólidos (Figura 6) obteve uma média geral de 2,6, 
uma nota relativamente baixa, sendo que a maioria, 73 dos respondentes, atribuiu nota 1 ao mesmo, 
bem abaixo da nota indicada pelos técnicos pesquisadores, que foi 3, valor também acima da média 
geral, o que reforça a percepção negativa da população a este respeito. Os setores melhor avaliados em 
relação à presença de resíduos foram o 2 e o 4, e representam os dois únicos onde a avaliação 
comunitária foi superior à técnica. É interessante observar que o setor 1, o pior avaliado, localiza-se na 
entrada da comunidade, que segundo alguns moradores, é despejado no córrego pelos vizinhos. 
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Figura 7. Avaliação dos indicadores Presença de cobertura vegetal e Escoamento de águas servidas 

 

Fonte: Os autores 

Em relação ao indicador Presença de cobertura vegetal (Figura 7), a média geral (1,9), e a 
maioria das respostas (102 delas atribuíram nota 1) também ficaram bem abaixo da avaliação técnica, 
que indicou a nota 3. Apenas o setor 4 recebeu dos moradores nota superior à avaliação técnica. 
Interessante é que o setor 5, o pior avaliado, é vizinho do maciço arbóreo que separa o assentamento 
da ferrovia. 

Figura 8. Avaliação dos indicadores Iluminação das vias públicas e Impacto do ruído dos trens 

 

Fonte: Os autores 

O último entre os indicadores de vulnerabilidade ambiental natural e antrópica analisados é o 
relativo ao Escoamento in natura de águas servidas (Figura 7), que recebeu uma média geral de 2,3, e 
nota 1 de 78 moradores, uma avaliação bem inferior à dos técnicos pesquisadores, que foi 3. A 
distribuição das notas deste indicador também é bastante homogênea, com exceção do setor 9. 
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Os indicadores de vulnerabilidade socioambiental incluíram a avaliação das condições das 
unidades de moradia, do atendimento pelos serviços públicos e pelos impactos das atividades 
localizadas nas imediações do assentamento. 

O indicador Iluminação das vias públicas (Figura 8) recebeu a média 2,2. Do total, 94 
moradores atribuíram a ele nota 1 e as demais notas apareceram em quantidades semelhantes. Como 
relação à distribuição das respostas, os moradores dos setores 1, 6 e 8 foram os que pior avaliaram a 
iluminação das vias, com a média 1,1. Apenas no setor 4, os moradores atribuíram uma avaliação mais 
positiva, que resultou na média 3,2. 

A avaliação do indicador Impacto do ruído dos trens, resultou numa média geral de 4,0, sendo 
que a maioria, 90 moradores, atribuiu nota 5 ao mesmo (Figura 8). Apenas os moradores do setor 5, 
localizado ao lado da via férrea, avaliaram este indicador com uma média intermediária – 2,8. 

Figura 9. Avaliação dos indicadores Impacto do ruído dos aviões e Estado geral das unidades de habitação 

 

Fonte: Os autores 

O indicador Impacto do ruído dos aviões recebeu uma avaliação bastante positiva, com uma 
média geral de 4,1 (Figura 9). A nota 5 foi a que predominou, indicada em 101 das respostas. Os 
moradores do setor 1, o mais próximo da cabeceira da pista do aeroporto, e do setor 8 foram os que 
atribuíram as notas mais baixas, em ambos os casos resultando na média 3,8, que ainda assim expressa 
uma avaliação positiva. 

A média geral atribuída ao indicador Estado geral das unidades habitacionais foi 3,9, valor 
quase um ponto acima da nota atribuída pelos técnicos pesquisadores, que foi 3 (Figura 9). A 
predominância de resultados positivos deste indicador, associado a algo obtido por iniciativa pessoal, 
evidencia a percepção de um apreço maior ao privado em relação ao público. A melhor média na 
avaliação das unidades de moradia – 4,5 – foi atribuída pelos moradores do setor 9 e as piores foram 
observadas nas avaliações feitas pelos moradores dos setores 7 e 1. 

Na avaliação do indicador Condições de mobilidade, solicitou-se que os moradores atribuíssem 
as notas avaliando a facilidade de acesso ao transporte público, mais especificamente a distância até o 
ponto de parada do ônibus, único modal de transporte urbano utilizado na cidade (Figura 10). 
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Observa-se que a grande maioria, 112 dos respondentes, atribuiu nota 5 a este indicador, a mesma 
indicada pelos técnicos pesquisadores.  

Figura 10. Avaliação do indicador Condições de mobilidade 

     

Fonte: Os autores 

Figura 11. Avaliação dos indicadores Acesso a equipamentos de educação e Acesso a equipamentos de saúde 

 

Fonte: Os autores 

Considerando a notas obtidas entre os setores, destaca-se o setor 9, o único cuja média foi inferior 
a 3 (2,9), o que se justifica pelo fato dele se localizar no extremo leste do assentamento, distante da rua 
por onde o ônibus passa. Para complementar a avaliação deste indicador, foi solicitado que os 
moradores identificassem o principal meio de transporte utilizado. Os resultados desta questão 
mostram que o ônibus e a bicicleta são os meios de transporte mais utilizados. 
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A avaliação do indicador Acesso a equipamentos de educação também foi realizada considerando 
a distância a ser percorrida pelo usuário. Entretanto, os resultados da mesma (Figura 11) foram bem 
piores, com uma média geral de 1,9, sendo que102 moradores atribuíram nota 1 a este indicador. Não 
se observaram diferenças significativas em relação à distribuição das médias entre os subsetores. 

Finalmente, o indicador Acesso a equipamentos de saúde foi o que recebeu a pior avaliação entre 
todos os outros indicadores, com uma média geral de 1,3 (Figura 11). A nota 1 foi atribuída pela 
grande maioria dos moradores, 137 entre os 162 respondentes. Assim como ocorreu com a educação, a 
distribuição das notas ao acesso aos equipamentos de saúde é bastante homogênea entre os setores. 

Para analisar o indicador Uso do solo predominante na vizinhança, foi solicitado que os 
moradores indicassem, a partir uma lista de atividades entres as quais era possível selecionar mais de 
uma opção, ou usos que mais reconheciam nas imediações da comunidade (Figura 12). O uso 
industrial, por eles reconhecidos como fábricas, foi o mais citado, em 129 respostas, e em oposição o 
comércio de vizinhança, reconhecido como bares e mercearias, foi indicado apenas 6 vezes. 

Figura 12. Avaliação do indicador Uso do solo predominante na vizinhança 

  

Fonte: Os autores 

Considerando que os usos mais conflitantes, como o industrial, em relação a uma comunidade 
predominantemente residencial, possam representar notas mais baixas, em oposição aos usos 
complementares e mesmo indiferentes, como o comércio de escala de vizinhança e as residências, que 
expressam avaliações mais altas, é possível afirmar que a média geral deste indicador estaria bem 
próxima a 1, a mesma nota atribuída pelos pesquisadores. Esta percepção dos moradores em relação 
ao uso do solo não varia significativamente em relação ao local em que residem na comunidade. 

Analisando os resultados gerais da pesquisa, nota-se que os indicadores associados à 
vulnerabilidade natural e antrópica, ainda que tenham recebido as avaliações mais próximas às 
atribuídas pelos técnicos pesquisadores, resultaram em médias gerais inferiores à avaliação técnica, 
com exceção do indicador Vulnerabilidade a inundações, o que provavelmente associa-se ao fato de 
que as enchentes atingem apenas alguns setores da comunidade. 

É importante destacar que os moradores mostraram-se bastante críticos em relação aos problemas 
relacionados ao saneamento básico e principalmente à falta de arborização, o que demonstra que, 
apesar de se encontrarem em uma situação irregular, não se mostram conformados com a mesma, pelo 
contrário, percebem claramente os problemas associados às suas condições de moradia. 
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Entre os indicadores de vulnerabilidade socioambiental, as condições de mobilidade e o uso do 
solo predominante na vizinhança receberam avaliações parecidas entre os moradores e os 
pesquisadores. Contrariamente, a avaliação das unidades de moradia foi bem mais positiva por parte 
dos moradores, evidenciando a oposição entre a visão dos técnicos pesquisadores, arquitetos e 
urbanistas, mais críticos em relação às condições de habitabilidade das moradias e a do morador, 
muitas vezes o próprio construtor da sua casa, reconhecida por ele como o resultado de um 
investimento pessoal, não apenas financeiro como também de tempo e dedicação. 

A avaliação dos resultados permite identificar as demandas mais urgentes, do ponto de vista dos 
moradores, a serem enfrentadas pelas ações e projetos associados à regularização fundiária da 
Comunidade Cidade Locomotiva. Entre elas destacam-se as obras de saneamento básico, a iluminação 
pública e instalação de equipamentos de educação e saúde nas proximidades do assentamento. 

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou delinear caminhos para a inclusão do morador como avaliador do local 
onde vive e co-criador do seu espaço. Nesse sentido, foi utilizada, como estudo de caso, a Comunidade 
Cidade Locomotiva, uma ocupação irregular decorrente da ação de um grupo de pessoas já vinculadas 
a movimentos sociais de luta pela moradia. 

A realização da pesquisa sobre os indicadores de vulnerabilidade social e ambiental, 
identificando o modo com que os moradores da Comunidade os reconhecem, constituiu um primeiro 
passo nesta direção. Seus resultados evidenciam que a caracterização de um assentamento precário 
pautado apenas por questões técnicas na consolidação de um processo de regularização fundiária pode 
levar a decisões que não correspondem às reais necessidades da comunidade. Além disso, as 
diferenças entre o posicionamento dos moradores, considerando o contexto do local em que ele reside 
dentro do assentamento, mostram que decisões generalistas e padronizadas devem ser evitadas, pois 
correm o risco de resolver apenas parte dos problemas. 

A análise dos resultados também permitiu reconhecer que o instrumento de pesquisa ainda pode 
ser aprimorado, talvez com a estruturação de um questionário que ofereça como possibilidade de 
resposta apenas parâmetros qualitativos que posteriormente possam em transformados em valores 
numéricos que correspondam melhor à realidade percebida pelos moradores, que estão menos 
habituados com a identificação de parâmetros quantitativos. Percebeu-se ainda a necessidade de 
incluir indicadores que avaliem a qualidade dos espaços de uso público, a presença de áreas abertas de 
lazer e o espaçamento entre as edificações. 

Finalmente, como próximos passos em busca da estruturação destas redes de capacitação, deve-se 
voltar à Comunidade Cidade Locomotiva e apresentar os resultados desta pesquisa aos seus 
moradores. É preciso escutar sua opinião sobre estes resultados e reaplica-la, caso necessário. É 
preciso pactuar com eles as demandas urgentes e capacita-los para enfrenta-las como prioritárias 
dentro de um processo de regularização fundiária ou mesmo dentro de um movimento interno de união 
de esforços para resolver os principais problemas da Comunidade. É preciso, sempre, considerar os 
indivíduos como cocriadores do seu espaço de moradia. 
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