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1. TÍTULO DO PROJETO: Dinâmicas  territoriais  e  desigualdades  na  Região  do
Grande ABC

2. OBJETO:

Este  projeto  de  pesquisa  e  extensão  busca  fortalecer  a  capacidade  local-regional  para  o
levantamento e a sistematização das informações sobre as dinâmicas territoriais na região, assim
como a formulação e o aprimoramento de políticas e programas públicos voltados para redução
das desigualdades socioespaciais. Para isso, propõe a produção e a disseminação de informação
sobre a região do Grande ABC, o que será realizado a partir da interação e trabalho conjunto
com  representantes  de  diferentes  grupos  sociais  que  atuam  regionalmente,  integrando  o
conhecimento  acadêmico  e  a  prática  social.  Dessa  forma,  pretende-se  contribuir  para  a
capacitação  de  atores  em  temas  de  planejamento  regional  relevantes  tais  como  moradia,
acessibilidade  e mobilidade  e  saneamento.  O produto desse processo de elaboração será um
diagnóstico das diversas dimensões da precariedade habitacional e dos níveis de acessibilidade
aos  equipamentos  urbanos  e  às  oportunidades  de  emprego  e  renda,  de  forma  a  gerar
conhecimento sobre as dinâmicas territoriais. A interação se dará com a realização de oficinas
temáticas ao longo do processo e com um encontro regional ao final do projeto. 

3. APRESENTAÇÃO:

Este projeto articula pesquisas no campo do planejamento e gestão do território com atividades
de extensão que beneficiarão gestores públicos e representantes da sociedade civil na região do
Grande ABC que atuam em temas relacionados à precariedade habitacional, assim como a falta
de acesso ao saneamento ambiental, equipamentos de saúde e educação e as oportunidades de
geração  de  trabalho  e  renda.  O  projeto  não  apenas  aprofunda  as  parcerias  estabelecidas
anteriormente nesta área temática entre o corpo docente/discente da UFABC e a Região, mas
gera  também  resultados  esperados  em termos  do  aperfeiçoamento  das  linhas  especificas  de
pesquisa  (p.ex.  “métodos  e  técnicas  do  planejamento  e  gestão  do  território”  e  “Estado  e
instrumentos do planejamento e gestão do território) e de extensão universitária (por meio das
atividades do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais - LEPUR) em prol do
fortalecimento  da  capacidade  dos  atores  locais-regionais  para  levantar   e  sistematizar
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informações  sobre  dinâmicas  territoriais  e  desenhar  estratégias  de  desenvolvimento  local-
regional recortadas para redução das desigualdades sócio-espaciais.  

4. JUSTIFICATIVA:

A  trajetória  contraditória  do  desenvolvimentismo  brasileiro,  que  historicamente  combinou
modernidade e atraso, gerou regiões metropolitanas e cidades comprometidas por um padrão de
industrialização e urbanização de baixo custo. A industrialização brasileira foi acompanhada por
uma dinâmica territorial desequilibrada nas cidades, marcada pelo aumento das desigualdades
sociais  e  pelo  agravamento  dos  problemas  ambientais,  o  que  repercutiu  na  proliferação  de
assentamentos precários, na falta de acessibilidade das camadas menos abastadas à cidade, aos
equipamentos  públicos  e  as  oportunidades  de  trabalho  e  renda  e,  ao  mesmo  tempo,  na
degradação e o esgotamento dos recursos ambientais não renováveis. 

A  cidade-região  do  ABC  é  exemplo  paradigmático  desta  espacialidade  contraditória  do
desenvolvimentismo brasileiro. Desde os anos 1950, a região consolidou um parque industrial
expressivo, que foi estruturado em torno da indústria automotiva e petroquímica e de serviços
atrelados à produção. Ao mesmo tempo, o binômio industrialização e urbanização produziu um
espaço  regional  marcado  pelo  aprofundamento  das  disparidades  intra-regionais  de  renda,  de
acesso  aos  bens  e  equipamentos  públicos  e  de  oportunidades  de  trabalho.  O  dinamismo
econômico  da  região  foi  historicamente  acompanhado  pela  ausência  de  urbanidade,  pela
proliferação de assentamentos precários e pela degradação das áreas de proteção aos mananciais.

O esgotamento do nacional-desenvolvimentismo e as sucessivas transformações que ocorreram
nas  políticas  macroeconômicas,  sociais  e  urbanas  no  país,  de  um  lado,  e  nas  dinâmicas
territoriais  na região,  de outro, apenas aumentaram os desafios para a formulação de política
públicas comprometidas com a melhoria das condições de vida da população. 

Primeiramente, a região apenas parcialmente conseguiu diversificar a sua economia para reduzir
a  dependência  da cadeia  automotivo-petroquímica,  e  para constituir  capacidade  endógena de
gerar ciência, tecnologia e inovação e empregos bem remunerados. Além disso, o fortalecimento
do marco legal para as políticas urbanas e ambientais, o que ocorreu a partir dos anos 1990s,
assim como a alocação de volume significativo de recursos financeiros pelo governo no período
2007-2015  -por  meio  dos  programas  PAC e  MCMV- inegavelmente  beneficiaram a  região.
Apesar disso, as cidades continuam com expressivos déficits e deparam-se com dificuldades para
romper com o padrão de desenvolvimento que gerou uma herança socioambiental desafiadora.
Por fim, a crise  econômica pós-2015 e a pandemia  da COVID-19 criaram a necessidade de
desenhar uma agenda regional que articulasse demandas emergenciais novas com desafios não
equacionados durante a trajetória espacial anterior.

Este projeto de pesquisa e extensão parte do pressuposto que um diagnóstico recortado para a
investigação das relações  imbricadas  entre  as desigualdades  sócio ambientais  e as dinâmicas
territoriais  proporciona elementos  estratégicos  para a discussão e  elaboração de uma agenda
alinhada com as especificidades geográficas e históricas da região. Nesse sentido, abordará três
aspectos considerados centrais para o entendimento das dinâmicas territoriais que são a moradia,
acessibilidade e mobilidade e saneamento  ambiental  com ênfase no acesso às infraestruturas
pelos moradores de assentamentos precários. 

A  dificuldade  de  acesso  à  moradia  adequada  está  relacionada  a  condições  de  precariedade
habitacional que permeiam múltiplas dimensões e abrangem desde a ausência de segurança física
das  famílias  em  sua  unidade  habitacional  e  entorno,  até  o  ônus  excessivo  com  moradia,
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insegurança da posse, e dificuldade de acesso a empregos, infraestrutura e serviços (UNITED
NATIONS, 1991; ROSEMBACK, FEITOSA et al., 2014). 

Este caráter multidimensional, somado às limitações dos dados existentes, impõe uma série de
dificuldades à estimativa do déficit habitacional no país e, por consequência, nos municípios.
Assim, embora a precariedade habitacional atinja uma notável parcela da população brasileira e
esteja posicionada como tema de reconhecida relevância no âmbito acadêmico e das políticas
públicas, a caracterização e quantificação do déficit habitacional ainda é permeada pela ausência
de informações, bem como por controvérsias e reconhecidas lacunas do conhecimento.

Complementarmente ao reconhecimento da natureza multidimensional do déficit habitacional, a
construção de respostas urbanas equânimes e que visem garantir o direito à moradia e à cidade
demanda ainda a compreensão de sua manifestação e magnitude no território. Tal entendimento
demanda tanto identificar os assentamentos precários, mas também caracterizá-los em função de
suas peculiaridades, que, por sua vez, refletem-se no tipo de ação necessária. Particular atenção
também deve ser  destinada  à  identificação  de  dimensões  da  precariedade  remanescentes  em
assentamentos  já  urbanizados,  fornecendo  subsídios  para  a  avaliação  das  políticas  públicas
relacionadas às intervenções em favelas.

O segundo componente do projeto é acessibilidade, que pode ser definida como o potencial de
acesso  a  oportunidades  espacialmente  distribuídas,  sendo  consequência  da  distribuição
geográfica da oferta de transporte e de oportunidades (Páez et al., 2012), é raramente empregada
na avaliação de políticas públicas (Handy e Niemeier, 1997). A acessibilidade pode ser utilizada
como uma medida da eficiência de uma cidade ou região, já que ela se baseia tanto na rede de
transporte quanto no uso do solo (Anderson, et al., 2013). 

O uso da acessibilidade  como uma medida de eficiência  é especialmente importante  quando
analisados  grupos  da  sociedade  com diferentes  mobilidades.  Desconsiderar  o  fato  de  que  a
sociedade é formada por pessoas com diferentes níveis de mobilidade pode impedir que parte
dela  participe  de  atividades  econômicas,  políticas  e  sociais  em  decorrência  de  sua  baixa
acessibilidade a oportunidades (Kenyon et al., 2003). Áreas distantes de serviços básicos como
escolas e centros de saúde e sem acesso a sistemas de transporte, contribuem para a exclusão de
grupos populacionais  (Church et  al.,  2000) e podem ser identificadas  através de medidas de
acessibilidade.

Um outro elemento relevante para caracterização da precariedade habitacional e das condições
de  desigualdade  é  a  ausência  de  atendimento  ou  atendimento  precário  de  saneamento.  A
emergência da solução habitacional de interesse social - demanda não suprida pelo Estado em
diversidade,  qualidade  e  quantidade  -  engendra  uma  forma  de  ocupação  urbana  em  que  a
autoconstrução  de assentamentos  urbanos (favelas,  ocupações,  loteamentos  populares)  ocorre
sem  a  provisão  de  infraestruturas,  que  é  implementada  ao  longo  do  tempo.  A  situação  de
saneamento  dessas  áreas  é  bastante  heterogênea  quanto  à  cobertura  de  redes  públicas  de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo de águas pluviais  e coleta de
resíduos  sólidos.  Neste  projeto,  serão  trabalhados  principalmente  os  componentes  de
abastecimento  de  água  e  coleta  de  esgotos,  segundo  uma  abordagem  de  segurança  hídrica
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domiciliar (Jepson et al, 2017), que busca identificar as práticas sociais por parte dos moradores
decorrentes  dessas  ausências.  Além  disso,  se  buscará  uma  abordagem  integrada  entre  a
precariedade habitacional e a precariedade de acesso ao saneamento. 

Nesse sentido, frente à realidade dos 707 assentamentos precários (183.755 domicílios) do Grande
ABC (CIGABC, 2016), considera-se pertinente complementar e realizar cruzamento dos dados
da pesquisa do Diagnóstico Habitacional Regional (2016) com dados de saneamento. Apesar de
sabermos  que  o  déficit  de  saneamento  se  concentra  em  assentamentos  precários  nas  áreas
urbanas (Brasil, 2019; Moretti e Ferrara, 2019), os dados sobre falta d’água ou dificuldades no
acesso  à  água  não  são  sistematicamente  avaliados  e  divulgados  pelos  órgãos  públicos  ou
prestadoras de serviço. Essa ausência de informações justifica a pesquisa, que realizará coleta de
dados  a  partir  da  aplicação  de  formulário  eletrônico,  elaborado  em  linguagem  acessível  e
possível de ser respondida via celular pelos moradores e lideranças comunitárias das favelas e
bairros populares do ABC. Para isso, é fundamental a colaboração dos parceiros tais como o
Movimento  de  Defesa  dos  Direitos  dos  Moradores  em Núcleos  Habitacionais  (MDDF)  e  o
Observatório Nacional dos Direitos à Agua e so Saneamento (ONDAS), que serão estratégicos
na divulgação do questionário, de modo que ele alcance seu público-alvo. 

O  levantamento  e  caracterização  dos  problemas  no  acesso  à  água  se  torna  especialmente
relevante no contexto da pandemia da Covid-19, quando o acesso à água é vital para a higiene
pessoal e a proteção contra a contaminação pelo vírus. Esses dados poderão suprir, ainda que
parcialmente,  uma  insuficiência  de  informações  gerais  sobre  a  condição  de  infraestrutura  e
sanitária desses assentamentos na região do ABC, e informar políticas públicas habitacionais e
de saneamento pós-pandemia.

A proposta desse tema se dá no âmbito da parceria do Lepur com pesquisa em andamento pelo
Labjuta  e  Universidade  de  Michigan  (Taubman  College).  O  Laboratório  Justiça  Territorial
(Labjuta)  aprovou  no  Edital nº  48/2020  -  REIT  (11.01) o  projeto  de  pesquisa  e  extensão
intitulado “Cartografias do acesso à água em moradias precárias na pandemia da Covid-19”, sob
coordenação da Profa Luciana Ferrara e coordenação adjunta da Profa. Vanessa Empinotti. Essa
pesquisa tem o objetivo verificar a situação de falta d’água em assentamentos precários, a partir
da  aplicação  de  um questionário  voltado  à  população  que  habita  essas  áreas,  enfatizando  o
município de São Paulo e a Região Metropolitana de São Paulo. Nesse sentido, no âmbito da
presente  proposta  o  Lepur  estabelece  articulação  com o  Labjuta  e  seus  parceiros  propondo
ampliar a recorte espacial e revisar e aprimorar a metodologia experimentada para aplicação no
contexto regional do ABC.

Na região do ABC o tema do saneamento ambiental ganha centralidade e complexidade porque
grande  parte  do  território  está  ambientalmente  protegido  por  leis  estaduais  de  proteção  e
recuperação de mananciais,  ao que se soma o fato de que cada  município  apresenta arranjo
próprio de concessão dos serviços: Diadema, São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra,
Ribeirão Pires e, mais recentemente Santo André tem como prestadora a Sabesp, Mauá tem parte
da concessão à empresa privada BRK Ambiental e parte municipal. Assim, a pesquisa se propõe
a acompanhar as medidas que vêm sendo adotadas nos municípios e respectivas prestadoras de
serviço no contexto da pandemia da Covid-19.
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5. OBJETIVOS:

Objetivo geral: Fortalecer a capacidade local-regional para o levantamento e sistematização das
informações  sobre  as  dinâmicas  territoriais  locais  e  regionais,  assim como contribuir  para  a
formulação e aprimoramento de estratégias de desenvolvimento local-regional, com ênfase no
papel  das  políticas  voltadas  para  redução  das  desigualdades  socioespaciais  por  meio  de
programas e projetos de desenvolvimento urbano, ambiental, mobilidade e habitacional.

Objetivos específicos:

- Aperfeiçoamento e atualização do diagnóstico habitacional da Região do Grande ABC, com
ênfase  no  mapeamento  e  caracterização  das  múltiplas  dimensões  da  precariedade  dos
assentamentos identificados.

- Elaboração  de  um  sistema  de  informações  sobre  a  distribuição  geográfica  da  oferta  de
transporte e oportunidades na região do Grande ABC, no sentido de contribuir para avaliação da
eficiência e equidade das políticas territoriais regionais;

- Mensuração da acessibilidade às oportunidades de empregos e renda e de equipamentos de
educação e saúde. Mensuração das desigualdades de acessibilidade por faixa de renda.

- Mapeamento e sistematização dos desafios ambientais relacionados com as desigualdades sócio
espaciais  a  partir  de  uma  caraterização  geral  das  relações  imbricadas  entre  precariedade
habitacional e a falta de acesso ao saneamento ambiental;

- Disseminação das informações produzidas por meio da realização de encontros e oficinas que
serão promovidos em parceria  com o Observatório dos Direitos  à Água a e  ao Saneamento
(ONDAS),  Movimento  de Defesa dos  Direitos  dos  Moradores  em Núcleos  Habitacionais  de
Santo André (MDDF Santo André) e outros atores regionais.

- Realização em parceria com o MDDF de oficinas para divulgação dos resultados da pesquisa e
formulação de estratégias de enfrentamento das condições de precariedade e acessibilidade.

6. METODOLOGIA E ATIVIDADES

6.1 Precariedade Habitacional 

6.1.1 Atualização do mapeamento de assentamentos precários da região produzidos no âmbito do
estudo Diagnóstico Habitacional da Região do Grande ABC

Para análise inicial da base de assentamentos precários existente, serão elaboradas superfícies de
probabilidade da presença de assentamentos precários, conforme procedimentos  estabelecidos
pela Metodologia para Identificação e Caracterização de Assentamentos Precários em Regiões
Metropolitanas  Paulistas  (MAPPA),  resultado  da  pesquisa  “Desenvolvimento  e  aplicação  de
metodologia para identificação, caracterização e dimensionamento de assentamentos precários”,
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contratada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU) e executada pela Universidade Federal do ABC (UFABC) (CDHU/UFABC; FEITOSA
et al., 2019). Perímetros dos aglomerados subnormais 2019 disponibilizados pelo IBGE também
serão  comparados com o mapeamento original. 

As discrepâncias identificadas entre o mapeamento original, as superfícies de probabilidade e os
perímetros  dos  aglomerados  subnormais  serão  verificadas  remotamente  por  meio  da
interpretação visual de imagens de alta resolução. Após a análise, será procedida a atualização da
base cartográfica. 

6.1.2  Desenvolvimento  de  indicadores  para  a  caracterização  das  múltiplas  dimensões  da
precariedade

Esta etapa tem como objetivo desenvolver e aplicar  indicadores que representem as distintas
dimensões da precariedade habitacional. As representações a serem construídas deverão:

a) apresentar aderência a um arcabouço teórico multidimensional das necessidades habitacionais;

b) utilizar bases de dados provenientes de fontes distintas e com unidades de análise variáveis;

c) utilizar técnicas avançadas de análise espacial para a representação de dimensões de maior
complexidade, como por exemplo, segregação e acessibilidade.

6.1.3 Caracterização dos assentamentos precários e núcleos urbanizados

Esta etapa será realizada a partir da aplicação dos indicadores desenvolvidos na etapa anterior.
Pretende-se  identificar  quais  dimensões  da  precariedade  destacam-se  nos  assentamentos
analisados. Maior ênfase será destinada à análise dos núcleos já urbanizados, a fim de identificar
inadequações remanescentes nessas áreas.

6.2 Levantamento de informações sobre a acessibilidade a oportunidades

6.2.1. Levantar e sistematizar dados sobre a acessibilidade a oportunidades (de acordo com as
variáveis emprego, escolas e disponibilidade de equipamentos público de saúde) 
Para mensurar as acessibilidades a escolas e equipamentos de saúde serão utilizadas as bases de
dados espaciais  disponibilizadas pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) para o ano de
2016.  A  base  de  dados  de  escolas  inclui  todas  as  escolas  públicas  e  privadas  da  região
metropolitana de São Paulo. A base de dados de equipamentos de saúde inclui hospitais e centros
de saúde/ unidades básicas de saúde e está disponível para toda a Região Metropolitana de São
Paulo.

Os dados de emprego que serão utilizados são provenientes da pesquisa origem e destino do
Metrô de 2017. A base de dados de empregos contabiliza apenas os empregos formais por zona
de tráfego da região metropolitana de São Paulo.

As acessibilidades às oportunidades (educação, saúde e emprego), serão calculadas através das
matrizes de tempo de viagem disponibilizadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
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(CPTM) com tempos  de  viagem  por  transporte  público  e  privado  para  o  ano  de  2015.  As
matrizes de tempo de viagem consideram como origens e destinos os centros das subzonas de
tráfego. Por esse motivo, os dados de escolas e equipamentos de saúde serão agregados para as
subzonas de tráfego, enquanto os dados de empregos serão desagregados de zonas de tráfego
para as subzonas de tráfego.

A medida  de  acessibilidade  a  ser  utilizada  no  projeto  será  a  acessibilidade  cumulativa,  que
considera a soma de equipamentos de saúde, escolas ou empregos acessíveis em um limite de
tempo  de  viagem  por  transporte  público,  privado  ou  a  pé.  Será  utilizada  a  medida  de  de
acessibilidade cumulativa pela facilidade de interpretação e de comunicabilidade dos resultados
com os gestores públicos.

6.2.2 Elaborar dados sobre as desigualdades de acessibilidade por faixa de renda (de acordo com
a curva de Lorenz/Gini);  
A  mensuração  das  desigualdades  de  acessibilidade  por  faixa  de  renda  será  realizada
estratificando a  população em três  grupos de renda e  analisando,  através  de sua localização
geográfica,  qual a facilidade com que acessam os equipamentos de saúde, escolas públicas e
privadas e oportunidades de emprego na região metropolitana. 

As  acessibilidades  por  faixa  de  renda  serão  representadas  através  de  Curvas  de  Lorenz  e
coeficiente de Gini. As curvas de Lorenz permitirão representar de maneira gráfica a distribuição
das acessibilidades para as diferentes oportunidades (educação, saúde e emprego), enquanto o
coeficiente de Gini é um índice que quantifica essas desigualdades entre cada uma das faixas de
renda.

6.3 Identificação das condições de saneamento ambiental  

Para  desenvolver  esse  conteúdo  será  estabelecida  uma  parceria  com  o  Laboratório  Justiça
Territorial  (Labjuta)  e Universidade de Michigan (Taubman College),  de forma a ampliar  as
informações  produzidas  no  âmbito  do  projeto  “Cartografias  do  acesso  à  água  em moradias
precárias  na  pandemia  da  Covid-19”,  aprovado  no  Edital  nº  48/2020  -  REIT  (11.01)  e
coordenado pela Profa. Luciana Ferrara e Profa. Vanessa Empinotti.  O referido projeto busca
verificar  a situação de falta  d’água em assentamentos  precários,  a partir  da aplicação de um
questionário eletrônico voltado à população que habita essas áreas.  A presente proposta visa
aprimorar a metodologia e ampliar o questionário para atendimento de água e esgoto no recorte
territorial da região do ABC. Para que o questionário alcance seu público alvo é fundamental a
colaboração com os parceiros do projeto, particularmente o MDDF e o ONDAS, que auxiliará na
divulgação e distribuição do formulário junto a outros movimentos sociais da região, além das
comunidades  e  favelas  onde  atua  mais  diretamente.  Nesse  sentido,  ressalta-se  o  caráter
extensionista da proposta. 

O questionário eletrônico não será aplicado visando uma amostra pré-estabelecida, pois não terá
aferição  estatística  (MOSCA,  2014).  Trata-se  de  uma  ferramenta  de  levantamento  de
informações,  que  preza  pelo  anonimato  do  respondente,  e  que  permite  a  espacialização  das
informações a partir do código de endereçamento postal (CEP). Assim, é base para uma pesquisa
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qualitativa  que permite  identificar  exemplos,  localidades,  situações  e  práticas  realizadas  pelo
morador do assentamento precário que vivencia a falta d’água no seu cotidiano. 

a) Aperfeiçoar  e  aplicar  um questionário eletrônico sobre a falta  de acesso ao saneamento
ambiental, com respondentes anônimos, moradores de assentamentos precários na região do
Grande ABC;

b) Elaborar  material  de  divulgação  e  impulsionamento  do  questionário  via  redes  sociais,
aplicativo  de  celular  (que  são  mais  acessíveis  para  a  população  de  baixa  renda)  e,
complementarmente, por email.

c) Sistematizar e cruzar os dados levantados com as informações sobre habitação levantadas
(itens 3.1.1 e 3.1.2.) e os dados sobre a Covid-19 (em nível municipal),

d) Produzir mapas temáticos com as informações levantadas e cruzamentos de dados;
e) Levantar  e  sistematizar  as  ações  governamentais  e  as  das  prestadoras  de  serviço  de

abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios da região.

7. METAS E ETAPAS

Meta 1: Produção de informação sobre assentamentos precários 

Etapa 1.1:  Desenvolvimento de indicadores para a caracterização das múltiplas dimensões da
precariedade

Etapa 1.2: Caraterização e mapeamento dos assentamentos precários 

Meta 2: Produção de informação sobre acessibilidade a oportunidades 

Etapa  2.1: Cálculo  de  índices  de  acessibilidade  acumulada  a  oportunidades  de  emprego,
educação e saúde  

Etapa  2.2:  Cômputo de métricas  de desigualdade  (Gini  e  curva de Lorenz)  para análise  das
disparidades  de acesso a  emprego e equipamentos  de saúde e educação entre  grupos sociais
Análise das desigualdades de acessibilidade por grupos sociais estratificados por Cômputo 

Meta 3: Identificação das condições de saneamento ambiental nos assentamentos precários

Etapa 3.1: Elaboração do formulário eletrônico.  Envolve revisão da metodologia adotada em
projetos anteriores, revisão das questões e adequação de linguagem. Essa tarefa será realizada
com colaboração dos parceiros externos que também participarão das estratégias de execução da
etapa seguinte (Etapa 3.2)  

Etapa 3.2: Aplicação do questionário 

Etapa  3.3:  Caracterização  dos  problemas  de  falta  ou  dificuldade  no  acesso  ao  saneamento.
Envolve sistematização dos dados provenientes do formulário eletrônico, e produção de mapas
temáticos, além do cruzamento com as demais informações levantadas na Meta 1.
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Meta 4: Divulgação e capacitação 

Etapa 4. 1 Realização da Oficina I: Saneamento ambiental nos assentamentos precários 

A oficina terá como objetivo apresentar e discutir os resultados alcançados na Meta 3, contará
com até 25 participantes e terá como público alvo prioritário os representantes das instituições
parceiras  e  (MDDF  e  ONDAS)  e  pesquisadores  e  colaboradores  vinculados  ao  projeto
“Cartografias do acesso à água em moradias precárias na pandemia da Covid-19”,

Etapa 4. 2 Realização da Oficina II: Dinâmicas territoriais e desigualdades no ABC.

A oficina terá como objetivo apresentar e discutir os principais resultados obtidos na pesquisa
(Metas  1,  2  e  3).  Propõe-se  a  participação  de  06  representantes  das  organizações  parceiras
(MDDF e ONDAS); 14 das prefeituras dos municípios da Região; 02 da CDHU; 02 vinculados a
prestadoras de serviço de saneamento e 02 do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

Etapa 4.3 Realização do Encontro:  Dinâmicas territoriais e desigualdades no ABC.

O encontro  terá  como  objetivo  discutir  e  apresentar  os  resultados  da  pesquisa  assim como
discutir estratégias de ação regional. Terá como público: integrantes as instituições parceiras;
pesquisadores  vinculados  a  UFABC e outras  instituições  de ensino  e  pesquisa;  servidores  e
dirigentes municipais e estaduais (setores de habitação; desenvolvimento urbano; mobilidade;
meio ambiente e saneamento); representantes de sindicatos. 

OBS: Se necessário, as oficinas e encontro serão realizados de modo remoto e o número de
participantes poderá ser ampliado caso a oficina seja presencial. 

8. INDICADORES E PRODUTOS:

- Relatório I – Precariedade Habitacional (conteúdos descritos no item 6.1 e 6.3)

- Relatório II – Acessibilidade a oportunidades (conteúdo descrito no item 6.2)

- Realização de 2 oficinas regionais com a participação de 50 pessoas.

- Realização de um encontro regional (Seminário)
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9. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O projeto tem duração de 12 meses com início após a publicação do instrumento de parceria no
Diário Oficial da União (D.O.U.).

METAS ETAPAS ATIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

1
1.1 Desenvolvimento de indicadores 

1.2
Caraterização e mapeamento dos 
assentamentos precários

2
2.1

Cálculo de índices de 
acessibilidade

2.2 
Cômputo de métricas de 
desigualdade de acessibilidade

3

3.1
Elaboração do formulário 
eletrônico

3.2 Aplicação do questionário

3.3
Sistematização dos dados e 
caracterização dos problemas 

Relatório de acompanhamento 

4
3.1 Oficina I

3.2 Oficina II

3.3 Encontro 

Relatório de acompanhamento
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10. ACOMPANHAMENTO:

Serão produzidos dois relatórios de acompanhamento.  O primeiro relatório será produzido
após a conclusão das metas 1, 2 e 3  (produção de informação) e o segundo relatório será
produzido após a conclusão da meta 4. 

Também serão produzidos os relatórios semestrais de acompanhamento referente a projetos
desenvolvidos com a Fundação de Apoio, atendendo a Lei n° 8.958/1994 e Relatório Técnico
de Execução (RTE).  

11. RESULTADOS ESPERADOS:

O diagnóstico estruturado em torno destas premissas contribui para fortalecer a capacidade
local-regional  para  o  levantamento  e  sistematização  das  informações  sobre  dinâmicas
territoriais regionais e locais, assim como aperfeiçoar o processo de tomada de decisões para
as políticas de desenvolvimento em geral, e as de mobilidade, habitação e meio ambiente em
particular. O envolvimento de atores regionais como ONGs (Ondas e MDDF), sindicatos e
MP  permitirá  disseminação  de  informações  relevantes  para  formulação  de  estratégias
regionais voltadas a diminuição das desigualdades. 

11.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marque todos os resultados passíveis de obtenção de propriedade intelectual que se tem 
a expectativa ou possibilidade de se obter com o projeto1:

X Relatórios, documentos, artigos científicos, dissertações ou teses;

Produtos e/ou métodos tecnológicos;

Programas de Computador, aplicativos, algoritmos, sistemas, plataformas digitais;

Conhecimentos técnicos passíveis de utilização industrial (know how);

Cultivares;

Topografia de Circuitos Integrados;

Obras artísticas;

Outros (descreva):

O  projeto  não  envolve  a  possibilidade  a  obtenção  de  nenhum resultado  passível  de
obtenção de propriedade intelectual.

1 Consultar site da InovaUFABC: http://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual
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12. EQUIPE DO PROJETO

A  equipe  da  UFABC  responsável  pela  implementação  desta  proposta  está  atrelada  ao
Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR). Referido Laboratório é
composto por docentes/discentes e instituições parceiras com vasta experiência profissional-
acadêmica nos principais eixos estruturantes do projeto. O coordenador deste projeto (Prof.
Jeroen Klink) liderou também a equipe interdisciplinar da UFABC que foi responsável pela
discussão e elaboração do Plano Diretor Regional em parceria com os grupos temáticos do
Consórcio Intermunicipal  Grande ABC (período 2015-2017).  Referido processo subsidiou,
articulou e complementou o processo de revisão dos planos diretores municipais, as diversas
leis e instrumentos urbanísticos assim como as estratégias econômicas e socioambientais das
cidades na região do ABC. Além disso, os pesquisadores principais que coordenam os eixos
temáticos  acumularam  experiência  em  projetos  de  pesquisa-extensão  anteriores  e/ou  em
andamento com recortes semelhantes, o que aumenta a viabilidade de execução desta proposta
nos prazos previstos. Por exemplo, a Profa. Luciana Ferrara coordena projeto de pesquisa e
extensão intitulado “Cartografias do acesso à água em moradias precárias na pandemia da
Covid-19”, uma parceria com o Laboratório Justiça Territorial (LabJuta) da UFABC, o Centro
Gaspar Garcia  de Direitos  Humanos,  a União dos Movimentos  de Moradia SP (UMM) e
Universidade de Michigan (Taubman College). A Professora Flávia Feitosa coordenou projeto
que  desenvolveu  procedimentos  estabelecidos  pela  Metodologia  para  Identificação  e
Caracterização de Assentamentos Precários em Regiões Metropolitanas Paulistas (MAPPA).
Referido  projeto resultou da pesquisa “Desenvolvimento  e aplicação de metodologia  para
identificação, caracterização e dimensionamento de assentamentos precários”, contratada pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e
executada pela Universidade Federal do ABC (UFABC) (CDHU/FEITOSA; FEITOSA et al.,
2019).  A  Profa.  Rosana  Denaldi  coordenou  um  conjunto  de  projetos  de  pesquisa  sobre
questões  metodológicas-conceituais  relacionadas  com  a  política  de  urbanização  de
assentamentos  precários.  Por  fim,  cabe  ressaltar  que  a  coordenação  e  os  pesquisadores
principais consolidaram relações de cooperação com as prefeituras, os movimentos sociais e
órgãos de planejamento na região do Grande ABC (p.ex. Consórcio Intermunicipal Grande
ABC), o que facilitará obter os resultados esperados da proposta. 
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DADOS DO COORDENADOR:

Nome completo:
CPF:
Setor:

Jeroen Johannes Klink 
 CECS

Endereço do Coordenador na UFABC: Campus São Bernardo do campo/Bloco Delta/Sl 345
Telefone Fixo: (11) 23206120 Telefone Celular: 
E-mail: jeroen.klink@ufabc.edu.br

EQUIPE TÉCNICA*

Nome CPF SIAPE
Vínculo

Empregatício
e Instituição

Função no Projeto
Carga

Horária
Total

Duração da
Participaçã

o
(meses)

Valor Total – R$
(quando envolver

pagamento)

Jeroen Johannes Klink Docente / UFABC Coordenador Geral 288 12 -
Flavia Feitosa Docente / UFABC Coordenador Substituto 192 12 -
Luciana Ferrara Docente / UFABC Pesquisadora 192 12 -
Rosana Denaldi Docente/UFABC Pesquisadora 192 12 -
Vanessa Lucena Empinotti Docente/UFABC Pesquisadora 192 12 -
Bolsista pós-doutorado 1 A definir Colaborador UFABC Pesquisador I 960 6 25.200,00
Bolsista pós-doutorado 2 A definir Colaborador UFABC Pesquisador I 960 6 25.200,00
Bolsista pós-doutorado 3 A definir Colaborador UFABC Pesquisador I 1440 9 37.800,00
Bolsista doutorado 1 A definir Discente UFABC Pesquisador II 960 12 36.000,00
Bolsista mestrado 1 A definir Discente UFABC Pesquisador III 960 12 24.000,00
Bolsista mestrado 2 A definir Discente UFABC Pesquisador III 960 12 24.000,00
Bolsista mestrado 3 A definir Discente UFABC Pesquisador III 720 9 18.000,00
Bolsista graduação 1 A definir Discente UFABC Pesquisador IV (IC) 960 12 6.000,00
Bolsista graduação 2 A definir Discente UFABC Pesquisador IV (IC) 960 12 6.000,00
Bolsista graduação 3 A definir Discente UFABC Pesquisador IV (IC) 960 12 6.000,00
Bolsista graduação 4 A definir Discente UFABC Pesquisador IV (IC) 960 12 6.000,00
Bolsista graduação 5 A definir Discente UFABC Pesquisador IV (IC) 960 12 6.000,00
Bolsista graduação 6 A definir Discente UFABC Pesquisador IV (IC) 960 12 6.000,00

* A composição deve ser de no mínimo 2/3 de pessoal vinculado à UFABC (TA, Docente, Discente, PDC, PC etc)
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13. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total para realização do projeto é de R$ 289.955,56, com aplicação prevista conforme
discriminado abaixo. 

ITENS DE DESPESA VALOR (R$)
PESSOA FÍSICA

Contratado - CLT
Profissional Autônomo

Estagiário
Bolsa de Pesquisa 226.200,00
Bolsa de Ensino

Bolsa de Extensão
MATERIAL DE CONSUMO

Material de Consumo Nacional 16.660,00
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

Equipamento Nacional
Livros

SOFTWARE
Software ou Licença de Software

PASSAGENS
Passagens Aéreas Nacionais 2.500,00

Passagens Aéreas Internacionais
Passagens Terrestres

DIÁRIAS
Diárias Nacionais (R$320,00 - CNPq) 1.920,00

Diárias Internacionais
PESSOA JURÍDICA

Serviços de manutenção de equipamentos 7.680,00
Serviços de revisão de texto 4.500,00

Serviços gráficos 1.500,00
IMPORTAÇÃO

Material de Consumo Importado
Equipamento Importado

Despesas Acessórias de Importação
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Custo Operacional FUNDEP (quando aplicado) até 10% do
VT

28.995,56

TAXA DE RESSARCIMENTO INSTITUCIONAL (TRI)
UFABC (até 18%) do VT
VALOR TOTAL (VT) 289.955,56
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DADOS DOS PARCEIROS:

Razão Social:

CNPJ:
Nome do Contato:
Telefone:
E-mail:
Endereço do Contato:

Razão Social:
CNPJ:
Nome do Contato:
Telefone:
E-mail:
Endereço do Contato:

Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos 
Habitacionais (MDDF)

Edinilson Ferreira dos Santos 

Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS) 
Marcos Helano Fernandes Montenegro 

contato@ondasbrasil.org

14. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP – realizará o apoio administrativo e
financeiro ao projeto, conforme detalhamento descrito no instrumento de parceria.

14.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A  prestação  de  contas  pela  fundação  gestora  se  dará  conforme  determinado  pelo  Decreto
7.423/10 em seus artigos 11º e 12º. 

A prestação de contas/relatório de execução final será apresentada pelo Coordenador do Projeto,
nos termos da Resolução da CPCo n° 01/2014.

15. CONCLUSÃO

Este projeto gera um conjunto de impactos positivos para a UAFBC e a região do Grande ABC.
Primeiramente, o projeto contribuirá para fortalecer a atuação dos docentes-discentes atrelados
as linhas de pesquisas “Métodos e Técnicas em Planejamento e Gestão do Território” e “Estado e
Instrumentos do  Planejamento e Gestão do Território”, assim como a dinâmica extensionista
que ocorre no âmbito do Laboratório de Pesquisas e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR). 
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CDHU  – COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  HABITACIONAL  E  URBANO  DO
ESTADO DE SÃO PAULO; UFABC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. FEITOSA, F.
F. (org.)  Desenvolvimento  e  aplicação  de  metodologia  para  identificação,  caracterização  e
dimensionamento  de  assentamentos  precários.  São  Bernardo  do  Campo:  UFABC,  2019.
Relatório de Pesquisa. Produto V.

CIGABC  – CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  GRANDE  ABC.  DENALDI,  R.  et  al.
Diagnóstico Habitacional Regional do ABC. São Bernardo do Campo: UFABC, 2016. Relatório.
Disponível  em:  http://lepur.com.br/wp-content/uploads/2017/12/03-Diagnostico-Habitacional-
Regional-do-Grande-ABC-Relat%C3%B3rio-Final.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020

CHURCH, A., FROST, M., SULLIVAN, K., 2000. Transport and social Exclusion in London.
Transport Policy 7, 195–205

HANDY, S. L., & NIEMEIER, D. A. (1997). Measuring accessibility: An exploration of issues
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MORETTI, R. S.; FERRARA, L. N. A universalização do saneamento e suas relações com a
pobreza, a desigualdade e a precariedade urbana no Brasil. Produção técnica para o Observatório
dos  Direitos  à  Água  e  ao  Saneamento,  2019.  Disponível  em  https://ondasbrasil.org/a-
universalizacao-do-saneamento-e-suas-relacoes-com-a-pobreza-a-desigualdade-e-a-
precariedade-urbana-no-brasil/, acesso em 24 de junho de 2020.

MOSCA,  L.  Methodological  Practices  in  Social  Movement  Online  Research,  in:  DELLA
PORTA,  D.  (org)  Methodological  practices  in  social  movement  research.  Oxford:  Oxford
University Press, pp: 397 - 417, 2014.

PAEZ, A.,  SCOTT, D. M.,  & MORENCY, C. (2012).  Measuring accessibility:  Positive and
normative implementations of various accessibility indicators. Journal of Transport Geography,
25, 141–153.

16
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580

Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7550/7549
convenios@ufabc.edu.br
versão: setembro/2019

http://lepur.com.br/wp-content/uploads/2017/12/03-Diagnostico-Habitacional-Regional-do-Grande-ABC-Relat%C3%B3rio-Final.pdf
http://lepur.com.br/wp-content/uploads/2017/12/03-Diagnostico-Habitacional-Regional-do-Grande-ABC-Relat%C3%B3rio-Final.pdf


17. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO

Este projeto foi aprovado na CPCo em ____/____/_____ (MANTER ESSE ITEM NO CASO
DE  DEMANDAS  DE  PRÓ-REITORIA/NÚCLEOS  –  DEMAIS  UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, EXCLUIR ESSA OBSERVAÇÃO)

18. DECLARAÇÕES COORDENADOR DO PROJETO

Rubrica:_________ Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância quanto ao 
disposto  no art.  7°,  §7º  da  Resolução  ConsUni  n°  73/2011:   É  vedada  a  participação  de
familiares do coordenador nos projetos, tais como: cônjuge, companheiro ou parentes em linha
reta ou colateral,  até o terceiro grau, salvo ocorra processo seletivo que garanta a isonomia
entre os concorrentes e as situações previstas na legislação que vetem o nepotismo no âmbito
da Administração Pública Federal.

Rubrica__________ Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância quanto ao 
disposto no art. 7° da Resolução ConsUni n° 73/2011:  Os projetos devem ser realizados por,
no  mínimo,  dois  terços  de  pessoas  vinculadas  à  UFABC,  incluindo  docentes,  técnicos
administrativos,  alunos  regulares,  pesquisadores  de  pós  doutorado e  bolsistas  com vínculo
formal a programas de pesquisa da UFABC.

Rubrica_________ Coordenador do Projeto: Declaro que a metodologia aplicada no 
desenvolvimento  do Projeto  atende as  recomendações  éticas  disciplinadas  pelas  Comissões
Assessoras do ConsEPE, relacionadas no seguinte  link:

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos 

Santo André, ____ de __________ de 201____.

______________________________________________
Coordenador(a) do Projeto
(rubricar todas as páginas)

______________________________________________
Dirigente da Unidade Demandante

(rubricar todas as páginas)
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