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“O conhecimento sempre busca a verdade, mesmo se essa verdade, como nas 

ciências, nunca é permanente, mas uma verdade provisória que esperamos trocar por 

outras mais acuradas à medida que o conhecimento progride. Esperar que a verdade derive 

do pensamento significa confundir a necessidade de pensar com o impulso de conhecer. O 

pensamento pode e deve ser empregado na busca de conhecimento; mas no exercício 

dessa função ele nunca é ele mesmo; ele é apenas um servo de um empreendimento 

inteiramente diverso.”  

(Arendt, Hanna; 2009; p. 79). 

 

 

 



 

  

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo examina a relação entre obras de engenharia de infraestrutura 
com a saúde e o meio ambiente em um cenário urbano de população de baixa 
renda. Trata-se de uma análise local onde o objetivo é compreender essas relações 
a partir do entendimento da comunidade. Sua dinâmica é tratada pela temática 
habitação de interesse social estabelecida por políticas intersetoriais entre setor 
público e setor privado, articulada a uma gestão pública mais participativa junto à 
sociedade. Reconhece como diferencial o modelo estabelecido entre setor público e 
setor privado que traz benefícios à cadeia técnico-social-econômica intrínseca em 
uma sociedade e, que impulsiona o processo de desenvolvimento equitativo e o 
processo de construção da condição de cidadania de toda a sociedade. O 
referencial teórico serviu como subsídio para contextualizar a dinâmica 
interdisciplinar que envolve esse cenário. Os resultados qualitativos partiram do 
desenvolvimento de uma metodologia condicionada ao uso das ferramentas: 
epidemiologia ambiental sob as considerações de fatores de risco e percepção 
ambiental através de entrevistas e imagens. Seus resultados são traduzidos à 
compreensão como: auto-estima; valorização; pertencimento a Cidade. Baseado 
nesta compreensão foi possível concluir que obras de engenharia de infraestrutura 
urbana promovem ambientes saudáveis e melhorias na qualidade de vida do 
indivíduo e do meio e estão diretamente ligadas aos resultados positivos na saúde 
pública. Por fim, conclui que entender essa dinâmica interdisciplinar é essencial na 
atualidade e nos coloca diante de que a engenharia está não apenas nas 
construções mas também ocupa uma função importante na saúde, na qualidade de 
vida das pessoas e do meio ambiente, frente a uma formação mais humanística e 
consciente das necessidades do país e em prol de seu desenvolvimento. 
 
 
 
Palavras chave: obras de infraestrutura urbana; habitabilidade; intersetorialidade; 
desenvolvimento; saúde; meio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

ABSTRACT 
 

The present study examines the relationship between engineering infrastructure 
works for the health and environment in an urban setting of low-income population. 
This is an analysis where the goal is to understand these relationships from an 
understanding of the community. Its dynamics is treated by the thematic social 
housing established by intersectoral policies between public and private sector to 
articulate a more participatory governance in the society. Recognizes the model set 
as a differential between public and private sector that benefits the entire chain 
technical-economic-social intrinsic in a society, and that drives the process of 
equitable development and construction process of the condition of citizenship of the 
whole society. The theoretical served as support for interdisciplinary contextualize 
the dynamics involved in this scenario. The qualitative results departed from the 
development of a methodology subject to the use of tools: environmental 
epidemiology in the considerations of risk factors and environmental awareness 
through interviews and pictures. Their results are translated to an understanding as 
self-esteem enhancement, belonging to the City. Based on this understanding was 
concluded that engineering works of urban infrastructure promoting healthy 
environments and improvements in quality of life of the individual and the 
environment, and are directly linked to positive outcomes in public health. Finally, it 
concludes that understanding these dynamics is essential in the current 
interdisciplinary and presents us with that engineering is not just the buildings but 
also plays an important role in health, quality of life and environment compared to a 
training more humane and aware of the needs of the country and in favor of its 
development. 
 
 
Keywords: works of urban infrastructure; housing; intersectionality; development, 

health, environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AIE                 Associação Internacional de Epidemiologia 

AMOVIT         Associação de Moradores da Vila das Torres 

BNH               Banco nacional de Habitação 

CETESB        Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CIETEP     Centro de Inovação, Educação, Tecnologia e Empreendedorismo do 

Paraná 

COHAB-CT    Companhia de Habitação Popular de Curitiba 

COMEC          Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 

CREA PR      Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná 

DRSAI            Doenças Relacionadas ao Saneamento Inadequado 

FIEP               Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

FIOCRUZ       Fundação Oswaldo Cruz 

FUNASA        Fundação Nacional de Saúde 

IBGE              Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDB                 Indicadores Básicos para a Saúde 

IDH                Índice de Desenvolvimento Humano 

IEL                 Instituto Euvaldo Lopi 

IPARDES       Instituto Paranaense de Sistema Econômico e Social 

IPEA               Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPPUC            Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

OMS               Organização Mundial da Saúde 

OPAS             Organização Pan-Americana da Saúde  

PIB                  Produto Interno Bruto 

PMC                Prefeitura Municipal de Curitiba  

PNUD             Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

SANEPAR      Companhia de Saneamento do Paraná 

SENAI             Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI               Serviço Social da Indústria 

SIAB               Sistema de Informação da atenção Básica 

 



 

  

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ………………………………………………………………………..11 

 
1.1 CONTEXTO ................................................................................................11 
 
1.2 OBJETIVOS ................................................................................................13 

 
1.2.1 Objetivo geral .......................................................................................13 
 
1.2.2 Objetivos específicos ...........................................................................14 

 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .............................................................14 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ……………………………………………………16  

 
2.1 A QUESTÃO URBANA E SEUS DESDOBRAMENTOS ............................16 

 
2.1.1 Panorama Geral ...................................................................................16 

 
2.1.1.1 Saneamento e saúde ....................................................................19 
 
2.1.1.2 Meio Ambiente Urbano .................................................................27 
 
2.1.1.3 Epidemiologia Ambiental ..............................................................29 
 
2.1.1.4 Percepção Ambiental ....................................................................33 

 
2.1.2 Habitação: Obras de interesse social sob uma perspectiva 
contemporânea ..................................................................................................36 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS …………………………………………………………...41  

 
3.1 ASPECTOS DA ÁREA DE ESTUDO ..........................................................41 

 
3.1.1 Situação da década de 1980 ...............................................................41 

 
3.1.1.1 Características socioeconômicas: ................................................42 
 
3.1.1.2 Características físico-territoriais: ..................................................42 
 
3.1.1.3 Condições de infraestrutura: ........................................................43 

 
3.1.2 Situação Atual: Vila Torres ..................................................................45 



 

  

 
3.1.2.1 Aspectos Sócio-econômicos ........................................................48 

 
3.1.3 Intervenções Físicas: Obras de revitalização e de infraestrutura ........49 

 
3.1.3.1 Programa Comunidade em Cores ................................................50 
 
3.1.3.2 Recuperação Ambiental das Margens de Rios.............................50 
 
3.1.3.3 Programa de Crescimento Acelerado - PAC 2 .............................51 
 
3.1.3.4 Binário Chile-Guabirotuba ............................................................52 

 
 
3.2 METODOLOGIA .........................................................................................54 

 
3.2.1 Desenho do Estudo .............................................................................54 
 
3.2.2 Opção pelas Ferramentas ...................................................................55 

 
3.2.2.1 Epidemiologia ambiental ..............................................................55 
 
3.2.2.2 Percepção ambiental ...................................................................57 

 
3.2.3 Estrutura Metodológica .......................................................................58 

 
3.2.3.1 Coleta e Tratamento dos Dados ..................................................58 

 

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS ………………………………………………….61  

 
4.1 ENTREVISTAS ..........................................................................................61 
 
4.2 PERCEPÇÃO ATRAVÉS DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS ..............97 

 
4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS ................................................................107 

 
4.3.1 Diagrama sistematizado a partir da influência técnica. .....................108 
 
4.3.2 Diagrama sistematizado a partir da percepção da Comunidade: ......109 
 
4.3.3 Diagrama sistematizado por uma perspectiva integrada ...................112 

 

5 CONCLUSÃO ……………………………………………………………………….115  

 

6 REFERÊNCIAS ……………………………………………………………………..118 

 

ANEXO …………………………………………………………………………………….129



11 

  

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO 

  
Nas últimas décadas, intervenções no meio ambiente advindas de práticas 

humanas por atividades na exploração dos recursos naturais transformaram 

profundamente as cidades, alterando seu contexto social, político e econômico. 

Acabando por interferir nas condições da vida humana e refletindo na qualidade de 

vida.  

 

Dados do Ministério das Cidades (2003) indicam que as cidades brasileiras 

abrigavam há menos de um século 10% da população nacional; atualmente são 

82%. As cidades incharam num processo de exclusão e desigualdade e como 

resultado: 8 milhões de famílias não possuem moradias, 11% dos domicílios 

urbanos não têm acesso ao sistema de abastecimento de água potável e quase 50% 

não estão interligados em redes coletoras de esgotamento sanitário. Além disso, em 

municípios de todos os portes multiplicam-se as favelas, favorecendo o processo de 

segregação espaço-social entre a população.  

 

Mendes e Silva (2008) citam que nos últimos anos no Brasil fatores 

relacionados às condições de vida da população e às questões ambientais são 

freqüentemente abordados como os maiores responsáveis pela incidência de 

doenças e por traduzirem obstáculos ao controle de surtos de epidemias.  

 

Buscando reconhecer as causas destacam-se a precariedade em obras de 

engenharia de infraestrutura e o uso não planejado da ocupação do solo. No 

entanto, obras de engenharia de infraestrutura são obras que promovem as 

condições mínimas necessárias à condição humana digna e saudável, e envolvem: 

habitação, abastecimento de água, rede de esgoto sanitário, drenagem, vias, 

abastecimento de energia elétrica.  

 

De acordo com a Funasa (2006), obras de infraestrutura em saneamento 

estão diretamente relacionadas às reduções e controle de algumas doenças 
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infecciosas e parasitárias, pois os problemas sanitários que afetam a população 

estão intrinsecamente relacionados com o meio ambiente.  

 

Motta (2001) cita que os principais problemas das cidades brasileiras são de 

ordem social, econômica e institucional. E que os de natureza social abrangem a 

pobreza, subemprego e desemprego; tendo esses problemas concentrados na 

periferia urbana de grandes cidades.  

 

Segundo Bom Ki-moon1 (2010), a persistência da pobreza urbana é em 

grande medida o resultado de economias e finanças urbanas fracas e de ausência 

de instrumentos e instituições necessárias para apoiar fundos para habitação e 

infraestrutura.  

 

Para Santos (1979), a diferença atual reside no fato de que hoje neste 

período de globalização, a pobreza é estrutural e que a pobreza urbana no Brasil 

acompanha o processo de urbanização.  

 

Segundo Amartya Sen2 (2000), a pobreza pode ser definida como uma 

privação das capacidades básicas de um indivíduo (alimentos, vestuário, habitação 

e cuidados com a saúde) e não apenas como uma renda inferior a um patamar pré-

estabelecido. Dessa forma, estende a compreensão da pobreza a um caráter 

multideterminado e multidimensional atrelado a insuficiência de renda, a dificuldade 

de acesso aos direitos básicos de saúde, habitação, habitabilidade, educação, etc.  

 

Neste estudo, a pobreza está relacionada às causas ligadas às estruturas 

percebidas num cenário urbano, sendo essas: estrutura econômica, estrutura 

espacial, pressão demográfica nos centros urbanos, bem como, políticas públicas 

intersetoriais de governo que visam melhorias na qualidade de vida da população e 

que são estabelecidas pela articulação entre sujeitos de setores sociais diversos 

com objetivo de solucionar problemas urbanos.    

                                                 
1 Secretário Geral das Nações Unidas, durante o Fórum da Habitação da ONU (2010). 
 
2 Universidade de Havard. Professor de Economia. Prêmio Nobel em Economia em 1998. 
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Dentro deste contexto, o estudo aborda a política habitacional de interesse 

social articulada com o setor privado que interpreta um modelo entre parcerias sob 

arranjos de cunho técnico-social-econômico, convergindo suas ações para 

impulsionar o desenvolvimento local como alternativa em melhorias na qualidade de 

vida nos centros urbanos.  

 

Para Machado, PHB (2004) quando se observa qualidade de vida 

descritivamente, independente de seus vieses conceituais ou metodológicos, ela se 

expressa na simples indicação da condição da sociedade, segundo normas pré- 

definidas, sem construção ou utopia. De acordo com o Autor, qualidade de vida mais 

do que uma característica de uma sociedade deve delinear-se em torno das 

diversidades humanas. É a superação das necessidades básicas e secundárias à 

medida que extrapolam o campo do bem-estar como imagem-objetivo.  

 

Desse modo, a melhoria na qualidade de vida no ambiente urbano requer 

estudos e ações que apontem perspectivas, idéias e novos conhecimentos. 

 

Dessa forma, este estudo pretende ampliar a visibilidade dos cenários 

relacionados a centros urbanos em um ambiente de periferia, e propõe em 

perspectiva compreender as relações entre as obras de engenharia de 

infraestrutura, saúde e meio ambiente a partir do olhar da Comunidade. Como 

método de análise foi empregado técnica de percepção ambiental com uso de 

entrevistas e registros fotográficos. 

  

  

1.2 OBJETIVOS  
   

1.2.1 Objetivo geral 
 

O estudo buscou compreender as relações entre obras de engenharia de 

infraestrutura, saúde e meio ambiente num contexto de periferia urbana a partir da 

percepção da Comunidade Vila Torres.  
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1.2.2 Objetivos específicos 
  
  

� Analisar as condições, sócio-ambiental e de saúde, sob as considerações 

de obras de engenharia de infraestrutura às condições de habitabilidade 

urbana.  

 

� Compreender um cenário urbano de periferia através do uso das 

ferramentas epidemiologia ambiental e percepção ambiental.   

 
� Aplicar técnicas metodológicas de uso de imagens fotográficas e 

entrevistas a fim de captar a realidade local e ampliar a percepção 

ambiental da Comunidade para com seu habitat. 

 

  

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 A dissertação está estruturada em 05 capítulos: 

 

 O Capítulo 1 compreende uma introdução que delineia a proposta do estudo, 

incluindo os objetivos gerais e específicos. 

 

 O Capítulo 2 compreende a fundamentação teórica. Neste capítulo são 

estabelecidos os principais conceitos em torno do assunto como subsídios para 

ordenar e nortear a interdisciplinaridade do tema. 

 

 O Capítulo 3 apresenta o material da pesquisa e tratou da caracterização da 

região sobre os aspectos: histórico e de infraestrutura como objeto da área de 

pesquisa.  Neste capítulo, também são apresentadas: a fundamentação 

metodológica e a formalização dos procedimentos metodológicos em suas diversas 

fases empregadas para condução do estudo. Partindo da caracterização da 

pesquisa, seguida de seu delineamento. 

 

 O Capítulo 4 apresenta a discussão e resultados. Neste capítulo o 

conhecimento interdisciplinar foi analisado em um dado contexto espacial e temporal 
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incluindo a este a percepção ambiental local por parte dos moradores da 

comunidade. Seus resultados foram esquematizados e reproduzidos resumidamente 

em forma de diagrama. 

  

 O Capítulo 5 apresenta as conclusões e as considerações a respeito de 

estudos futuros. E posteriormente, apresentam-se as referências e os anexos de 

pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

 Este capítulo traz uma abordagem conceitual desenvolvida com o propósito 

em dar subsídio a uma contextualização de teor técnico, a fim de ordenar e nortear o 

estudo, bem como aborda conceitos decorrentes para concepção teórico-

metodológica adotada. 

 

2.1 A QUESTÃO URBANA E SEUS DESDOBRAMENTOS 
   

2.1.1 Panorama Geral 
  

Todas as metrópoles apresentam em maior ou menor grau problemas 

advindos de avanço de suas periferias, das altas demandas em expressivos e 

carentes contingentes populacionais, da falta de capacidade para investir em infra-

estrutura urbana, educação, saúde ou geração de renda, além do grande 

comprometimento na qualidade ambiental dos seus territórios (CAPELETI, 2009; 

apud COMEC, 2001).  

 

Nos últimos 46 anos o processo de urbanização no Brasil foi marcado por 

grandes mudanças na rede urbana. O Censo de 1960 indicava que a maioria da 

população se concentrava na zona rural (54,92%). Nos anos 1970 ocorrem 

profundas transformações econômicas e a urbanização se desenvolve de forma 

acelerada, e pela primeira vez o país apresenta a maioria de sua população em 

áreas urbanas (55,94%). [...] Nos últimos 30 anos o processo de urbanização no 

Brasil manteve-se acelerado e apresentou situações de grande diversidade e 

heterogeneidade no território nacional, destacando-se: a interiorização do fenômeno 

urbano, à acelerada urbanização das áreas de fronteira econômica, o crescimento 

das cidades médias, a periferização dos centros urbanos, a formação e a 

consolidação de aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas. Esses 

fenômenos são resultantes do processo de reestruturação econômica em curso no 

país (IPEA, 2010). 
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Segundo Palen (1975) urbanização é um termo usado para designar a 

percentagem da população que vive em regiões urbanas e as mudanças na 

organização social que resultam dessas concentrações de população.  

 

Para Palen (1975) a urbanização é, portanto, um processo pelo qual regiões 

rurais se transformam em regiões urbanas. Sendo que em termos demográficos a 

urbanização é um aumento da concentração populacional e em termos de 

organização é uma alteração de funções. Para Palen demograficamente a 

urbanização envolve dois elementos: a multiplicação de pontos de concentração e o 

aumento do tamanho de concentrações individuais. Neste processo, ocorre a 

construção de casas, prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, 

rede elétrica, shoppings, etc.  

 

As cidades diferem das zonas rurais e das pequenas povoações não apenas 

no que diz respeito ao tamanho e a atividade econômica, mas também, quanto ao 

tom, ritmo e timbre. A cidade é caracterizada pela heterogeneidade, pela variedade 

e pela perpétua mudança, bem como, por uma mistura de diferentes ocupações, 

classes sociais, interesses e bases culturais. Dá origem a um estilo de vida definido, 

chamado de urbanismo, isto é, o estilo de vida urbano (PALEN, 1975).  

 

Urbanismo designa uma condição de vida e não um processo. O termo se 

refere aos aspectos de comportamento da vida urbana – aos estilos de vida típicos 

da população da cidade (PALEN, 1975). O urbanismo não se apresenta inteiramente 

dissociado de outras áreas técnica e científica, muito menos da engenharia sanitária, 

medicina higienísta e da higiene legal; área cujo prestígio político e profissional 

constitui a história primitiva deste campo (MARQUES, 1995). 

 

Até recentemente, o desenvolvimento inicial das cidades era centrado na 

ocupação do espaço urbano sem que houvesse maiores preocupações com a forma 

de estruturação das moradias, das indústrias, do comércio e das vias de locomoção. 

Essa forma de expansão das cidades contribuiu para a geração de vários problemas 

ambientais vivenciados por muitas áreas urbanas atualmente. (PAPINI, 2009). 
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O crescimento físico da cidade resultante do seu crescimento econômico e 

demográfico se traduz numa expansão de área urbana. Sistemas de infraestrutura 

são desenvolvidos para melhorar o seu desempenho. Como bem define alguns 

pesquisadores a rede de infraestrutura urbana é um meio que visa propiciar 

melhores condições para o desenvolvimento das atividades humanas (YOSHINAGA, 

2009). Na atualidade a necessidade de perceber a importância de inovar e adequar 

o gerenciamento de infraestrutura é, particularmente, evidente (WORLDWATCH 

INSTITUTE, 2001). 

 

Obras de infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento econômico 

e social de um país. O governo federal tem como proposta o Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC, que visa estimular o crescimento da economia 

brasileira através do investimento em obras de infraestrutura - portos, rodovias, 

aeroportos, redes de esgoto, geração de energia, hidrovias, ferrovias, etc. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

 

Zmitrowicz e Neto (1997) definem infraestrutura urbana como o conjunto de 

sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das 

funções urbanas, e citam suas funções sob os seguintes aspectos: 

 

• Aspecto social: visa promover adequadas condições de moradia, 

trabalho, saúde, educação, lazer e segurança. 

 

• Aspecto econômico: deve propiciar o desenvolvimento de atividades de 

produção e comercialização de bens e serviços. 

• Aspecto institucional: deve oferecer os meios necessários ao 

desenvolvimento das atividades político-administrativas da própria 

cidade. 

 

Para os Autores o sistema de infraestrutura é composto de subsistemas: 

viário, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgoto sanitário, energético, de 

comunicações, que refletem como a cidade irá funcionar. E que os subsistemas da 

infraestrutura urbana estão relacionados ao conceito de habitação e de meio 

ambiente; e devem ser analisados em conjunto. 
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2.1.1.1 Saneamento e saúde 
  

“Em sua maioria, os problemas sanitários que afetam a população, 

estão intrinsecamente relacionados com o meio ambiente.” 

(FUNASA, 2006). 

 

Cairncross (1984) contextualiza que do estrito ponto de vista da engenharia o 

que se avalia em um organismo patogênico não é a natureza biológica, nem o seu 

comportamento no corpo do doente e sim, o seu comportamento no meio ambiente; 

e que é nessa dimensão que as intervenções de saneamento podem influenciar na 

ação desse patogênico sobre o homem.  

 

Por esta perspectiva a Organização Pan-Americana da Saúde (2007) cita que 

o saneamento assume papel de relevância na saúde pública; e o define como o 

conjunto de ações que se executam no âmbito do ecossistema humano para o 

melhoramento dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto, manejo 

dos resíduos sólidos, higiene domiciliar e o uso industrial de água, em um contexto 

político legal e institucional no que participam diversos atores no âmbito nacional, 

regional e local.  

 

De acordo com Heller (1997) o reconhecimento da importância do 

saneamento e de sua associação com a saúde do homem remonta das mais antigas 

culturas, e interpreta que das atividades de saúde pública o saneamento constitui 

um dos mais importantes meios de prevenção de doenças. Para o Autor, o objetivo 

maior do saneamento é, portanto, a promoção da saúde do homem em seu mais 

amplo sentido – um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não 

apenas ausência de doenças.  

 

Ferreira (1982) em concordância com outros autores cita que a saúde pública 

iniciou quando o homem se apercebeu que da vida em comunidade resultavam 

perigos especiais para a saúde dos indivíduos e foi descobrindo, consciente e 

inconscientemente, meios de reduzir e evitar esses perigos. Sendo assim, a 

experiência prática evoluiu para medidas e hábitos, estes para regras e leis e 



20 

  

finalmente para a construção de um esboço, mesmo incipiente, de uma atuação 

coletiva constituindo a saúde pública.  

 

Para a Organização Mundial da Saúde (1997), saneamento e saúde pública 

são questões indissociáveis; constituído por um conjunto de ações sobre o meio 

ambiente físico e de controle ambiental com o objetivo de proteger a saúde do 

homem. Portanto, define saúde pública como a ciência e a arte de promover, 

proteger e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance coletivo e de 

motivação da população.  

 

Heller (1997) faz referência que Cairncross na década de 60 no prosseguir 

dos estudos que buscavam relacionar os benefícios do saneamento sobre a saúde 

verificou dificuldades em se detectar esses benefícios, e até mesmo dúvidas quanto 

a sua existência. Mas, que de acordo com Briscoe em meados da década de 70, 

predominava a visão de que avanços nas áreas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário nos países em desenvolvimento resultariam na redução das 

taxas de mortalidade a exemplo do ocorrido nos países industrializados no século 

anterior.  

  

Heller (1997) cita que a política para área de saúde emanada dos órgãos 

internacionais de fomento excluiu dos programas de atenção primária à saúde tais 

intervenções sob o argumento inconsistente e falho de que o custo de cada 

disfunção infantil prevenida através de programas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário configurava ser muito superior ao custo correspondente de 

outras medidas de atenção primária, a exemplos: da terapia de reidratação, vacinas, 

tratamento contra malária e o aleitamento materno. 

 

Para Briscoe (1984) à análise equivocada de que o argumento de cunho 

econômico sendo utilizado para privilegiar ações em detrimento das intervenções 

ambientais, considerava os custos brutos dos programas de abastecimento de água 

e esgotamento sanitários e não seus custos líquidos. Sendo que a comparação 

econômica correta seria obtida deduzindo dos custos brutos dos sistemas de 

saneamento, os valores já tradicionalmente pagos pelo serviço por parte da 

população na forma de tarifas e taxas. 
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Briscoe (1985) postula que as intervenções ambientais sistêmicas como o 

abastecimento de água e o esgotamento sanitário apresentam efeitos a longo prazo 

sobre a saúde substancial superiores aos de intervenções médicas, e que as 

intervenções ambientais podem prevenir cerca de quatro vezes mais mortes e elevar 

a expectativa de vida sete vezes mais que as intervenções de natureza biomédica. 

 

Para Heller (1997), ações de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário proporcionam benefícios gerais sobre a saúde da população segundo duas 

vias: através de efeito direto e através de efeitos indiretos resultantes, 

primordialmente, do desenvolvimento da localidade atendida.  

 

Heller (1997), Huttly (1990) citam que a partir da Década Internacional do 

Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário declarada pela Organização 

das Nações Unidas, se construiu uma compreensão mais aprofundada da relação 

entre condições sanitárias e saúde.  

 

Kronemberger (2010); Clevelário Jr. (2010) citam, segundo dados da OMS 

(2004), que as doenças relacionadas a sistemas de água, esgoto inadequado e as 

deficiências com a higiene causaram a morte de 1,6 milhões de pessoas nos países 

de baixa renda (PIB per capita inferior a US$ 825,00). De acordo com a OMS (2004) 

a maioria das mortes por diarréias no mundo (88%) são causadas por sistemas 

inadequados de saneamento, mais de 99% destas mortes ocorrem em países em 

desenvolvimento e aproximadamente 84% delas afetam as crianças.  

 

No Brasil, dados da OMS indicam que a situação do setor de saneamento tem 

conseqüências graves para a qualidade de vida da população. A diarréia representa 

mais de 80% das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

(DRSAI) e possui etiologias diversas, o que faz a determinação das suas causas 

serem uma tarefa complexa (OMS, 2004). 

 

“Para cada R$ 1,00 (um real) investido no setor de saneamento 

economiza-se R$ 4,00 reais (quatro reais) na área de medicina 

curativa.” (FUNASA, 1999). 
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Segundo a Funasa (1999) a coleta, o tratamento e a disposição 

ambientalmente adequada do esgoto sanitário são fundamentais para a melhoria da 

qualidade da saúde do indivíduo e do meio, e que os investimentos em saneamento 

possuem um efeito direto na redução dos gastos públicos com serviços de saúde. 

 

Para Soares (2002) a saúde humana é cada vez mais entendida como 

resultante de uma rede de interações entre diferentes níveis, mas que é necessário 

considerar além da biologia e da interação humana as inter-relações entre o homem 

e o ambiente, pois atribui que muitos desses processos têm expressões que só 

podem ser captadas no nível ecológico. E que, dessa forma, a finalidade dos 

projetos em saneamento tem abandonado sua concepção clássica recaindo em uma 

abordagem ambiental que visa promover não só a saúde humana mas, também, a 

conservação do meio físico e biótico.  

 

Estudos do Banco Mundial (1993) estimam que o ambiente doméstico 

inadequado é responsável por quase 30 % da ocorrência de doenças nos países em 

desenvolvimento.  Os Quadros 01, 02 e 03 a seguir mostram algumas doenças 

resultantes da ausência de esgoto sanitário ou de água devidamente não tratada. 

 

QUADRO 01: Doenças e outras conseqüências da ausência de tratamento de esgoto sanitário. 
 

Poluentes 

Patogênicos 

 

Parâmetros de Caracterização 

Coliformes 

 

Tipos de Esgoto 

Domésticos 

 

Conseqüências 

Doenças de Veicul. Hídrica 

 
 
Sólidos em suspensão 

 

 
 
Sólidos em suspensão totais. 

 
• Domésticos 
• Industriais 
 

 
Problemas estéticos; Depósitos 
de lodo; Absorção de 
poluentes; Proteção de 
patogênicos. 

 
Matéria orgânica 
biodegradável. 

 

 
Demanda bioquímica de oxigênio. 

 
• Domésticos 
• Industriais 

 

 
Consumo de oxigênio; 
Mortandade de peixe; 
Condições sépticas. 

 
 

Nutrientes 

  
• Nitrogênio 
• Fósforo 

 
• Domésticos 
• Industriais 
 

 
Crescimento excessivo das 
algas; Toxidade dos peixes; 
Doenças em recém-nascidos 
(nitratos). 

 
 

Componentes não-
biodegradáveis 

 
• Pesticidas 
• Detergentes 
• Outros 

 
• Industrias 
• Agrícolas 
 

 
Toxidade; Espumas; Redução 
da transparência de oxigênio; 
Não biodegrabilidade; Maus 
odores. 

 

FONTE: PASSETO, 2006. Pag. 15. 
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QUADRO 02: Doenças relacionadas com a ausência de rede de esgoto. 

 

Grupo de Doenças 

 

Formas de Transmissão 

 

Principais Doenças 

 

Formas de prevenção 

 
 
 

Feco-orais 
(não bacterianas) 

 

 
 
 
Contato de pessoa para 
pessoa, quando não se tem 
higiene pessoal e doméstica 
adequada. 

 
 

• Poliomielite 
• Hepatite tipo A 
• Giardíase 
• Disenteria 

amebiana 
• Diarréia por vírus 

 
Melhorar as moradias e as 
instalações sanitárias; 
 
Implantar sistema de 
abastecimento de água; 
 
Promover a educação 
sanitária.  

 
 
 
 

Feco-orais 
(bacterianas) 

 
 

 
 
 
Contato de pessoa para 
pessoa, ingestão e contato 
com alimentos contaminados 
e contato com fontes de 
água contaminadas pelas 
fezes. 

 
 
 

• Febre tifóide 
• Febre paratifóide 
• Diarréias e 

disenterias 
bacterianas, como 
a cólera 

 
Implantar sistema adequado 
de disposição de esgotos; 
 
Melhorar as moradias e as 
instalações sanitárias; 
 
Implantar sistema de 
abastecimento de água; 
 
Promover a educação 
sanitária.  

 
 
 

Helmintos transmitidos 
 pelo solo. 

  
 
 
Ingestão de alimentos 
contaminados e contato da 
pele com o solo. 

 
 

• Ascaridíase 
(lombriga) 

• Ticuríase 
• Ancilostomíase 

(amarelão) 

 
Construir e manter limpas as 
instalações sanitárias; 
 
Tratar os esgotos antes da 
disposição no solo; 
 
Evitar contato da pele com o 
solo (usar calçado). 

 
 
 

Tênias (solitárias) na carne 
do boi e de porco. 

 
 
 
Ingestão de carne mal 
cozida de animais infectados 

 
 
 

• Teníase 
• Cisticercose 

 
Construir instalações 
sanitárias adequadas; 
 
Tratar os esgotos antes da 
disposição no solo; 
 
Inspecionar a carne e ter 
cuidado na sua preparação. 

 
 
 
 

Helmintos associados  
a água. 

 
 
 
 
Contato da pele com água 
contaminada. 

 
 
 
 
 

• Esquistossomose 
 

 
Construir instalações 
sanitárias adequadas; 
 
Tratar os esgotos antes do 
lançamento em curso 
d’água; 
 
Controlar os caramujos; 
 
Evitar o contato com água 
contaminada. 

 
 
 
 

Insetos vetores relacionados 
com as fezes. 

 
 
 
Procriação de insetos em 
locais contaminados pelas 
fezes. 

 
 
 
 

• Filariose 
(elefantíase) 

 
 

 
Combater os insetos 
transmissores; 
 
Eliminar condições que 
possam favorecer 
criadouros; 
 
Evitar o contato com 
criadouros e usar meios de 
proteção individual. 

 
FONTE: PASSETO, 2006. Pág 13.  
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QUADRO 3: Doenças relacionadas com água contaminada. 

 

Grupo de Doenças 

 

Formas de Transmissão 

 

Principais Doenças 

 

Formas de prevenção 

 
 
 
Transmitidas pela via feco-
oral (alimento contaminado 
por fezes). 

 

 
 
 
O organismo patogênico 
(agente causador da 
doença) é ingerido. 

 
 

• Diarréias e 
disenterias; 

• Leptospirose; 
• Amebíase; 
• Hepatite 

infecciosa. 

 
Proteger e tratar as águas de 
abastecimento e evitar o uso 
de fontes contaminadas; 
 
Fornecer água em 
quantidade adequada e 
promover a higiene pessoal 
e doméstica; 
 

 
 
 

Controladas pela limpeza 
com água. 

 

 
A falta de água e a higiene 
pessoal insuficiente criam 
condições favoráveis para 
sua disseminação. 

 
Infecções na pele e nos 
olhos, como o tracoma e o 
tifo relacionado com piolhos 
e a escabiose. 

 
Fornecer água em 
quantidade adequada e 
promover higiene pessoal e 
doméstica.  

 
 
 
Associadas à água (uma 
parte do ciclo de vida do 
agente infeccioso ocorre em 
um animal aquático). 

  
 
 
 
 
O patogênico penetra pela 
pele ou é ingerido. 

 
 
 
 
 

• Esquistossomose 

 
Adotar medidas adequadas 
para a disposição de 
esgotos; 
 
Evitar contato de pessoas 
com água infectadas; 
 
Proteger mananciais; 
 
Combater o hospedeiro 
intermediário.. 

 
 
 

Transmitidas por vetores que 
se relacionam com a água  

 
 
 
Ingestão de carne mal 
cozida de animais infectados 

 
 
 

• Teníase 
• Cisticercose 

 
Construir instalações 
sanitárias adequadas; 
 
Tratar os esgotos antes da 
disposição no solo; 
 
Inspecionar a carne e ter 
cuidado na sua preparação. 

 
FONTE: PASSETO, 2006. Pag. 14.  
 

 

O Ministério das Cidades ressalta que as ações de saneamento são 

consideradas preventivas para a saúde quando garantem a qualidade da água de 

abastecimento, a coleta, o tratamento e a disposição adequada de dejetos humanos 

e resíduos sólidos. Sendo ações necessárias para prevenir a poluição dos corpos de 

água, ocorrência de enchentes e inundações, pois com o crescimento acentuado 

das cidades torna-se cada vez mais importante e urgente a universalização do 

saneamento básico pelos benefícios que propiciam ao desenvolvimento social, 

cultural e econômico. Para tanto, as políticas de saneamento devem estar 

articuladas as outras políticas públicas, pois este conjunto de ações mantém uma 

inter-relação permanente entre a gestão do saneamento básico e a saúde pública. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2003). 

  



25 

  

“O ambiente físico que inclui fatores como água e ar limpos, casas, 

comunidades, ou seja, espaços saudáveis, é talvez o fator mais 

importante que deve ser considerado à promoção do estado de 

saúde de um indivíduo.” (OMS, 2010). 

 

De acordo com a OMS (2007), a saúde é definida como sendo a medida que 

um indivíduo ou grupo é capaz por um lado de realizar aspirações e satisfazer 

necessidades, e por outro de lidar com o meio ambiente. Sublinhando que os 

principais determinantes da saúde incluem os ambientes: social, econômico, físico, 

as características e comportamentos individuais das pessoas.  

 

Sendo assim, para a OMS a saúde é vista como um recurso para a vida diária 

e não o objetivo dela, e que abranger os recursos sociais e pessoais, bem como, as 

capacidades físicas é um conceito positivo. E que essa visão funcional da saúde 

interessa muito aos profissionais de saúde pública incluindo-se aí os engenheiros 

sanitaristas, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e de atenção primária à saúde, 

pois pode ser usada de forma a melhorar a eqüidade dos serviços de saúde e de 

saneamento básico, ou seja, prover cuidados de acordo com as necessidades de 

cada indivíduo ou grupo.  

 

A Lei nº 8.080 de 19/09/1990 dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências:  

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País. 
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Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde às ações que, por 

força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às 

pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 

social. 

 

Conforme cita a Carta de Ottawa (1986) as condições e recursos para se ter 

saúde são: paz; renda; habitação; educação; alimentação adequada; ambiente 

saudável; recursos sustentáveis; equidade; justiça social. 

 

O relatório Lalonde1 produzido em 1974 no Canadá sugere que existem 

quatro determinantes gerais de saúde: biologia humana, ambiente, estilo de vida e 

assistência médica. Sendo a saúde mantida e melhorada não só através da 

promoção e aplicação da ciência da saúde mas também através dos esforços e 

opções de vida inteligentes do indivíduo e da sociedade.  

 

Buss (2010) cita que na maior parte do tempo de suas vidas a maioria das 

pessoas é saudável. Isto significa que na maior parte do tempo a maioria das 

pessoas não necessita de hospitais, CTI ou complexos procedimentos médicos, 

diagnósticos ou terapêuticos. Mas que, durante toda a vida, as pessoas necessitam 

de água e ar puro, ambiente saudável, alimentação adequada, situações social, 

econômica e cultural favoráveis, prevenção de problemas específicos de saúde, 

assim como educação e informação. E para melhorar realmente as condições de 

saúde de uma população, sendo o objetivo social relevante em todas as sociedades, 

são necessárias mudanças profundas dos padrões econômicos no interior destas 

sociedades e intensificação de políticas sociais, que são eminentemente políticas 

públicas. Ou seja, para que uma sociedade conquiste saúde para todos os seus 

membros são necessárias ações intersetoriais, as chamadas políticas públicas 

saudáveis, isto é, políticas comprometidas com a qualidade de vida e a saúde da 

população. 

 

                                                 

1 Lalonde, Marc. “A New Perspective on the Health of Canadians”. Ottawa, 1974. Ministry of Supply. 
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De uma maneira geral, o nível de saúde dos residentes das cidades está 

associado ao ambiente da área onde vivem e ao estilo de vida. A constante 

expansão urbanística tem trazido muitos outros problemas à saúde pública e ao 

ambiente. As condições naturais, sócio-econômicas e ambientais são elementos 

decisivos que influenciam o nosso estado de saúde. Dependendo das características 

do ambiente o homem pode ter melhor ou pior estado de saúde. Em locais onde são 

adequadas as condições de habitação, nutrição, saneamento, entre outras, a 

incidência de doenças transmissíveis é muito pequena; ocorrendo o contrário 

quando as mesmas são precárias ou inexistentes (MOTA, 2000; MORAES, 2003).  

 

A situação sanitária é mais crítica quando comparada com a realidade das 

periferias dos centros urbanos. No geral, na periferia faltam equipamentos e serviços 

urbanos básicos como coleta de esgoto, redes de água para abastecimento, redes 

de coleta de esgoto, redes pluviais, entre outros. A falta de saneamento básico 

nessas regiões leva a problemas de saúde pública (PHILLIPI JR, Arlindo et al, 

2005). 

 

2.1.1.2 Meio Ambiente Urbano 
 

O meio ambiente urbano se constitui em um ambiente artificial transformado 

pelo ser humano conforme suas necessidades. Fruto da urbanização desenfreada, a 

problemática ambiental urbana se agrava cada vez mais a medida que as cidades 

se expandem. Verifica-se que o século XIX marcou profundamente o avanço da 

urbanização em concomitância com o crescimento populacional e, 

conseqüentemente, um maior consumo dos recursos naturais gerando sérios 

desequilíbrios para o meio ambiente como: efeito estufa, desmatamentos, poluição 

dos rios entre outros (FREIRE, 2010). 

 

Segundo Neira Alba (1997), a identificação do cidadão com sua cidade é a 

condição básica para deter a degradação ambiental e que para poder se identificar 

com a cidade é preciso entendê-la. Dessa maneira, a autora interpreta que é 

necessário entender a cidade como uma totalidade e não como a soma de aspectos 
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fragmentários. E assim, se poderá saber qual é a comunidade humana a qual se 

quer pertencer. 

 

Mota (2000) e Moraes (2003) estabelecem condicionantes do meio ambiente 

que interferem na saúde humana: 

 
Escala global 

 
a) efeito estufa;  

 
b) depleção do ozônio na estratosfera;  

 
c) perda da biodiversidade;  

 
d) desertificação;  

  
e) poluentes químicos. 

 
 

Escala regional:  

  
f) Associados ao sub-desenvolvimento: falta de acesso à água tratada, 

saneamento inadequado, contaminação dos alimentos por 

microorganismos patogênicos, destino inadequado do lixo, etc. 

 
g) Associados ao desenvolvimento não sustentável: poluição das águas 

em áreas populosas, industriais e de agricultura intensiva; poluição do 

ar em áreas urbanas por automóveis, termoelétricas e indústrias; 

desflorestamento, degradação do solo, contaminação química e 

radioativa, etc. 

 

A Lei Federal 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, o define como: “Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se 

por: 
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• Degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características 

do meio ambiente;  

 

• Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que     

direta ou indireta: 

 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 

  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos.  

 

• Poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental;  

 

• Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos 

da biosfera.  

 

2.1.1.3 Epidemiologia Ambiental 
 

O mundo moderno trouxe contradições importantes para a humanidade, por 

um lado, propiciou melhores condições de vida e por outro, criou novos riscos para o 

homem ao alterar profundamente seu habitat. A epidemiologia ambiental vem se 

desenvolvendo intensamente como resposta a preocupação crescente acerca da 

qualidade do meio ambiente e seu processo saúde-doença das populações. 

(CARDOSO, 2005).  
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A epidemiologia originou-se das observações de Hipócrates feitas há mais de 

2.000 anos, de que fatores ambientais influenciam a ocorrência de doenças; mas foi 

no século XIX que a distribuição das doenças em grupos humanos específicos 

passou a ser medida em larga escala, determinando o início formal da epidemiologia 

como também as suas descobertas. Como exemplo, os estudos epidemiológicos de 

Snow (1854) que observou uma evidente associação entre a origem da água 

utilizada para beber e as mortes ocorridas por cólera, e baseado nessa sua 

investigação o Autor construiu a teoria sobre a transmissão de doenças infecciosas 

em geral, e sugeriu que a cólera era disseminada através da água contaminada. 

Dessa forma, foi capaz de propor melhorias no suprimento de água mesmo antes da 

descoberta do micro-organismo causador da cólera, além disso, a sua pesquisa teve 

impacto direto sobre as políticas públicas de saúde (BONITA et al, 2006).  

 

Kjellström et al (2010) citam que o alvo de um estudo epidemiológico é 

sempre uma população humana definida em termos geográficos ou outros termos 

quaisquer.  

 

Last (1988) definiu epidemiologia como o estudo da distribuição e dos 

determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações 

específicas e sua aplicação na prevenção e controle dos problemas de saúde.   

 

Para Forattini (1992), epidemiologia é o ramo do estudo científico que tem por 

objetivos os eventos concernentes a saúde e a qualidade de vida na comunidade 

antrópica, em seus aspectos causais, condições determinantes e de distribuição, 

objetivando aplicar os conhecimentos auferidos para a solução dos problemas a ela 

relacionados.  

 

A Associação Internacional de Epidemiologia (AIE), em seu “Guia de Métodos 

de Ensino” (1973), define epidemiologia como o estudo dos fatores que determinam 

a freqüência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. 

(ROUQUAYROL, 1999).  
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A epidemiologia atual é uma disciplina relativamente nova e usa métodos 

quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações humanas e para 

definir estratégias de prevenção e controle (BONITA et al, 2010).  

 

Para Machado, PHB et al (2006) há diferentes visões ao se tratar 

epidemiologia e sua abordagem depende ao que se objetiva estabelecer; mas por 

ser considerada por muitos como a ciência base da saúde pública, geralmente vem 

atrelada aos aspectos quantitativos de medição e saúde humana nas várias 

populações. Mas que o entendimento da epidemiologia hoje vai muito além deste 

enfoque e que deve, também, a exemplo de outras ciências da saúde, avançar 

dentro de um contexto mais qualitativo, social e interdisciplinar. Acrescenta, que os 

conceitos clássicos concentram o seu campo em três pontos fundamentais: os 

determinantes, distribuição e freqüência dos eventos em saúde nas populações, 

sendo necessário expandir o entendimento dessa área e fazer uso de ciências 

correlatas que tragam novos elementos ao seu campo.  

 

Rouquayrol (1999) conceitua epidemiologia como a ciência que estuda o 

processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os 

fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à 

saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou 

erradicação de doenças, e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao 

planejamento, administração e avaliação das ações de saúde.  

 

Segundo Machado, PHB et al (2006), no artigo “Epidemiologia: Bases e 

Limites”, o conceito de epidemiologia por Rouquayrol traz a definição que oferece 

um maior aprofundamento no papel da saúde pública, além de evidenciar os 

problemas de saúde de uma determinada realidade pode instrumentalizar o 

planejamento, a formulação de saúde e o desenvolvimento.  

 

Portanto, o desafio da epidemiologia é a recuperação do nível populacional de 

abordagem, não como mero subsídio do nível individual mas, com outro nível de 

organização da realidade que apresenta propriedades específicas e intrínsecas 

(BARCELLOS et al, 2006). 

 



32 

  

De acordo com Bonita et al (2010), avaliar a efetividade destas ações e seus 

reflexos na saúde da população é uma complexa tarefa, por que os níveis de saúde 

de uma população são determinados por múltiplos fatores que são influenciados 

pelo ambiente físico, socioeconômico e cultural desta população. E que a avaliação 

destes níveis constitui-se em um esforço de separar os efeitos da intervenção em 

foco de uma série de outros fatores e intervenções que de uma maneira contínua 

atuam na população. Esta separação é a principal dificuldade na avaliação. 

 

Sendo assim, uma abordagem epidemiológica é essencial no processo de 

identificação de doenças e é de grande contribuição à melhoria da saúde das 

populações a fim de definir estratégias de prevenção e controle a partir de 

intervenções em saneamento. Para autora, embora algumas doenças sejam 

causadas unicamente por fatores genéticos, a maioria delas resulta da interação 

destes com fatores ambientais. O comportamento e o estilo de vida são de grande 

importância nessa conexão, e a epidemiologia é cada vez mais usada para estudar 

a influência e a possibilidade de intervenção preventiva através da promoção de 

saúde. (BONITA et al, 2010).  

 

Dessa forma, em termos gerais, a saúde publica refere-se às ações coletivas 

visando melhorar a saúde das populações, sendo a epidemiologia uma das 

ferramentas para melhorar a saúde pública. (OMS,1997). 

 

Bonita et al (2010) citam que na atualidade, o desafio da epidemiologia é 

explorar os determinantes de saúde e de doença, sendo a maioria deles localizados 

fora do setor da saúde; são esses: fatores sociais, econômicos, culturais e 

ambientais. 

  

Neste estudo, a leitura percebida do espaço físico em ambiente de periferia, 

estabelecida pela precariedade em obras de engenharia de infraestrutura é 

reconhecida como fator de risco1 para o indivíduo e ao meio ambiente.   

 

                                                 
1 Fator de risco refere-se aos aspectos de hábitos pessoais ou de exposição ambiental, que está associado ao 

aumento da probabilidade de ocorrência de alguma doença. (KJELLSTRÖM, 2010). 
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Na atualidade, a discussão da relação do ser humano com o espaço sob 

considerações da habitação diz respeito às condições de habitabilidade urbana; 

interpretando habitação saudável como políticas de promoção de saúde quando 

considera o ambiente em suas dimensões físicas, socioculturais e biopsicossociais.  

 

 O conceito habitabilidade urbana parte do pressuposto de que a habitação 

deve ser entendida em um sentido mais abrangente e sistêmico, no sentido de 

pertencimento, de usufruto e de direito a cidade. Isto é, inclui a oferta e o acesso por 

parte da população a rede de infraestrutura urbana e de acesso aos equipamentos 

públicos. Diz respeito à questão do pertencimento ao território e da inclusão dentro 

de um amplo contexto urbano, dando visibilidade ao pleno exercício de fruir, usufruir 

e construir um espaço com qualidade de saudável/habitável (BONDUKI 1, 2002). 

 

Dentro deste contexto, Bonduki interpreta que habitabilidade diz respeito ao 

conjunto de aspectos que interferem na qualidade de vida e na comodidade dos 

moradores, bem como, na satisfação de suas necessidades físicas, psicológicas e 

socioculturais.  

 

2.1.1.4 Percepção Ambiental 
 

Segundo Tuan (1980) estudar a percepção leva o sujeito à compreensão de si 

mesmo. Estudar a percepção da paisagem significa ainda, buscar o aprimoramento 

de pesquisas de ordem meramente técnica; possibilitar o uso de uma ferramenta de 

prospecção e de análise, para o manejo e gestão dos territorios; esforçar-se em 

compreender as relações comportamento-ambiente, além de facilitar a 

sensibilização de atores sociais para os grandes desafios do século XXI, entre 

esses, o de conservação e preservação dos recursos naturais, com vistas a garantir 

uma real qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

 

Nos últimos 20 anos a percepção ambiental tem recebido destaque como 

técnica que associa psicologia, geografia, biologia e ecologia com a sociologia e 

                                                 
1 Bonduki N. Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais – uma metodologia para 

avaliar programas de habitação. São Paulo: IEE/PUC-SP; 2002. Apud Cohen et al (2002). 
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antropologia, auxiliando na compreensão de expectativas, satisfações e 

insatisfações da população em relação ao ambiente em que vive e no 

reconhecimento de fatores que afetam o bem estar e a qualidade de vida (SOARES, 

2005). 

 

Os processos, psíquico e sócio-cultural relacionados aos mecanismos de 

significação indicam que a mente humana cria significados para cada estímulo que 

recebe do ambiente externo, independentemente de vontade ou desejo. A mente 

projeta significados muitas vezes não condizentes com o real, mas relacionados com 

a experiência, a imaginação e a memória do indivíduo socialmente condicionada por 

fatores econômicos e culturais. Assim, o ambiente estaria cheio de formas caóticas e 

ambíguas receptivas aos significados que projetamos, tornando possível a 

classificação e a organização do ambiente em áreas de interesse, padrões e 

conjuntos de referência, conforme a experiência e as características de grupos e 

indivíduos (CETESB, 1986).  

 

Alexanderson (2004) cita que a percepção é o conhecimento a respeito do 

ambiente em que o indivíduo habita, suas adjacências, a presença, localização e as 

atividades dos demais.  

 

Estudos que enfocam a percepção ambiental da população em relação ao 

meio ambiente devem ser utilizados como um instrumento que a administração 

municipal pode utilizar no planejamento e gestão de áreas verdes, atendendo a 

população através de políticas públicas, estabelecendo programas de educação 

ambiental e incentivando estudos acadêmicos na área (OLIVEIRA, 2005).  

 

Ferrara (1993), acrescenta que os estudos de percepção ambiental 

geralmente são marcados por enfoques mais globalizantes do meio ambiente como 

paisagem ou ambiente construído não focalizando aspectos parciais deste, e cita 

como exemplo, a ênfase que colocamos na dimensão social e cultural centrada nas 

diferenças de percepção entre grupos de pessoas envolvidas em condições e papéis 

sociais diferentes (classes sociais distintas, adultos, crianças), ao invés de um 

enfoque propriamente psicológico/individual. 
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De acordo com Machado, PHB (1996) deve-se considerar a percepção dos 

moradores como uma informação de grande importância no estudo das relações 

entre o homem e o ambiente, tendo em vista que há uma profunda diferença entre 

um cenário descrito e estudado, e um cenário experimentado e vivido.  

 

No processo de percepção a cena é definida em função de um ponto de vista 

de onde é observada, ou seja, do ponto de vista do fotógrafo e outro indivíduo. Diz 

respeito a um aspecto cognitivo, sendo esse um processo mental pelo qual os 

indivíduos a partir de seus interesses e necessidades, estruturam e organizam sua 

interface com o real e o mundo, selecionando as informações percebidas, 

armazenando-as e conferindo-lhes significados (MACHADO, 1998). 

 

As técnicas de percepção mais empregadas até hoje, no Brasil e no mundo, 

segundo Amorin (1992), são: 

 

• Entrevistas, questionários e enquetes de opiniões; 

 
• Fotografias, desenhos, mapas e obras de arte, como estímulos para a 

explicação por parte do sujeito da pesquisa, imagens de lugares e 

paisagens; 

 
• Mapas mentais elaborados pelas populações pesquisadas 

(principalmente os sketch-maps1) e incluídos no grupo das chamadas 

técnicas projetivas; 

  
• Registros estruturados (cartográficos, gráficos e verbais) das 

impressões que um indivíduo, duas ou mais pessoas, têm de lugares e 

paisagens, durante viagens e caminhadas. 

 

Em uma pesquisa de percepção ambiental que tem como mediados sígnico a 

própria informação que produz, a fotografia mostra-se como recurso altamente 

estratégico. Por que, ao mesmo tempo, permite a identificação do próprio ambiente 

                                                 
1 Um mapa desenhado a partir da observação (em vez de medidas exatas) e que representam as 

principais características de uma área. Fonte: wikipédia  
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que serve de base ao processo perceptivo, tenciona esse processo ideologicamente 

explicando a informação por ele produzida (FERRARA, 1999). 

 

A fotografia pode ser entendida como uma fonte infinita de dados, fatos e 

informações, transformando-se por isso, em um poderoso instrumento de 

“materialização” de lugares nunca antes visitados por alguns. 

 

Dessa forma as imagens fotográficas possibilitam uma representação precisa 

e exata do ambiente, como os valores, desejos e perspectivas do homem com o 

meio natural. Configurando uma nova relação entre a imagem e a realidade. A 

fotografia mostra uma dimensão invisível da informação que é possível extrair do 

cotidiano, exatamente porque essa informação não está na realidade ambiental, mas 

é elaborada a partir dos impactos que aquela realidade cria diariamente. 

 

 

2.1.2 Habitação: Obras de interesse social sob uma perspectiva contemporânea 

  

A questão da habitação de interesse social no Brasil não confere um 

problema recente mas, uma questão que já mostrava indícios preocupantes desde o 

final do século XIX e início do século XX. (BOLETIM CASA ROMÁRIO MARTINS, 

2006). 

 

O momento econômico deste período impulsionava o processo de 

industrialização que intensificava a demanda crescente da contingência de 

trabalhadores rurais aos centros urbanos. Estas interpretações frente a carência 

habitacional e a necessidade em se ter moradias baratas a fim de suprir a demanda, 

oportunizou que residências tipo sobrados e casas térreas dessem lugar a cortiços e 

estalagens. Esses espaços informais além de alterar a paisagem urbana foram 

considerados inadequados por não conseguir manter a salubridade em seu interior e 

em seu entorno, devido à grande circulação de pessoas.  

 

Assim, pôs-se em evidência outra face da questão, de não menor 

preocupação, relacionada a proliferação de doenças por conta da insalubridade do 

meio atrelada a dificuldade em regular a circulação das pessoas nesses espaços. 
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Tal problemática, mostrava indícios preocupantes diante a dinâmica de uma 

sociedade em crescimento constante.  

 

O Estado, na eminência de um controle sanitário a fim de conter possíveis 

doenças diante moradias informais que comprometiam a salubridade do meio, 

instituiu a desativação desses espaços. Ocasionando um confronto com o Estado 

regulador e as habitações de natureza informal. Este fato desencadeou o processo 

da migração dos que não tinham onde morar para os casebres nos morros, dando 

início ao processo das favelas no Rio de Janeiro. Realidade esta que não demorou a 

se estender a outros centros urbanos do país, sendo iniciada por ocupações 

irregulares.  

 

Mas, foi na década de 1940 que a favela face a sua multiplicação foi admitida 

e reconhecida enquanto problema urbano e passou a ser alvo de interesse da ação 

do Estado. Paralelamente, edificações voltadas para as elites como os primeiros 

prédios de apartamentos começaram a surgir, contribuindo para o processo de 

segregação social e paisagística. (BOLETIM CASA ROMÁRIO MARTINS, 2006). 

 

Neste contexto, na década de 1960, com foco na problemática de moradias 

de interesse social surge a COHAB (Companhia de Habitação Popular) sob a diretriz 

do BNH (Banco Nacional de Habitação). E, a partir de 1964 surgiu o trabalho das 

COHABs regionais.  

 

O surgimento da COHAB veio do encontro entre a necessidade da urgência 

em suprir a demanda habitacional social local e do desafio em conter o crescimento 

de um fenômeno social – a favela. 

 

“A favela é um fenômeno social que não se limita a uma contingência 

localizada, um perímetro definível da cidade ou uma parcela 

desfavorecida da população. A desigualdade e o descompasso do 

crescimento dentro das diversas camadas de uma sociedade, assim 

como a criação de focos de migração interna gerados pelo próprio 

desenvolvimento econômico, não são afetados por medidas 

sanitaristas ou normatizantes.” (COHAB-CT, 2006). 
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Sua atuação no setor de moradias é direcionada principalmente à população 

carente. Desde sua criação desenvolve programas vinculando a moradia ao 

planejamento da cidade e as políticas de desenvolvimento urbano e social, com foco 

aos projetos de urbanização de vilas, reassentamento de famílias em situação de 

risco ou insalubridade e regularização fundiária de áreas irregulares. 

 

Desde a extinção do BNH conjugada a história política e econômica do país, 

ainda que vindo de um contexto político-social-econômico não favorável até então, 

as COHABs regionais desempenham suas ações mantendo o foco na problemática 

habitacional e ampliam este compromisso ao resgate das pessoas à condição 

humana digna e saudável, através do trabalho realizado a partir de projetos com 

características diferenciadas para atender necessidades específicas da população, 

conferindo-lhes a condição de cidadania.  

 

[...] Na maturidade dos seus mais de 40 anos, a COHAB-CT não 

pretende parar de realizar grandes obras, mas a sua trajetória foi 

também um aprendizado. Nesta coleta de idéias e práticas, o 

conceito do conjunto habitacional mudou do que era uma grande 

obra isolada para um maior número de intervenções menores que 

geram uma ocupação mais orgânica, integrando-se a cidade como 

um bairro o faz. Permanece essa ideologia da empresa, esse que se 

constituía em um posicionamento de vanguarda há vinte anos e que 

hoje é reconhecido como bem sucedido. A intervenção invisível, na 

qual, já não é mais uma estrutura isolada, passa a integrar-se na 

paisagem urbana, procurando seguir o trajeto das ruas e eliminar o 

que seriam as fronteiras artificiais que muravam os conjuntos, 

conferindo-lhes outras identidades. O espírito comum aos moradores 

de um conjunto habitacional, a idéia de se considerarem como um 

contexto à parte, buscando uma identidade que os separava do resto 

da cidade, é algo hoje a ser questionado. [...] E, assim como não se 

busca a discriminação social dos habitantes dos conjuntos 

habitacionais, do mesmo modo se deseja continuar o esforço no 

sentido de promover a integração do conceito de habitação popular 

como parte de uma estrutura urbana maior, acrescendo novos 

bairros a malha urbana, em vez de construir os antigos conjuntos 
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isolados. [...] É ainda presente a idéia da casa própria como 

instrumento de uma melhora na qualidade de vida, um conceito cujas 

origens datam do momento da criação da COHAB-CT1. (Boletim 

Casa Romário Martins, 2006, p. 115-116). 

 

A Política Habitacional da cidade de Curitiba está ligada a outras políticas 

desenvolvidas pela Prefeitura dentro do planejamento urbano, desenhado pelo 

IPPUC. Essa atuação de forma integrada com as Secretarias e Órgãos da 

Administração Municipal estabelecem a intersetorialidade na política habitacional de 

interesse social.  

 

As políticas públicas intersetoriais às condições de habitabilidade urbana 

possibilitam novas formas de pensar e de intervir no ambiente e no entorno, 

incluindo e valorizando a participação da população a partir de uma gestão pública 

mais participativa. 

 

Sabbag Filho (2006), cita Ozgen que defende que nos dias atuais o 

desenvolvimento humano deve se encontrar no foco dos planos regionais de 

desenvolvimento, posto que a sustentabilidade destes planos depende e pode ser 

provida somente através da participação voluntária da sociedade.  

 
 

Segundo Sabbag Filho (2006), a efetividade da participação comunitária se 

dará na mesma medida em que os governantes fomentem e exercitem a gestão 

democrática de seus cargos públicos, cabendo a cada cidadão exercitar com plena 

responsabilidade o seu direito de voto no momento da escolha do governante capaz 

de garantir a sua participação e a da sua comunidade. E portanto, tais governantes 

devem privilegiar as políticas públicas em relação a política partidária e, assim, 

garantir a continuidade da implementação das políticas públicas, 

independentemente das alternâncias do poder a cada eleição. 

 

                                                 
1  A COHAB-CT é uma sociedade de economia mista criada em maio de 1965, que tem como acionista 

majoritária a Prefeitura de Curitiba; sendo responsável pela política habitacional do Município e na Região 

Metropolitana, que envolve moradias; implantação de loteamentos populares; regularização fundiária; 

urbanização de áreas ocupadas. (IPPUC, 2011). 
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A Figura 01 ilustra como se estabelece à articulação entre setores na política 

de habitação de interesse social e, o Quadro 04 descreve como procede a 

funcionalidade e responsabilidades de cada setor.  

  

 

  
                   FIGURA 01: Intersetorialidade na Política Habitacional de Interesse Social 

                    FONTE: COHAB-CT (2011). 

 

 

QUADRO 04: Política Intersetorial na Habitação de Interesse Social. 

 
Setor 

 
Responsabilidade 

 
 
Defesa Social  
 
 
Secretaria do Meio Ambiente 
 
 
Secretaria da Educação e de Saúde do Município 
 
 
Secretaria do Abastecimento 
 
 
Secretaria do Trabalho 
 
 
Ação Social 
 
 
Fundação Cultural de Curitiba e Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer 

 
 
Combater a marginalidade e o tráfico 
 
 
Recuperar fundo de vale, remanejar as famílias, restaurar a 
beira do rio. 
 
Planejamento, adaptação e construção de creches e escolas 
ou unidades de saúde.  
 
Instalação de equipamentos, por exemplo: Armazém da 
Família 
 
Atua para colocar a mão-de-obra da comunidade, para 
construção das próprias casas. 
 
Treinamento, capacitação profissional, para estimular 
geração de renda. 
 
Leva a comunidade atividades, possibilitando às famílias 
acesso ao conhecimento e a recreação. 
 

 
FONTE: COHAB-CT (2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

   

Este capítulo, traz informações que caracteriza o objeto de estudo espaço Vila 

Torres e foi construído a partir de dados secundários.  

 

 
3.1 ASPECTOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, está localizada nas 

coordenadas 25°25’51,30S e 49°17’3,47W. O espaço Vi la Torres intercepta os 

bairros Prado Velho, Rebouças e Jardim Botânico. 

 

3.1.1 Situação na década de 1980 
  

 A Vila Torres teve a sua formação a partir da favela Vila Pinto; assentamento 

irregular iniciado ao longo do rio Belém nos anos 70, sendo regularizada pela 

COHAB-CT em 1986 através da aprovação da planta de loteamento e emissão de 

Escrituras Públicas de Compra e Venda.  Nesse período o padrão habitacional da 

Vila caracterizava pela maioria de casas construídas em unidades precárias com 

madeiras ou materiais reaproveitados (IPPUC, 1986 apud IPPUC, 2008).  

 

Quando a COHAB iniciou o trabalho na Vila Torres a área já era uma 

ocupação consolidada e uma das mais antigas da cidade. Não há dados precisos 

quanto a data em que se deu a chegada das primeiras famílias à área. Os relatos 

mais freqüentes se referem à década de 60. Mas, segundo técnicos da COHAB, 

existem fotos aéreas da região datadas dos anos 50 que mostram o que seriam os 

primeiros barracos. (IPPUC, 1986 apud IPPUC, 2008). 

 

De acordo com dados do IPPUC os registros existentes da região naquele 

período, referem-se as: 
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3.1.1.1 Características socioeconômicas:  
 
• Ocupação Predominante: a maioria dos moradores da Vila são 

desempregados. Os poucos que trabalham são em sua maioria catadores 

de papel. 

 
•  Atividades de Auto-Produção: próximo ao Hospital São Carlos existia uma 

horta comunitária que, através de um programa com a Associação, cedeu 

a área para o plantio. Parte da produção era destinada para o Hospital e o 

restante era dividido entre o programa do menor abandonado e os 

moradores da vila. 

 
•  Organização Comunitária: a existência da Associação de Moradores e 

amigos da Vila Torres foi criada em 1969 e legalizada em 1984. As 

principais reivindicações dos moradores eram: a legalização da terra, 

melhoramentos das ruas, rede de esgoto e limpeza pública. 

 
• Trabalho Promocional na Comunidade: nesse período, existia um 

programa de associação junto com a URBS para organizar os catadores 

de papel numa classe, sendo identificados com uso de crachás e 

comercializando direto com a fábrica, com o objetivo de diminuir o número 

de atravessadores. 

 

3.1.1.2 Características físico-territoriais:  
 

•  O terreno é plano e baixo, cortado pelo Rio Belém. Embora seja fundo de 

vale, não tem problema de alagamento. 

 
•  Não existiam áreas verdes na Vila. 

 
•  As casas, na maior parte, eram de madeira e materiais reaproveitados; 

poucas eram de alvenaria, todas numeradas, a maioria em péssimo 

estado de conservação. Alguns lotes possuíam cerca de madeira.  
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3.1.1.3 Condições de infraestrutura:  
 

•  Inexistência de rede de esgotos na área. A maioria dos moradores possui 

casinhas com fossa; existência de valas abertas e valetões onde são 

jogados o restante dos despejos. Poucos moradores possuem banheiros 

internos com fossa séptica.   

 
•  Existia iluminação pública em quase toda a vila, porém somente alguns 

moradores dispunham de energia elétrica. 

 
•  Praticamente todos os moradores dispunham da rede de água. Os que 

não tinham acesso, se abasteciam nas casas de vizinhos. 

 
•  Não era feita a coleta de lixo na área. Existiam algumas lixeiras públicas e 

o lixo também era despejado no rio. 

 
•  Não havia área específica para lazer. 

 
•  Uso do solo compartilhado entre uso comercial e uso residencial.  

 

As Figuras 02, 03, 04 e 05 ilustram a Vila Torres na década de 1980.  

 

 
FIGURA 02: Vista da esquina Guabirotuba com Rua Manoel M. de Abreu . 

FONTE: COHAB-CT (2011). 
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FIGURA 03: Vista ao fundo, do Colégio Esperança – Rua Manoel M. de Abreu. 

Fonte: COHAB-CT (2011). 

 

 

 

 

 
FIGURA 04: Rua Guabirotuba sentido Av. das Torres. 

FONTE: COHAB-CT (2011). 
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FIGURA 05: Vista, onde é atualmente a FIEP –  Av. das Torres. 

FONTE: COHAB-CT (2011). 

 

3.1.2 Situação Atual: Vila Torres 
 
 

A Vila Torres é bem localizada no contexto da cidade, apenas dois 

quilômetros da área central. A estrutura urbana estabelecida em seu entorno 

comporta o Campus da Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR), dois colégios 

particular, o CIETEP – FIEP/SESI/SENAI/EL, e por residências de médio padrão, 

além do comércio local.  

 

Administrativamente a Vila Torres faz parte da Regional Matriz, uma das nove 

regionais de Curitiba. Com área de 36 Km2 esta regional é constituída por 18 bairros, 

comportando 202.304 habitantes, 12,8% do total da população do Núcleo Urbano 

Central da Região Metropolitana de Curitiba (IPPUC, 2007) . 

 

O espaço Vila Torres intercepta os bairros Prado Velho, Rebouças e Jardim 

Botânico e está situado entre a Avenida Comendador Franco (ou Avenida das 

Torres) e o Rio Belém pela as duas margens até a Rua Guabirotuba. Esta Avenida 

possui um tráfego intenso e é passagem para o Aeroporto Internacional de Curitiba e 
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saída para o sul do estado pela BR-116. Parte da Vila Torres é delimitada pela divisa 

do campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC PR. 

 

A Figura 06 ilustra a vista aérea do espaço Vila Torres, onde é possível 

identificar a infraestrutura em seu entorno.   

 

 

 
FIGURA 06: Vista Aérea – Vila Torres. 

Fonte: IPPUC (2011). 

 

 

A Figura 07 ilustra a vista aérea parcial da Vila Torres sendo possível 

visualizar a interferência e influência que o Rio Belém têm nesse território.  
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O Rio Belém1 é um curso d’água genuinamente curitibano, tendo extensão de 

21 km. A nascente e a foz estão dentro de Curitiba, o rio nasce no bairro da 

Cachoeira e deságua nas cavas do Rio Iguaçu, no Boqueirão.  

 

 
FIGURA 07: Vista Aérea Parcial Rio Belém – Vila Torres. 

Fonte: IPPUC (2011). 

 

 

O pior trecho do Rio Belém fica na região do Prado Velho. Grande quantidade 

de lixo é despejada dentro do Rio Belém na Vila das Torres. Nesse ponto, o Rio 

Belém recebe diretamente ou por meio de seus afluentes, ligações irregulares tanto 

de esgotos na rede de águas pluviais, como também de ligações de rede de águas 

pluviais na rede coletora de esgoto sanitário.   

 

Os principais aspectos ambientais que contribuem com a poluição no rio 

Belém estão relacionados a ligações de esgoto irregular que desembocam no rio; a 

disposição irregular de resíduos da construção civil nas margens, o que contribui 

para o assoreamento; a degradação das margens e ocupações irregulares. 

 

                                                 
1  Fonte: www.abraceestacausa.org.br 
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Segundo dados do IPPUC (2000 apud IPPUC, 2011), cerca de 200 domicílios 

ainda continuam sem regularização. Situação esta, que se encontra em processo de 

regularização.  

 

O padrão habitacional caracteriza-se pela maioria das casas construídas em 

alvenaria, mas ainda remanescem algumas unidades precárias construídas com 

madeiras ou materiais reaproveitados. 

 

De acordo com o relatório do IPPUC (2011), elaborado a partir dos dados do 

censo 2000 do IBGE, a maior parte dos moradores da Vila Torres possuem casa 

própria.  

 

Esta situação é consequência da atuação que a COHAB-CT desenvolveu no 

local a partir do final da década de 80 para promover a regularização fundiária e a 

urbanização. Na época da intervenção o cadastro realizado na área constatou a 

existência de 767 moradias na Vila. As famílias assinaram contratos com a 

Companhia para aquisição dos lotes onde moravam.  Hoje, a maioria delas já quitou 

seu imóvel e possuem título de propriedade. Apenas cinco famílias (entre as 767 

cadastradas pela COHAB-CT) ainda estão realizando o pagamento das prestações, 

porque optaram por contratos com prazo de financiamento superior a 10 anos. 

(IPPUC, 2011). 

 

A diferença entre o número de domicílios detectados no censo do IBGE e o 

número de moradias regularizadas (mais 261) pode ser explicada pelo acréscimo de 

novas construções no mesmo terreno no período entre 1990 e 2000; situação muito 

comum em áreas como a Vila das Torres, onde há uma cultura que estimula 

membros da mesma família a compartilhar o lote. (IPPUC, 2011).  

  

3.1.2.1 Aspectos Sócio-Econômicos 
 

De acordo com o IPPUC, com base nos dados do censo 2000 do IBGE, foi 

possível traçar um perfil da população que mora na Vila das Torres no trecho que foi 

urbanizado pela COHAB-CT. O trabalho foi possível com a segregação das 

informações coletadas em cinco distritos censitários (unidades de território criadas 
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pelo IBGE para orientar a realização das pesquisas) dentro dos bairros do Prado 

Velho e Jardim Botânico.  

 

O estudo permitiu conhecer o número exato de domicílios existentes na Vila 

das Torres na época do censo: 1.028 unidades. Destes, 673 (65,4%) são próprios e 

estavam quitados em 2000. Outros 72 (7%) estavam em processo de aquisição; 130 

(12,6%) eram alugados e 139 (13,5%) eram cedidos. A totalidade dos domicílios 

conta com rede de abastecimento de água e coleta de lixo; 91,5% têm rede de 

esgoto e 86,5% contam com banheiro.  

 

A população neste compartimento da Vila das Torres registrada pelo IBGE 

(2000) é de 4.231 pessoas - 50,7% são homens e 49,3% são mulheres. Entre os 

responsáveis pelos domicílios 79,8% são alfabetizados e 20,2% não freqüentaram a 

escola. Entre os não alfabetizados a maioria são mulheres. A composição das 

famílias inclui o cônjuge, filho ou enteado e, em alguns casos, pai, mãe ou sogros, 

irmãos e outros parentes e, ainda, a situação de agregados. A renda média mensal 

dos responsáveis pelos domicílios varia de 2,2 a 3,1 salários mínimos. 
 

 O Quadro 05 ilustra informações referentes: setor censitário, bairros, e suas 

respectivas áreas. 

 

QUADRO 05: Setor censitário, bairros e área por localidade. 

 

Localidade 

 

Setor censitário 

(qtde) 

 

Bairros 

(qtde) 

 

Área 

(km 2) 

 

Curitiba 

Regional Matriz 

Vila Torres 

 

283.894 

358 

6 

 

75 

18 

3* 

 

432 

36 

3,3 

 

* A Vila Torres possui seu território em parte de 03 bairros – Rebouças, Prado Velho e Jardim Botânico. 

FONTE: IPPUC (2002).  
 

 

3.1.3 Intervenções Físicas: Obras de revitalização e de infraestrutura 
 

As obras de engenharia de infraestrutura urbana que estão sendo executadas 

na Vila Torres são gerenciadas pela COHAB-CT no que se refere aos programas 
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Comunidade em Cores (em andamento) e o PAC 2, e pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba no que se refere a obra da trincheira Binário Chile-Guabirotuba.  

 

3.1.3.1 Programa Comunidade em Cores 
 

Consiste em mudar o visual das áreas urbanizadas transformando-as em 

locais mais agradáveis. Para isso, são executadas melhorias habitacionais nas 

edificações existentes com o intuito de eliminar a precariedade, através do reparo e 

recuperação das fachadas das casas e seu entorno, com o envolvimento direto da 

comunidade. Dessa forma objetiva-se auxiliar na valorização ou construção da 

identidade comunitária além da criação do sentimento de pertencimento ao local.  

 

Além das melhorias, são feitas intervenções urbanas artísticas, sociais e 

ambientais. Dentro da Vila Torres, o projeto dividiu-se em Fase I e II.  

 

Fase I – concluída; recuperou a fachada de 66 famílias moradoras de duas 

quadras próximas a Unidade de Saúde local.  

 
Fase II – em andamento; pretende contemplar 326 famílias.  

 

3.1.3.2 Recuperação Ambiental1 das Margens de Rios 
 

Esta etapa, faz parte do Programa Comunidade em Cores e refere-se a: 

limpeza de terreno e remoção de entulhos de construção; calçadas e ciclovias; 

plantio de grama e mudas de árvores; campo de futebol de areia; quadras de vôlei; 

pista de skate; áreas de estar com bancos; playground; academia ao ar livre.          

                       
  

 

                                                 
1 O Programa de Recuperação Ambiental das Margens de rios descrito, faz parte de ações e planejamento para 

a cidade de Curitiba. O Programa é coordenado, pela COHAB-CT (Programa Comunidade em Cores) e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA). 
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3.1.3.3 Programa Acelerado de Crescimento - PAC 2 
 

A intervenção física prevista para a Vila Torres restringe-se as melhorias 

habitacionais, por ser uma área já urbanizada e regularizada. Serão 349 famílias 

contempladas, sendo aproximadamente 280 unidades reformadas.  

 

A Figura 08, identifica os pontos das intervenções em obras na Vila Torres por 

ações do Programa Comunidade em Cores , bem como, pelo PAC 2. 

  

 
FIGURA 08: Vista espaço Vila Torres. 

Fonte: COHAB-CT (2011). 

 

   Obra: Intervenção Programa Comunidade em Cores  

   Obra: Intervenção PAC 2 

 

 

A substituição das unidades obedecerá os padrões habitacionais da COHAB-

CT nos lotes que suportarem os mesmos e, projetos específicos nos casos de 

grande adensamento e/ou limitação de área nos lotes existentes.  

 

O tamanho da casa é definido em função da composição familiar, sendo: casa 

de 01 quarto para famílias formadas por uma pessoa, casa térrea de 02 quartos ou 
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sobrado para famílias formadas por até cinco pessoas e casa de 03 quartos para 

famílias formadas por mais de 05 pessoas. As famílias que possuírem entre seus 

integrantes pessoas portadores de deficiência física comprovada, a moradia será 

devidamente adaptada para as suas necessidades. 

 

3.1.3.4 Binário Chile-Guabirotuba 
 

O Binário Chile é uma intervenção física de nível Municipal e partiu da 

necessidade de uma solução de trânsito que facilite a ligação entre os bairros 

populosos Água Verde e Rebouças, possibilitando deslocamentos mais rápidos e 

seguros entre os bairros Jardim Botânico, Prado Velho e Rebouças (IPPUC, 2011).  

 

A obra será composta por sistema de drenagem, pavimentação, passeio, 

paisagismo, iluminação e sinalização, além de uma ponte, uma galeria e a 

construção de uma trincheira sob a Avenida das Torres. 

 

Figuras 09 e 10 ilustram a situação final desta intervenção e o sentido do 

trajeto estabelecido entre bairros. 

 

 

 
 

FIGURA 09: Perspectiva do trajeto estabelecido após consolidação da trincheira. 

FONTE: IPPUC (2011). 
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FIGURA 10: Vista identificando as intervenções, referente à obra da trincheira. 

 FONTE: IPPUC (2011).  

 

 

As Figuras 11 e 12 ilustram em forma de perspectiva o layout final da obra da 

trincheira. 

  

 
FIGURA 11: Perspectiva do layout final, após a conclusão da trincheira. 

 FONTE: IPPUC (2011).  
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FIGURA 12: Perspectiva do layout final, após a conclusão da trincheira. 

 FONTE: IPPUC (2011). 

 

 

   

3.2 METODOLOGIA  

 

Nesta etapa são descritos o método e os procedimentos para condução 

dessa pesquisa. 

 

3.2.1 Desenho do Estudo 
 

Estudo de caráter empírico1, contempla uma análise local do objeto de estudo 

único - Vila Torres, Curitiba (PR).    

 

A pesquisa aborda o ambiente urbano de periferia sob obras de infarestrutura 

às condições de habitabilidade e suas relações com a saúde e o meio ambiente, a 

partir da compreensão da comunidade.  

 

                                                 
1 Adjetivo que se apóia exclusivamente na experiência e na observação e, não na teoria. (Dicionário Aurélio). 
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 Tratando-se de um contexto de abordagem interdisciplinar a construção do 

conteúdo teórico foi de modo a ordená-lo e transformá-lo em subsídio para maior 

compreensão de um cenário de periferia urbana e um melhor entendimento da 

prática interdisciplinar.   

 

Segundo Zanoni & Raynault (1994) uma abordagem ambiental e 

interdisciplinar não é necessariamente relativa aos objetos que se estuda, podendo 

dizer respeito às questões que são colocadas (apud Davanso, 2001). 

 

 Dessa forma, os conceitos abordados para a construção teórico-metodológica 

não possuem intenção de analisar os motivos mas de condicionar alguns 

referenciais que possam contribuir a uma discussão integrada para esta linha de 

pesquisa.   

 

3.2.2 Opção pelas Ferramentas 
 

A escolha de fazer uso da epidemiologia ambiental e percepção ambiental 

conduziu o estudo a um caráter interdisciplinar, possibilitando fazer uma análise de 

uma mesma área de estudo sob múltiplos enfoques e de um modo integrado. 

 

3.2.2.1 Epidemiologia ambiental  
   

Neste estudo, a epidemiologia ambiental sob a ótica de fatores de risco foi 

usada para delinear um cenário urbano de periferia, colocando em evidência um 

conjunto de causas específicas que comprometem a saúde humana e ambiental.  

  

 Na epidemiologia a expressão fator de risco é geralmente usada para 

descrever fatores que estão associados ao risco de desenvolvimento de uma 

doença, mas não suficientes para causá-la. Leva em consideração o fato de que as 

doenças geralmente têm múltiplos fatores causais. Além disso, as causas podem ser 

conectadas a cadeias causais onde um fator leva a outro até que, eventualmente, o 

agente patogênico específico torna-se presente no organismo, causando dano. 

(BONITA et al, 2010).  
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 Kjellström et al (2010), estabelecem uma ordem hierárquica dos fatores 

causais em saúde ocupacional e ambiental, podendo ser verificada no Quadro 05, 

que descreve os fatores ambientais que podem afetar a condição de saúde.  

 
 
QUADRO 05: Fatores ambientais que podem afetar a saúde. 
  
 

Fator 
 

Exemplos 
 

Psicológico 
 
Biológico  
 
Físico 
 
Acidental  
 
Químico 

 
Estresse, desemprego, mudança de turno de trabalho, relações humanas. 
 
Bactérias, vírus, parasitas. 
 
Climas, ruído, radiação e ergonomia. 
 
Situações perigosas, velocidade, uso de drogas e bebidas alcoólicas. 
 
Tabaco, produtos químicos, poeira, irritantes de pele aditivos alimentares. 

 
FONTE: Kjellström et al (2010).  

 

 

Beaglehole et al (2010) citam que nos estudos epidemiológicos sobre fatores 

ambientais, as exposições são freqüentemente analisadas de forma isolada mas 

que, entretanto, é importante ter em mente que existem inúmeros mecanismos 

através dos quais as exposições ambientais podem influenciar o efeito de outras 

exposições. 

 

 Bonita et al, (2010) citam que a maioria das doenças é causada por fatores 

ambientais e considera que o entendimento da maneira pela qual um agente do 

meio ambiente interfere na saúde é importante para o delineamento de programas 

de prevenção. Postula que a epidemiologia ambiental fornece as bases científicas 

para o estudo e interpretação das relações entre o ambiente e a saúde nas 

populações.  

  

 O Quadro 06 descreve os possíveis fatores causais na relação ambiente-

saúde em centros urbanos. 
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QUADRO 06: Ordem hierárquica dos fatores causais em saúde ocupacional e ambiental. 

 

 

 

 

Fatores responsáveis pela atual tendência em saúde-

ambiente 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Principais atividades humanas que afetam a qualidade do 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualidade pobre do ambiente: exposições e risco 
 

 

• Dinâmica populacional 

• Urbanização 

• Pobreza e equidade 

• Ciência e tecnologia 

• Padrões de consumo e produção 

• Desenvolvimento econômico 

 

 

• Lixo doméstico 

• Água potável 

• Uso da terra e desenvolvimento da agricultura 

• Industrialização  

• Energia 

 

 

• Poluição atmosférica 

• Alimentação 

• Solo 

• Moradia 

• Local de trabalho 

• Ambiente global 

 
FONTE: Bonita et al (2010). 

 

 

3.2.2.2 Percepção ambiental 
 

Neste estudo, a percepção ambiental foi usada como recurso para possibilitar 

uma visão global e particular sob as considerações da comunidade. Foi expressa de 

modo verbal quando feito uso das entrevistas e de modo não-verbal quando feito 

uso das imagens.  

 

A opção em recorrer ao uso de imagens deve-se, no primeiro momento, em 

se obter registros por parte de seus moradores referente alguns aspectos da Vila 

Torres somente como forma de flagrarem seus modos de vida e seus valores, não 

estabelecendo qualquer critério de julgamento. No segundo momento, como 

estratégia a conduzir a percepção da comunidade aos temas mais polêmicos de 

conflito ambiental relacionados às questões de habitabilidade. 
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As imagens desenvolvidas e cedidas por Instituições oficiais (COHAB-CT, 

IPPUC, SANEPAR, UTAG, PMC) contribuíram para contextualizar as condições de 

infraestrutura da Vila Torres.  

 

O uso da percepção ambiental fazendo recurso das entrevistas pretendeu 

compreender de forma verbal o que os Atores desejavam revelar dos seus valores e 

percepções como sujeitos ativos do processo.  

 

3.2.3 Estrutura Metodológica 
 
 A pesquisa foi considerada sobre dois enfoques:  

 
Enfoque (1): por parte da autora, no que refere ao delineamento da região; 

área de influência no seu entorno; caracterização de infraestrutura; identificação das 

intervenções físicas (obras) que ocorrem na área de estudo.  

 

Enfoque (2): por parte da comunidade, quanto ao entendimento dessas obras 

de engenharia que ocorrem na região; impressões e expressões no âmbito na 

percepção da própria comunidade em relação ao seu habitat. 

  
 

3.2.3.1 Coleta e Tratamento dos Dados 
 

O procedimento de coleta de informações deu-se por dados primários e 

dados secundários. 

 

Enfoque (1)  

 
Através de dados secundários foi caracterizada à área de estudo referente as 

condições de infraestrutura e intervenções físicas (obras) que estão ocorrendo neste 

território. 
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Enfoque (2)  

 
Os dados primários configuram a parte prática do estudo e ocorreu em duas 

etapas: 

 
• Imagens:   

 

Foram solicitadas imagens junto a Comunidade e não lhes foi sugerido o que 

retratar, somente que fosse referente à Vila Torres. Os moradores optaram por fazer 

uso dos próprios equipamentos. 

 

As imagens foram fornecidas e organizadas por moradores que não 

participaram das entrevistas, nem das conversas informais ao longo do convívio. O 

único contato estabelecido foi com um dos organizadores após o término da prática, 

para entrega do arquivo. Nesta etapa, foram feitos comentários sobre as imagens 

fornecidas, ou seja, qual o significado e o que queriam revelar. No total, foram 80 

fotos, sendo que em torno de 20% delas retratavam a mesma imagem visualizada 

por outros ângulos.   

 

 
• Entrevistas com Atores nos âmbitos: institucional, acadêmico, setor privado e 

moradores:  

 

Para a condução das entrevistas foi utilizada a técnica parcialmente 

estruturada1; ou seja, foi informado o tema do estudo ao entrevistado e gravada as 

suas interpretações de acordo com suas percepções e entendimento. 

 

 

                                                 
1 Elas são comumente utilizadas para estudos profundos sobre percepção, atitudes e motivações. Esse tipo de 

entrevista é útil quando entrevistadores estão sondando uma nova área de pesquisa, ou quando eles querem 

descobrir quais são as questões básicas, com as pessoas conceituam os tópicos, que terminologia é utilizada 

pelos informantes, e qual é o seu nível de compreensão; ajuda a levantar os aspectos afetivos e valorativos das 

respostas dos entrevistados e a determinar o significado pessoal de suas atitudes (Selltiz, 1987, p. 40). 
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O número da amostra de entrevistados1 foi reduzida, não possibilitando uma 

demonstração probabilística.  

 

O convívio com os moradores da Vila Torres através de participação de 

reuniões organizadas pela Associação dos Moradores, bem como, comentários a 

partir de experiências vivenciadas pela Comunidade que serviram para melhor 

compreender a dinâmica e realidade local. 

 

Neste estudo, as pessoas entrevistadas são identificadas como Atores 

Sociais, possuem funções específicas, são estabelecidos e reconhecidos como 

tomadores de decisões e envolvidos com questões relacionadas ao tema em 

questão. 

 

Dessa forma, o uso da percepção ambiental sob arranjo de entrevistas e 

imagens estabelecido neste estudo, introduziu um formato ilustrativo e possibilitou 

demonstrar os resultados, parcial e integrado, em forma de diagrama.    

 

Sendo assim, os Atores são caracterizados de modo a ilustrar seu universo 

no aspecto: representação, especialidade e atuação:  

 

• Ator  A: Comunidade. Liderança Comunitária. Morador. 

 
• Ator B : Academia. Especialista em Obras e Políticas Públicas. Engenheiro 

Civil e Sanitarista. 

 
• Ator C : Academia. Especialista em Epidemiologia. Engenheiro Civil e 

Sanitarista. 

 
• Ator D : Setor Público. Habitação de Interesse Social. Políticas Públicas. 

 
• Ator E : Setor Privado. Tintas e outros. Indústria da Construção Civil.   

                                                 
1 A finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o 

espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão, a fim de descobrir a variedade 

do ponto de vista no assunto (Gaskell; Bauer, 2003). 

 



61 

  

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 
  

 Nesta etapa são apresentados os resultados das práticas do estudo. Sua 

discussão foi analisada em um dado contexto espacial e temporal incluindo a este, a 

percepção ambiental. Seus resultados foram esquematizados e reproduzidos em 

forma de diagrama. 

 

 A disposição do conteúdo e o formato estão ordenados de modo a induzir e 

conduzir a uma leitura interativa-perceptiva para interpretar um ambiente urbano de 

periferia, com o intuito de explorar o método estabelecido para este estudo.  

  

4.1 ENTREVISTAS 

 

Foram utilizados recursos de entrevistas, imagens, entendimento teórico-

técnico e incorporado o estilo diálogo argumentativo entre Atores1 Sociais, como 

ferramenta que permitiu articular entre diferentes níveis de percepção, pois refletem 

questões e preocupações urbanas que precisam ser consideradas na atualidade por 

toda a sociedade.  

 

“A vida é um processo de conhecimento; assim, se o objetivo é 

compreendê-la, é necessário entender como os seres vivos 

conhecem o mundo. A este processo, chama-se biologia da 

cognição. (Maturana & Varela, 2007).   

 

 É entendido que o indivíduo interage no ambiente de inúmeras maneiras. No 

entanto, essas interações estabelecidas por relações entre associações com o 

espaço funcional da habitação e o entorno conduz o processo da construção social 

                                                 
1 Atores Sociais, caracterizados conforme suas representações: 

 Ator  A: Comunidade. Liderança Comunitária. Morador. 

Ator B : Academia. Especialista em Obras e Políticas Públicas. Engenheiro Civil e Sanitarista.  

Ator C : Academia. Especialista em Epidemiologia. Engenheiro Civil e Sanitarista.  

Ator D : Setor Público. Habitação de Interesse Social. Políticas Públicas. 

Ator E : Setor Privado. Tintas e outros. Indústria da Construção Civil. 
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de aspectos relevante e coletivo. Podendo ser melhor compreendido ao estabelecer 

a percepção do indivíduo ou grupo a sua condição de habitabilidade. 

  

“A casa para o ser humano é tudo. A casa é aquela referência que 

ele possui. A casa é a segurança, porque parece que o ser humano, 

o psicológico do ser humano, ele só está seguro se ele estiver na 

casa dele. Pode ser um casebre, pode ser debaixo de um viaduto se 

aquilo for tido como a casa dele, ele só se sente seguro ali. Sabe, é o 

local de referência. Eu não sei se isso é psicológico, sei lá, mas é 

assim. Eu vejo que as pessoas, também, entendem assim a coisa. 

Você se sente seguro nas casas, como quando a gente está na 

barriga da mãe da gente. É uma coisa tão frágil, mas ao mesmo 

tempo, tão segura. E assim é a casa, no meu modo de vista para o 

ser humano.” (Ator A) 

 

Do ponto de vista físico habitação é entendida como moradia. Mas, do ponto 

de vista subjetivo recorre a uma dimensão simbólica podendo ser entendida, por 

exemplo, como o lugar que abriga famílias, sonhos, ideais, etc. Esta perspectiva que 

incorpora um entendimento da habitação além do conforto funcional refere-se à 

habitabilidade e ambiência do espaço construído, que neste estudo possui foco na 

habitação de interesse social. 

  

“A COHAB vem aplicando isso e tem uma tradição já. E isso tem 

mais de 20 anos. E que hoje, é visto como uma coisa moderna. 

Sempre que você ouviu falar em habitação, quando vai para fora ou 

mesmo nos documentos, se fala muito na habitação relacionada à 

questão da cidade. Habitação não como uma política isolada mas 

como parte integrante de um complexo maior que envolve todas as 

outras áreas. E esse é um discurso que está muito presente hoje, 

mas que em termos assim de prática a COHAB vêm desde a década 

de 80. Se você pegar aquele livro1 da história da COHAB, isso 

estava presente. Era uma visão para época, eu acho que era 

bastante arrojada essa visão do planejamento integrado à habitação 

ao planejamento da cidade.” (Ator D). 

                                                 
1  Boletim Casa Romário Martins, 2006. 
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Bonduki (2002), considera que o conceito habitabilidade urbana parte do 

pressuposto de que habitação deve ser entendida em um sentido mais abrangente e 

sistêmico. No sentido de pertencimento, de usufruto e de direito a cidade. Isto é, 

inclui a oferta ao acesso por parte da população a rede de infraestrutura urbana e de 

acesso aos equipamentos públicos. Diz respeito, a questão do pertencimento ao 

território e da inclusão dentro de um amplo contexto urbano dando visibilidade ao 

pleno exercício de fruir, usufruir e construir um espaço com qualidade de saudável e 

habitável. 

 

“[...] Na área da engenharia civil, uma das principais dentre as quatro 

grandes áreas da engenharia civil, é a área do saneamento básico e 

do saneamento ambiental. O saneamento básico está voltado para 

quatro grandes eixos: abastecimento de água; coleta e tratamento de 

esgoto; resíduos sólidos urbanos, especialmente e a questão da 

drenagem urbana. Se nós observarmos estas quatro áreas da 

engenharia sanitária, nós perceberemos ali a direta co-relação entre 

engenharia e saúde pública, especialmente, e saúde coletiva.[...]” 

(Ator B).  

 

Esse conceito que associa infraestrutura urbana à construção de espaços 

saudável e habitável delineia estratégias no campo da promoção da saúde e entre 

essas, os projetos de cidades saudáveis1, que estabelecem políticas públicas 

urbanas voltadas à melhoria da qualidade de vida com ênfase na intersetorialidade e 

na participação social.  

 

“As relações entre obras de engenharia, saúde e meio ambiente é 

tudo relacionado uma coisa com a outra. As obras, elas fazem parte. 

As obras, as intervenções de engenharia fazem parte da saúde da 

comunidade e do meio ambiente. Claro quando bem feito, quando é 

                                                 
1 O movimento por cidades saudáveis faz parte de um conjunto de políticas urbanas difundidas e implantadas 

pela ONU, especialmente por meio da organização Mundial da Saúde (OMS), do Centro das Nações Unidas 

para Assentamentos Humanos (Habitat), do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) e do 

Fundo das Nações  Unidas para a Criança (UNICEF), que buscam intervenções diretas, influenciando políticos e 

planejadores locais (Werna 1996; As políticas urbanas das agências multilaterais de cooperação internacional 

para países em desenvolvimento. Espaço e debates (39):10-12,1996). 
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agregada aquela condição mesmo do bem estar ambiental, do bem 

estar social, do bem estar de saúde. Porque, quando há uma obra de 

tubulação de água pluvial, tubulação de esgoto, é uma obra de 

engenharia. Ela favorece tanto na saúde como no meio ambiente. É 

uma intervenção. Uma obra, por exemplo, uma obra de rua como na 

Rua Chile, uma trincheira, ela é uma obra. Quem vê-la não vai 

associar nem com o meio ambiente ou com a saúde, mas é sim. Ela 

é relacionada com o meio ambiente porque está sendo uma 

intervenção ambiental. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal 

mas é uma intervenção ambiental. E na saúde, também, a mesma 

coisa. Porque se ela for mal feita pode ocasionar acidentes, 

atropelamentos. Então, bem elaborada ela já ajuda a auto-estima. É 

uma coisa saudável um parque, uma área de passeio para as 

pessoas caminhar, andar com mais segurança, se exercitar. Tudo faz 

parte de engenharia, tudo tem a ver com meio ambiente e saúde.” 

(Ator A). 

 

 Os projetos de cidades saudáveis tentam responder as mudanças 

decorrentes da globalização, da urbanização acelerada e dos arranjos políticos e 

institucionais com base no pressuposto de que a saúde é produzida socialmente. O 

ideário de cidades saudáveis advoga superar as práticas de saúde centradas na 

atenção médica curativa1 para buscar a globalidade de fatores que determinam a 

saúde. Apresenta ainda, como prioridade, definir políticas públicas e incluir a saúde 

como critério de governo (MENDES, 2000; WESTPHAL, 2000). 

 

De acordo com Rosen2 (1994) a crença na harmonia e na busca do equilíbrio 

entre o homem e o ambiente é bastante antiga e remonta ao século V a.C. Neste 

período foi feito as primeiras tentativas de se criar uma teoria científica e racional 

                                                 
1 Mendes (1996) critica a prática de atenção médica curativa, que toma o conceito de saúde na sua negatividade. 

Esta prática, por estar estruturada a partir do paradigma flexneriano, que se expressa por um conjunto de 

elementos, como o mecanismo, o biologismo, o individualismo, a especialização, a tecnificação e o curativismo, 

pretende unicamente oferecer à população serviços individuais, a fim de tratar as enfermidades e reabilitar os 

doentes. 

 
2 Rosen, G. Uma História da Saúde Pública. São Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Ed. UNESP, Abrasco, 1994. 

apud Barcellos et al, 2008, p. 57). 
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para responder as causas das doenças. Hipócrates em sua obra “Ares, Águas e 

Lugares” sistematizou e apresentou a relação causal entre elementos do meio físico 

e o adoecimento, destacando a importância do solo, do clima, da água, do modo de 

vida e da alimentação. Para Hipócrates estes fatores associados contribuíam para a 

permanência por longos períodos de doenças na população, o qual denominou, 

doenças endêmicas.  

 

Para Cairncross (1984), no estrito ponto de vista da engenharia o que se 

avalia em um organismo patogênico não é a natureza biológica, nem seu 

comportamento no corpo do doente e sim, o seu comportamento no meio ambiente, 

pois é nessa dimensão que as intervenções de saneamento podem influenciar na 

ação desse patogênico sobre o homem.  

 

Um dos eixos norteadores à promoção de saúde que estabelece a construção 

de espaços saudáveis é o saneamento. O saneamento básico previne o contato do 

indivíduo com os agentes etiológicos, promove saúde e melhoria na qualidade de 

vida.  

 

“O aspecto que eu gostaria de considerar é quando se fala em 

promoção da saúde. Promoção da saúde é diferente de prevenção. 

Prevenção, ainda diz respeito a doenças. Você previne de alguma 

doença. Por exemplo, imunização ou vacinação é uma ação de 

prevenção, e essa ação de imunização vai apenas garantir que o 

individuo não adoeça daquele agravo, daquela doença. Se você falar 

em promoção você está falando em saúde. Para você adquirir mais 

saúde ou gerar mais saúde na população, você tem que ter um 

conjunto de fatores, tanto individuais quanto coletivo. O individual diz 

respeito à alimentação adequada, exercício físico, combate ao 

stress, combate as drogas, enfrentamento ou não na inserção 

desses mundos. Do ponto de vista coletivo são as políticas públicas. 

Uma cidade verde, uma cidade pavimentada, uma cidade com 

planejamento urbano adequado é uma cidade que está promovendo 

a saúde. Fala-se que promoção da saúde é uma estratégia para 

qualidade de vida no sentido de que se você promove a saúde, você 

vai gerar uma população com maior qualidade de vida. Isso é 
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essencial quando se faz referência à construção de uma cidade com 

qualidade ou de uma população que busca qualidade.” (Ator C). 

 

Dessa forma, construir cidades saudáveis requer antever desenvolver 

espaços saudáveis como promoção da saúde. Num contexto urbano esta prática 

requer estratégias de intervenção que se voltem às condições de habitabilidade 

urbana em ambientes de periferia.    

 

“A engenharia contribui sistematicamente para a vida ganhar mais 

qualidade entre os seres humanos e, obviamente, como um todo. Se 

nós pegarmos a implementação de saneamento na história em várias 

cidades, a gente vai ver que doenças como verminose, doenças 

transmissíveis, doenças diarréicas têm diminuído drasticamente a 

partir de uma intervenção sistemática. Algumas intervenções muito 

simples já trazem um impacto gigantesco. O fato de você tirar uma 

água servida ao esgoto ou apenas uma água utilizada de perto do 

domicílio já vai trazer um impacto grandioso, reduzindo mortalidade 

infantil em números expressivos. Se pegar esses indicadores você 

pode verificar que a simples construção de uma fossa séptica vai 

trazer um impacto enorme. Imagine uma intervenção estrutural 

dentro de uma área, como por exemplo a Vila Torres?” (Ator C) 

 

Dentro contexto, Soares (2002) cita que na atualidade a finalidade dos 

projetos em saneamento tem abandonado sua concepção clássica recaindo em uma 

abordagem ambiental que visa promover não só a saúde humana mas também a 

conservação do meio físico e biótico. Fundamentado na premissa de que saúde 

humana é cada vez mais entendida como resultante de uma rede de interações 

entre diferentes níveis, e que é necessário considerar além da biologia e da 

interação humana as inter-relações entre o homem, o ambiente e com as demais 

espécies com as quais interage, considerando que muitos desses processos têm 

expressões que só podem ser captadas no nível ecológico.   

 

“Se nós fizermos referência hoje em epidemiologia ambiental, a falta 

de saneamento e a saúde humana também já foi objeto de estudo 

epidemiológico. A gente tem clareza dessas conseqüências, que tipo 
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de relação causal existe entre a falta de saneamento e os problemas 

de saúde. Então sempre tivemos essa situação de enfrentamento 

dos fatores de risco na vida humana. Com o avanço da ciência e da 

própria epidemiologia, nós temos observado que a epidemiologia têm 

nos ajudado muito com relação a esse entendimento. Claro, que nem 

sempre existe uma relação direta. Nós não temos um determinismo 

causal hoje. Mas com a ciência esclarecendo vários pontos 

importantes, a gente consegue hoje estabelecer quais são os pontos 

de enfrentamentos que nós temos que ter. E aí a engenharia entra 

como grande inibidora desses fatores.” (Ator C). 

 

Esse modelo em que obras engenharia de infraestrutura urbana foca na 

qualidade de vida considera dimensões que reproduz a vida de uma sociedade. Ou 

seja, estabelece condições de habitabilidade, pois considera também a condição 

local, a cultura e os hábitos.  

 

“A Vila Torres, primeiramente, é onde eu vivo. Onde eu nasci. Onde 

eu fui criado. Nunca saí daqui. A Vila Torres é o meu lar. Ela é a 

minha comunidade. A Vila Torres, apesar de tudo, ela mora no meu 

coração, assim como de muitas pessoas que residem aqui. Ela é um 

lugar bom para quem sabe viver e é um lugar mal para quem não 

sabe viver, assim, como em qualquer lugar. Eu gosto da Vila Torres, 

eu amo a Vila Torres de paixão […] e cada vez tentar alavancar essa 

Vila Torres para melhor, fazer com que nós saiamos de um gueto e 

passamos a fazer parte da cidade de Curitiba definitivamente.” 

(Ator A). 

 

Outro aspecto interessante nesse modelo é que no considerar a dinâmica 

social, a Comunidade amplia a consciência e a identificação com o seu habitat. 

Acabando, assim, por envolvê-la no processo de preservação deste espaço. 

  

“Hoje, talvez se entenda que não é verdade que é a Vila Torres que 

prejudica o rio Belém e que polui o rio Belém. E eu posso dizer que sou 

‘pai’ desse trabalho de conscientização desta realidade. Porque eu tenho 

todas as respostas em referência ao rio Belém desde o começo. Têm-se 

essa consciência que a realidade do nosso rio começa a mudar quando 
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ele já nasce em São Lourenço, passa pelo centro de Curitiba e chega na 

Vila Torres morto. Ele já chega na Vila Torres não como um rio e sim como 

uma vala de esgoto. […]. E então é triste para nós vivermos essa realidade 

como eu vivo desde pequeno, vendo esse rio morto passar pela minha 

aldeia, né.... Dizem que o melhor rio é aquele que passa pela sua aldeia e 

infelizmente nós não podemos dizer a mesma coisa. Porque parece que é 

o pior rio é o que passa em nossa aldeia. Mas a gente têm essa 

consciência e eu procuro passar para nossa cidade essa consciência que 

não é Vila Torres que polui o rio ma que o rio já chega aqui morto. Então 

nós precisamos ter trabalho forte sim dentro da Vila Torres, como a gente 

têm. Mas temos que ter esse trabalho fora da Vila Torres, antes dele 

chegar a Vila Torres e depois que ele passa pela Vila  Torres.” (Ator A). 

 

Segundo Manosso (2008) quando falamos no problema do esgoto temos que 

pensar em dois tipos de impacto: o sanitário e o ambiental. O impacto sanitário 

envolve os problemas de saúde pública causado pelo esgoto que propaga doenças 

quando não é coletado e tratado corretamente. As estatísticas mostram que a 

qualidade de vida da população está ligada diretamente as boas condições 

sanitárias. Por muito tempo as ações públicas e individuais em relação ao esgoto 

deram prioridade somente ao aspecto sanitário. A questão ambiental só começou a 

ser considerada recentemente. No mundo atual, não faz sentido resolver apenas os 

problemas do esgoto que ameaçam a saúde da população. Sendo assim, a saúde 

do meio ambiente também deve ser preservada. 

  

“No abastecimento de água estamos bem, no ponto de vista do acesso a 

água tratada pela população curitibana. Mas temos alertas. Nossos 

mananciais, nós precisamos cuidar dos nossos mananciais. Nós estamos 

indo buscar água cada vez mais longe. Então a engenharia precisa estar 

atenta a isso, para que tenhamos uma perspectiva futura de 10, 20, 50, 

100 anos, em que a nossa cidade possa dar conta de abastecer nossa 

população. E não só Curitiba mas a metrópole curitibana, adequadamente, 

com relação à água potável e tratada. Com relação ao esgoto temos muito 

a avançar, muito a oferecer de sistema de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos esgotos na nossa Região Metropolitana de Curitiba. 

Eu acredito que a própria Vila Torres tenha passado recentemente por um 
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processo de investimentos em esgoto sanitário. Até por conta da sua 

proximidade ao rio Belém e também por trabalhos desenvolvidos pelos 

órgãos públicos, até mesmo pela Academia. Parece que a Universidade 

Católica, que fica junto a Vila Torres, tem participado de processos de 

desenvolvimento e soluções de saneamento básico ali para a Vila Torres. 

Então você veja a ligação direta entre esta questão do esgoto sanitário 

com relação à atuação da engenharia nesse espaço urbano. Por outro 

lado, quanto a questão dos resíduos sólidos do lixo, Curitiba é uma cidade 

que, no presente momento, tem um bom equacionamento para sua 

questão de resíduos sólidos. Eu acredito que a Vila Torres também seja 

bem atendida no que diz respeito a coleta e transporte de resíduos sólidos. 

Mas Curitiba ainda se destaca como uma cidade mais avançada em 

relação a outras cidades, mesmo no estado do Paraná. Há muitas cidades 

do Paraná em que não há aterro sanitário. São lixões, pontos de 

deposição de resíduos e que inevitavelmente acabam sendo focos de 

comprometimento da saúde pública. Drenagem urbana, muitas vezes 

imagina-se que a drenagem não tem uma ligação tão direta com a questão 

da saúde pública mas, em verdade, tem. O próprio sistema de drenagem 

da cidade de Curitiba faz com que por dentro da Vila Torres passe o rio 

Belém. E o rio Belém é um rio que ainda recebe uma carga de poluente 

muito grande por conta do lançamento inadequado dos esgotos sanitários 

na rede de drenagem urbana. Então, cuidar da drenagem dentro do 

saneamento e dentro desta área específica da engenharia também tem 

uma ligação direta com as questões de saúde pública. Então drenagem 

superficial de águas pluviais não pode ser utilizada para transporte de 

esgoto sanitário. E ainda, em Curitiba, isso acontece muito. Houve poucos 

investimentos no passado mais recente comparativamente a expansão da 

cidade. Estamos carentes de fortes investimentos em redes de esgoto 

sanitários para preservar a rede de drenagem urbana que leva para as 

nossas bacias hidrográficas urbanas, especialmente para o rio Iguaçu que 

é a nossa principal bacia hidrográfica da RMC. E que infelizmente é uma 

das mais poluídas no Brasil. (Ator B). 

 

 



70 

  

Ao analisar a Figura 13, notadamente se evidenciam fatores de risco1, todos 

associados às questões ambientais, a considerar: condições de habitabilidade 

inadequada das residências e do espaço; poluição (ar, água e solo) de etiologia 

difusa; pessoas convivendo em condições ambientais de risco; condições que 

favorecem a proliferação de vetores; presença de agentes biológicos (vetores, 

hospedeiros...); contaminação do rio por esgoto e outros; disposição inadequada do 

lixo doméstico. Ou seja, condições que favorecem agravos a saúde humana e 

ambiental local e da Cidade.  

 

  

 

FIGURA 13: Vista Parcial Vila Torres – Rio Belém 

FONTE: Foto de Leandro Taques. CREA PR, (2011) 

 

 

Situações como estas de modo direto contaminam os corpos d’água e o solo 

e, por conseqüência, promovem um ambiente propício à propagação de 

microorganismos patogênicos que, por sua vez, comprometem a qualidade de vida 

de toda a Cidade.  

 

                                                 
1 Fator de risco refere-se a aspectos de hábitos pessoais ou de exposição ambiental, que está associado ao 

aumento da probabilidade de ocorrência de alguma doença. (KJELLSTRÖM, 2010). 
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“Então, ao você me perguntar sobre saúde pública e engenharia, eu 

vejo inevitavelmente ligado ao saneamento básico. E que a gente 

pode, também, expandir isso para o controle de vetores de doenças 

que daí já é uma atividade com as outras áreas profissionais 

importantes, mas que poderão garantir saúde pública de uma 

maneira melhor. Gostaria, por último, fazer mais um comentário, 

dentro destas quatro áreas do saneamento básico, nós temos duas 

delas na esfera da gestão estadual e as outras duas na esfera da 

gestão municipal. Água e esgoto por uma empresa do Estado. Lixo e 

drenagem pela Administração Municipal. O lixo ligado a Secretaria do 

Meio Ambiente e a drenagem ligada a Secretaria de Obras e 

Administrações Regionais. Então, eu entendo que há necessidade de 

um esforço de convergência das iniciativas destas quatro áreas para 

que a gente possa pensar em termos de saúde pública de uma 

maneira eficiente. Então, acho que aqui também há um papel 

importante do engenheiro de compreender essa dinâmica, estas 

inter-relações, estas inter-dependências entre as áreas do 

saneamento, para que se garanta uma boa condição de saúde.”  

(Ator B).  

  

Os fatores de risco ilustrados na Figura 13 retratam um cenário comum de 

centros urbanos em ambientes de periferia decorrente de ações humanas e 

ocupação dos espaços por uma urbanização desordenada, e consolidada ao longo 

do tempo pela escassez de recursos públicos e políticas públicas.  

 

“Importante destacar que fator de risco ou os fatores de risco sempre 

estiveram presentes na nossa vida. Desde que o ser humano 

começou a ter uma maior percepção sobre o seu meio ambiente, ele 

começou a perceber que os fatores de risco estavam lá. A dificuldade 

sempre foi entender a relação entre os fatores de risco e às 

conseqüências na vida humana. Algumas coisas são muito 

evidentes, outras não. Grande desafio hoje é tentar entender como 

esses fatores de risco podem estar diretamente associados a alguns 

impactos na vida ou na saúde humana. Muito já foi estudado como, 

por exemplo, cigarro e câncer de pulmão. Do ponto de vista 

epidemiológico, essa é uma evidência muito clara .” (Ator C). 
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A condição de insalubridade nestes espaços é determinada por um conjunto 

de causas e conseqüências de etiologias difusas. Mas, a pobreza aliada a uma 

precária rede de infraestrutura urbana de ordem sanitária é determinante para 

condição desta manutenção.  

 

A cadeia causal que se estabelece nesses espaços representa um elo 

determinante e mantenedor para o estado geral da saúde do indivíduo e do meio, 

bem como reflexos negativos à saúde pública. 

 

“Vejo tristemente esse rio hoje como uma canalização de esgoto que 

passa pela nossa comunidade e que nos traz problemas, inclusive, 

de saúde. Porque temos problemas com ratos dentro da 

comunidade, devido ter trabalhos com reciclagem aqui dentro. Mas 

hoje se fizéssemos um trabalho de desratização e retirássemos 

todos os ratos daqui, dali uma semana teria que fazer o trabalho de 

novo. Porque os ratos vêm pelo o rio Belém, eles chegam pela 

tubulação de águas pluviais e acabam achando aqui algo que 

fornece condição de se instalarem. Infelizmente as pessoas ainda 

têm pouca consciência disso, de que se a gente deixar alimentos, se 

deixar algo confortável para eles, eles vão se instalar mesmo. E 

assim são os ratos, eles vêm pelo rio Belém e encontra situação 

favorável aqui. São muitos depósitos de papéis e acabam 

prejudicando a saúde da nossa comunidade. Mas estamos 

trabalhando forte com isso através da conscientização ambiental. 

Sabe, infelizmente é um trabalho de longo prazo. A gente começou 

esse trabalho e eu tenho certeza que vai ser eu que vou concluir 

esse trabalho. Mesmo porque, esse trabalho tem que ser contínuo, 

ele é contínuo. É feito para ser contínuo, para nunca ter fim o 

trabalho da Agenda 21. A gente se orgulha da nossa comunidade de 

ter esse trabalho aqui dentro.” (Ator A) 

 

Portanto, ações integradas da engenharia junto às políticas públicas 

intersetoriais são condicionantes para promoção da saúde nestes espaços.  

 

“O fato de ter famílias morando a beira de um rio reproduz um risco 

para as famílias mas representa um prejuízo para cidade toda. 
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Então, quando foi feita essa proposta de intervenção simultânea em 

várias áreas da cidade, são 43 Vilas, são 7 bacias, foi pensado 

também na continuidade desse projeto, que é uma coisa cara, é 

complicada de fazer, porque envolve interesse das pessoas. Não é 

simples você chegar e tirar as famílias daqui. Então, você vai mexer 

com situações que já estão estabelecidas. Têm muita gente que, por 

exemplo, mora na beira do rio, numa área mais próxima e que não 

quer sair, ou até pelos vínculos que acabam formando ao longo do 

tempo. É uma intervenção complicada e onerosa que não pode ser 

perder daqui 4 ou 5 anos. Então, foi pensado numa atuação para ser 

preservada. Nessas áreas onde estão sendo retiradas as famílias, 

tem projeto de recuperação ambiental e não só com plantio de 

árvores, ou uma grama ou fazer um paisagismo na beira do rio, mas 

de alguma forma liberar algumas faixas para dar algum tipo de uso 

que a população possa preservar. Por exemplo, dando algum tipo de 

uso ela pode se apropriar desse espaço e de alguma forma, até 

mesmo sem perceber, ela acaba ajudando na preservação. Então, 

está previsto a construção de equipamentos dentro da faixa de 

preservação mas, dentro de todos os requisitos técnicos ambientais, 

que são: canchas esportivas, ciclovia, isso tudo que vai ser nas áreas 

que vão ser preservadas. São 32 Km de margem de rio que vai estar 

sendo liberado e com a implantação de equipamentos diversos. 

Outra preocupação dessa atuação ambiental, além da preservação 

dessas áreas, da recuperação ambiental e da colocação de 

equipamentos para a preservação é a educação ambiental. Então, 

cada projeto, cada área tem um técnico, pelo menos um técnico 

ambiental que está lá trabalhando com as famílias, principalmente, 

com as crianças. Essa coisa de conscientizar, por que eles têm que 

preservar aquilo.” (Ator D). 

 

Na atualidade, os problemas urbanos representam um desafio para os 

gestores e para a sociedade pois não se trata de somente considerar um estilo de 

vida saudável, mas em considerar o bem estar global.   

 

“Então, eu entendo que uma das ações de qualidade de vida, pode 

se destacar aí, obras de engenharia ou atos de engenharia. O fato de 



74 

  

você fazer uma intervenção operacional, uma intervenção da 

engenharia numa área, já é, obviamente, um ato de promoção da 

saúde. Se você constrói uma área de contenção de enchentes, 

constrói um viaduto, uma ponte, você vai ter um exemplo de 

promoção da saúde.” (Ator C). 

 

Para o enfrentamento destes problemas as políticas públicas em suas ações 

e articulações devem aliar o conhecimento científico de diversos campos como: 

engenharia, medicina, sociologia, direito, biologia, entre outros.  

 

Examinando estas questões e suas relações sob o enfoque de habitabilidade 

em ambiente de periferia pode-se considerar que obras de engenharia de 

infraestrutura urbana promovem: melhorias na qualidade de vida do indivíduo e do 

meio, benefícios à saúde publica e desenvolvimento local de ordem econômica e 

social. 

 

“Seria interessante fazer uma análise de quais foram os indicadores 

que tiveram mudança nesse processo desde que a Vila Torres foi 

criada. Se por um lado indicadores como violência podem ter 

aumentado, doenças transmissíveis podem ter diminuído. E você vê 

a transição epidemiológica visível nesse processo. Pessoas que 

adoeciam por doenças transmissíveis, hoje elas tem uma transição, 

uma mudança para doenças não transmissíveis ou as crônico 

degenerativas, típicas de países desenvolvidos. Então, não tenho 

dúvida que a intervenção da engenharia tem sido crucial no impacto 

das condições de vida propriamente dito do ponto físico mas também 

no impacto da saúde, da longevidade e na própria esperança de vida 

ao nascer dos indivíduos dos vários territórios. Se nós considerarmos 

a Vila Torres, podemos ver que muitas mudanças aconteceram ao 

longo desse tempo, e deste modo, essas mudanças provavelmente 

trouxeram uma maior qualidade de vida para aquela população. 

Importante pegar sérias históricas desses indicadores de saúde e 

fazer essa co-relação.” (Ator C) 
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Dessa forma, a proposta que delineia este estudo estabeleceu que obras de 

engenharia de infraestrutura têm relação direta com a saúde pública, conforme 

esquema que segue :  

 

 Obras de Engenharia de Infraestrutura Urbana                           Saúde Pública .  

 

Numa visão técnica-ampliada, a Figura 14 reproduz em forma de diagrama a 

dinâmica que delineia este estudo e demonstra como se estabelece suas inter-

relações. 

 

 

  

        (inibe)                                

Fatores             Obras de             Saúde          Construção  

de risco          Infraestrutura                             de Espaços           Saúde           Saúde           Políticas 

     (1)                 urbana (2)           Meio              Saudáveis          Ambiental       Pública         Públicas (3)                      

    (agravos a saúde do indivíduo e do meio) 

 

 
FIGURA 14: Diagrama de influência a partir de obras de infraestrutura urbana 

 

 

Fazendo uma leitura linear e fragmentada, para melhor compreensão do 

Diagrama, temos que: 

 

(1) Fatores de risco em ambiente urbano de periferia agravam a 

saúde do indivíduo e do meio, influencia na saúde ambiental de 

toda a cidade e como conseqüência reflete de forma negativa na 

saúde pública. Do ponto de vista econômico, temos parte dos 

recursos financeiros destinados a tratar sintomas de doenças 

estabelecidas pela ausência sanitária. Do ponto de vista social 

uma saúde pública que não consegue obter resultados mais 

efetivos às necessidades da população. Do ponto de vista de 

Governo, ausência de políticas públicas integradas com foco e 

interesse na sociedade e sustentabilidade. 
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(2) Obras de engenharia de infraestrutura urbana são intervenções 

físicas necessárias e que tem a função de inibir os fatores de 

risco no meio ambiente, pois se antecipam à ação do patogênico 

sobre o indivíduo. Esta condição promove a saúde ambiental e 

desenvolvimento de espaços saudáveis, que por sua vez, reflete 

positivamente na saúde pública. Do ponto de vista econômico, 

melhor aproveitamento e destino dos recursos financeiros, bem 

como a efetividade da saúde pública junto à sociedade. Do 

ponto de vista social, têm-se Políticas Públicas elaboradas que 

influenciam de forma positiva ao destino e interesse de uma 

sociedade que almeja ser sustentável.   

 

(3) Em síntese, as Políticas Públicas devem considerar obras de 

infraestrutura urbana às condições de habitabilidade como 

condição necessária para promoção da saúde. Este 

entendimento estabelecido por Políticas Públicas de forma 

contínua reflete positivamente na saúde pública, que por sua 

vez é o reflexo da saúde coletiva de uma população. Visto pelo 

ponto de vista da engenharia, no que se refere às intervenções 

físicas no meio ambiente, tem como proposta passar a tratar 

causa ao invés do sintoma. Sendo assim, os recursos 

financeiros destinados a saúde pública teriam seus destinos 

ampliados as outras necessidades da população. 

 

No convívio com os moradores da Vila ficou evidente que a Comunidade 

possui consciência quanto aos riscos ambientais que estão expostos, bem como 

identificam a necessidade de obras de infraestrutura e, inclusive, educação 

ambiental.  

 

“Importante destacar, que sempre nós teremos fatores de risco na 

vida humana. Até porque, o próprio ser humano já é um fator de 

risco. Inerente a biologia humana, nós temos o que nós chamamos 

de marcadores de risco, como envelhecimento, etnia, o próprio 
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gênero. Todos esses são fatores que nós não temos controle. Por 

isso, nós chamamos de marcadores de risco. Mas se nós voltarmos 

em engenharia, se nós fizermos referência a, por exemplo, água 

contaminada e seu tratamento, barreiras, domicílio com qualidade, 

habitabilidade dentro do domicílio, pavimentação, pontes, sistema 

viário, o próprio uso do solo e zoneamento, hoje são fatores que inibe 

o impacto negativo na saúde da população. Desse modo, é 

importante entender que a engenharia tem sido um grande inibidor; 

nós chamamos isso do ponto de vista epidemiológico de fator de 

proteção. Ou seja, se por um lado, a natureza nos traz elementos 

que podem ser entendidos como fatores de risco, a engenharia inibe 

tais processos. Claro, importante dizer que a natureza também traz 

fatores de proteção.” (Ator C). 

 

Outra observação interessante é que as imagens trazidas pela Comunidade 

retratavam a mesma obra por mais de um ângulo de visão. E não foi fornecida 

nenhuma imagem que registrasse a Vila sendo vista de fora, somente imagens do 

seu espaço interior. 

 

Isso reflete a importância dada às obras na Vila Torres pela Comunidade. 

Sendo assim, foi possível observar também pelas imagens cedidas, que quase em 

sua totalidade o arquivo registrava as obras em andamento e registros de obras que 

foram concluídas, como por exemplo a Academia ao Ar Livre.   

 

No entanto, quando solicitado suas opiniões sobre as obras que ocorrem na 

Vila o entendimento foi expresso pelo aspecto da subjetividade: pelo o sentir, o se 

sentir valorizado, o se sentir incluído a Cidade. Ou seja, o entendimento de obras, 

bem como os seus benefícios se estabeleceu primeiramente pela saúde emocional 

do indivíduo, definida basicamente pela expressão resgate da auto-estima e, só 

após, é vinculado os benefícios destas à saúde do indivíduo e do ambiente.  

 

Estes aspectos subjetivos traduzidos, primeiramente, pela saúde emocional 

também foi constatado em documentários produzidos em outros estudos com foco 

na habitação de interesse social e que consideraram estabelecer a compreensão 

destes espaços a partir da percepção da própria Comunidade. 
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“É... uma pessoa com uma boa auto-estima corre menos risco de 

depressão, sabe... corre menos risco de ficar doente com doenças 

emocionais, doenças psicológicas. E, também , têm a coisa física, 

né...intervenções, melhorias, pessoas mais alegres, as ruas mais 

limpas, tubulação de esgoto sem entupimento. Isso valoriza a 

comunidade e contribui para a saúde. Porque todos sabem que uma 

infraestrutura qualquer, em qualquer lugar ela contribui para a saúde. 

Esgoto, águas pluviais, eu acho que isso, ninguém nem se comenta, 

nem questiona, nem é questionável isso. Uma coisa ajuda a outra, 

né... essas obras contribuem diretamente para a saúde das pessoas, 

tanto para saúde emocional, como para saúde física das pessoas da 

comunidade da Vila  Torres. [...]” (Ator A). 

 

Para Machado, PHB (1996) deve-se considerar a percepção dos moradores 

como uma informação de grande importância no estudo das relações entre o homem 

e o ambiente tendo em vista que há uma profunda diferença entre um cenário 

descrito e estudado, e um cenário experimentado e vivido. 

     

“[...] Então acho que aqui também há um papel importante do 

engenheiro de compreender essa dinâmica, estas inter-relações, 

estas inter-dependências entre as áreas do saneamento, para que se 

garanta uma boa condição de saúde. [...] reforçar essa idéias que o 

engenheiro tem uma função social e que deverá ser exercida na sua 

plenitude através da compreensão da realidade. Você está 

vivenciando um mundo real, você está vivenciando uma situação de 

um espaço urbano carente de desenvolvimento e de evolução. Então 

acho que isso certamente permitirá a você ter uma boa compreensão 

da realidade e do seu papel como profissional de engenharia ao 

longo da sua trajetória para o futuro.[...] Até mesmo, é interessante a 

compreensão da importância do relacionamento com as lideranças 

comunitárias.” (Ator B). 

 

Outra observação interessante é que à análise das entrevistas articulada à 

análise das imagens proporcionou aspectos interpretativos de vários enfoques 

referente a um só objeto de estudo.  
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Na prática, este arranjo entre percepções expressas de modo verbal e não 

verbal aliados ao conhecimento teórico possibilitam uma compreensão plena da 

realidade do cenário de estudo, pois considera conhecer a dinâmica social local para 

interpretar a realidade local. Esta situação favorece muito às Políticas Públicas que 

se voltam à sociedade em busca de resultados.  

 

“Quando você urbaniza uma área, você está tendo obras de 

engenharia; quando você tem obras de engenharia você está 

minimizando os fatores de risco. Essa relação é evidente. Quando 

você tira os fatores de risco, a saúde daquela população vai sofrer o 

impacto muito positivo. Então não tenho dúvida que se formos 

analisar a relação fator de risco x efeitos em saúde numa área como 

a Vila Torres, nós teremos evidências de que essas obras foram 

importantes. E daí, claro que a percepção da população sobre essas 

obras vai ser positiva, porque ela vai poder, mesmo que não fazendo 

uma análise criteriosa-científica, sentir que houve um aumento da 

qualidade em todos os sentidos nessas áreas.” (Ator C) 

 

 Esse entendimento adquire maior clareza quando foi inserido no diálogo o 

Programa Comunidade em Cores, que trata de intervenções físicas de ordem 

estética onde as fachadas das residências da Vila sofrem reforma, adequação e em 

alguns casos reconstrução de uma nova fachada. O diferencial neste Programa, 

além da participação da Comunidade na forma de mão de obra, são os moradores 

das residências que definem as cores e combinações.  

 

Esta condição de “escolher a cor” de sua residência, deu a Comunidade um 

sentimento de empoderamento e estimulou o comprometimento dessas pessoas em 

conservar sua casa e o seu entorno.   

 

“Você viu aquele material da Comunidade em Cores? Então na 

verdade, Comunidade em Cores chega pra complementar essa 

intervenção que está sendo feita lá na Vila. Então trabalha bastante 

esse aspecto da auto-estima, de sentimento de pertencimento dos 

moradores, acho que isso deve dar algum resultado. É o que a gente 

está esperando justamente trabalhar nesta questão. (Ator D). 
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Isso é fácil de constatar na Vila. Os proprietários das residências que foram 

contempladas na primeira etapa estão pintando suas residências por conta própria, 

pois consideram que estão destoando das residências que estão sendo reformadas 

nesta nova etapa.  

 

Outra situação que amplia esse entendimento refere-se quanto as 

intervenções das obras previstas pelo PAC 2. Os moradores, incluindo jovens e 

crianças, possuem o entendimento quanto aos benefícios previstos e quais 

intervenções são necessárias.  

 

É interessante citar que quando foi informada a uma jovem sobre a 

intervenção por parte do PAC 2 na Vila, esta proferiu um comentário remetido como 

uma conquista máxima em obras para a Vila; e na seqüência, descreveu quais 

seriam as intervenções que deveriam ocorrer e como ocorrer, como: “alargamento 

das ruas, meio fio, calçamento, pavimentação, demolições de algumas casas, 

árvores ...”.  

 

 Não muito diferente destas considerações foi expresso o significado da obra 

da trincheira para a Vila sob o aspecto indivíduo-espaço. No primeiro momento, 

interpretado quanto ao sentimento de se sentir mais visitados, percebidos e vistos 

pelos motoristas no trajeto entre bairros. Além, da quebra de guetos e do sentimento 

de não isolamento pelos residentes da Vila entre os residentes dos bairros que a 

Vila intercepta e, de certa forma por toda a Cidade. Somente após, mencionaram 

quanto ao possível interesse de novos comércios se estabelecerem na região e da 

possível valorização econômica dos imóveis e terrenos. 

 

“Até voltando atrás um pouco à pergunta anterior, o próprio projeto 

trouxe uma academia ao ar livre para os idosos fazer exercícios. Foi 

Projeto Cores, veio pela COHAB. Então, isso já diz tudo, exercício, 

saúde. E quanto esta questão das obras, como a trincheira, é isso 

mesmo, isso tira a Vila das Torres desta condição de gueto. Porque, 

é esse sentimento que a gente têm, sentimento de gueto. Sabe, eu 

cresci aqui tendo essa sensação de ‘ilhamento’. De estar separado 

da cidade, de não me sentir curitibano, sabe... assim como a maioria 

das pessoas da comunidade que cresceram aqui, [...] Você olha dos 
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lados, lixo, carrinho no meio das ruas. É, eu acho que é por aí a 

coisa, é o gueto. Puxa, agora eu estou aqui, minha auto-estima 

nesse momento cai, ... é triste, é triste, eu posso dizer pra você que é 

triste. [...] Essas obras, essas intervenções que estão acontecendo 

aqui, quebra isso, quebra esse sentimento de gueto, porque vai ter 

mais vazão, ou seja, não vou me sentir tão ilhado, porque, qualquer 

rua você saí pra outros lugares, outros lugares passam por aqui. 

Sabe, antes só Guabirotuba cortava Vila das Torres, ou seja, éramos 

visto só pela Guabirotuba, e pela Comendador Franco. Agora não, 

nós vamos nos sentir visitados, nós vamos nos sentir dentro da 

cidade de Curitiba, mais circulação aqui dentro.” (Ator A). 

 

 Outro aspecto relevante refere-se ao interpretarem a presença dos 

profissionais de engenharia na Vila. Primeiramente, os profissionais fazem parte do 

quadro técnico da COHAB-CT; no constatar que não, a outra questão se refere a 

qual obra esses profissionais pretende executar no ambiente da Vila, visto serem 

profissionais de engenharia.  

 

“[...] A atuação do engenheiro inserido no contexto de sociedade 

muitas vezes, especialmente, neste momento do teu trabalho junto a 

Vila Torres de uma dedicação da engenharia a uma comunidade 

carente de recursos de infraestrutura, de sistemas urbanos na sua 

melhor expressão e, de certo modo, voltar a engenharia para uma 

abordagem social. Ou seja, colocar o engenheiro na sua verdadeira 

função social perante a nossa sociedade com um legítimo papel de 

função social do exercício da sua profissão”. (Ator B). 

 

 A relação dual engenheiro-obra é imediata, tanto vindo da observação de uma 

criança ou jovem, bem como de uma pessoa adulta. O vínculo estabelecido entre 

ser engenheiro e fazer obra, necessariamente obra na Vila, devido a presença deste 

profissional na comunidade, define uma percepção da função (quase) única da 

profissão de engenheiro - fazer obra. 

 

“[...] O engenheiro civil precisa estar preparado para conhecer essa 

outra disciplina, que é a dinâmica social, que é exercida pelas 
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lideranças comunitárias, que muitas vezes são os interlocutores entre 

nós e os futuros beneficiários de uma intervenção da engenharia no 

espaço coletivo comunitário. Então, eu diria que cada vez mais um 

engenheiro que atua nos espaços urbanos, precisa ter a 

compreensão da necessidade de atuar de maneira interdisciplinar e 

indiscriminadamente com relação às áreas de formação, com relação 

até mesmo aos níveis de formação, porque ali estão às informações 

específicas para compor uma visão mais concreta da realidade, uma 

visão mais precisa da realidade.[...]”. (Ator B). 

 

 Para explicar essa co-relação engenheiro-obra deve, primeiramente, as 

intervenções em obras de infraestrutura atrelada às ações em políticas públicas com 

gestão mais participativa por parte do poder público. Identificada pelos moradores 

pela presença da COHAB-CT. Essas interferências de ordem técnica são 

negociadas com a comunidade junto as Instituições públicas e vice-versa. Como 

exemplo, pode-se citar a obra da trincheira que irá beneficiar o trânsito nos trajetos 

entre bairros, onde o benefício faz-se à Cidade, mas que foi acordada junto à 

comunidade sua construção no espaço Vila Torres, dado as condições espaço-físico 

e privilegiadas a qual a Vila Torres está estabelecida.   

 

“Direitos de cidadania, isso porque hoje a gente tem essa 

consciência desse direito. Porque, nem isso tínhamos no passado. 

Por isso que eu falo, muitas coisas vem da educação, graças a Deus 

hoje as classes mais humildes estão tendo um acesso melhor a 

educação. Então a gente está aprendendo essa cidadania. Sabe, a 

gente está aprendendo até essas coisa de sentimento mesmo, de 

pertencer a uma cidade, de se pertencer a um local. Você vê, você 

sentir que não está pertencendo a uma cidade por que, ás vezes, eu 

via, eu contemplava toda essa realidade que falam de Curitiba, não é 

a minha realidade. Poxa, onde eu estou? olha  a minha situação! Por 

isso, que eu estou vendo tudo isso com muito otimismo e estou 

querendo e fazendo parte disso de certa forma e torcendo para que 

dê certo, né. Eu tenho certeza de que vai dar certo. E sempre 

caminhando, se oferecendo, trabalhando, fazendo parte do problema 

e apontando também soluções. Porque é muito fácil você chegar e 

dizer: a não! meu problema é esse, me aponte solução. Não. Você 
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tem que primeiro fazer parte do problema mas também ajudar. A 

sentar junto e buscar junto com o poder público a solução para o 

problema da sua comunidade e isso a gente tem feito. A gente tem 

buscado. Eu acredito que o caminho é este, se a gente têm algum 

êxito. Estamos tendo no momento algum êxito, é porque a gente está 

encontrando as portas abertas do poder publico. A gente está 

encontrando algum atendimento, a gente está encontrando aquela 

mão amiga, né... que no passado a gente não encontrava. Então a 

coisa passa por aí, a gente está se sentindo cidadão.” (Ator A). 

 

Dessa forma, a compreensão de obras pelos residentes da Vila é interpretada 

por conquistas, por direitos adquiridos, por valorização do indivíduo-morador, do 

indivíduo-cidadão, por inclusão a Cidade e, somente depois, traduzida aos 

benefícios à saúde do indivíduo e ambiental, conforme ilustra a Figura 15.   

 

                               Resgate de auto-estima      

Fatores                      Saúde      Sentir-se valorizado                                         Espaços                             Saúde 

de risco                    emocional e      Inclusão / Pertencimento a                               bonitos                              Pública 

                  física                    Cidade 
                                                       ... 

           Obras de Infraestrutura                                                                   Meio ambiente / Saúde ambiental 

            

 
FIGURA 15: Diagrama obras de infraestrutura  como processo inibidor de fatores de risco, a partir do olhar da Comunidade. 

 

 

A estas interpretações Prediger (2007) cita que o meio ambiente não se 

apresenta como questão relevante para as classes sociais que ainda não possui 

assegurada as condições básicas de sobrevivência. Ainda que este espaço possa 

ser considerado um bem de uso comum, cuja proteção interessa ao conjunto da 

sociedade.    

 

“Na verdade, todos esses projetos que a COHAB está fazendo de 

urbanização e de reassentamento, eles têm esse viés de 

participação da comunidade. Porque hoje, não é mais possível 

chegar com uma solução imposta e dizer que vai ser assim. Então, 

desde o planejamento do projeto têm um envolvimento da 

comunidade até a solução. E que está sendo dada para aquela área 
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para onde eles vão ser transferidos. E têm depois todo esse 

acompanhamento social que começa, antes ainda, na fase de 

projeto. Depois acompanha as famílias durante todo o 

desenvolvimento da obra e ainda está previsto a fase de pós-

ocupação, que são 6 meses após a mudança das famílias. O serviço 

social vai lá e continua na área. É um projeto que na verdade não 

atua só. É o serviço social da COHAB que está na frente mas que 

têm todas as outras Secretarias que de alguma forma prestam 

serviços, estão junto trabalhando e estão no dia-a-dia da população 

que são envolvidas também. Daí por exemplo, a Secretaria de 

Educação, quando é feito o reassentamento já é visto a questão para 

onde elas vão, é providenciado matrícula. Na Unidade de Saúde se 

ela muda de Regional, muda de Unidade de Saúde e o cartão que 

usava na unidade de saúde e tal. O cartão já é transferido 

automaticamente pra outra unidade. Têm FAS que entra também 

oferecendo curso de qualificação, de preparação para os moradores. 

A idéia é dar um atendimento mais completo, porque na verdade só a 

casa não resolve todos os problemas. Então, você têm que dar uma 

estrutura melhor para a família para que ela possa manter o imóvel. 

Porque também não interessa para COHAB resolver dar uma 

unidade e no fim a família vender, porque ela acha que não vai poder 

pagar e conservar. Então, todos esses aspectos fazem parte do 

projeto de atuação social que acontece paralelamente a intervenção 

física, e que contempla vários aspectos.” (Ator D). 

 

Nesta etapa da discussão, o conceito habitabilidade urbana está sendo 

direcionada sua atenção para habitação de interesse social, considerando o 

estabelecimento de vínculos e articulações entre práticas intersetoriais entre 

políticas públicas aliada ao setor privado.  

 

“Então, essa é a idéia. Unir os vários serviços, as várias políticas 

concentrarem nessa intervenção para que seja um atendimento 

integral. As outras Secretarias estando presentes reforçam porque 

simplesmente levar e daí abandonar, deixar aquelas famílias, é 

lógico que o projeto não se sustenta, não resolve os problemas das 

famílias e, no fundo, acaba sendo um desperdício de recurso público. 
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Porque às vezes, acaba desvirtuando, indo pra outra finalidade. A 

população muda, começa a colocar aqueles imóveis a venda, quer 

dizer, aquele recurso investido na moradia, que é um produto muito 

caro, acaba servindo pra especulação. A população que era para ser 

atendida, muitas vezes, volta para a ocupação. Porque não se 

sentem integrada, e falta apoio para que possa permanecer para 

aonde foi transferida.” (Ator D). 

 

A intersetorialidade na política habitacional de interesse social articulada ao 

setor privado interpreta ações da gestão pública como proposta de desenvolver 

alternativas em melhorias na qualidade de vida nos centros urbanos a partir da 

periferia. Numa visão mais ampliada dessa proposta esses arranjos articulados ao 

sistema-habitação promovem desenvolvimento social e econômico. 

 

“[...] Você deu vários exemplos de envolvimento e de participação 

das pessoas da Vila Torres na discussão do destino da sua 

comunidade e da sua coletividade. Então, ali estão ocorrendo 

situações que nos remetem a este conceito da cidadania. Eles ainda 

estão conquistando direitos. O direito de participar do destino da sua 

coletividade. Já estão exercendo, por força dos trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos lá com o apoio da COHAB, com os Órgãos 

públicos fomentando, este espaço de participação e de discussão 

dos destinos daquela coletividade. Com relação aos direitos civis me 

parecem que eles ali também estão conquistando direitos civis, o 

direito a vida, o direito de ir e vir, o direito enfim de professar sua 

crença, seu credo. Estão na busca de cada vez ter maior acesso aos 

direitos sociais de participar da riqueza coletiva, de ter acesso a um 

bom serviço de transporte urbano, de ter acesso a um bom serviço 

de saúde, a um bom serviço de educação para seus filhos. Participar, 

enfim, desta riqueza que a coletividade constrói e que precisa ser 

acessada de uma maneira justa e harmônica por todos os indivíduos 

que compõem esta sociedade. Em que pesa, ainda vivermos 

espaços de desigualdade, dentro do próprio estado do Paraná.[...]” 

(Ator B). 
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Segundo Campos (2000), como processo organizado e coletivo a ação 

intersetorial não é um processo espontâneo. Depende de uma ação deliberada que 

pressupõe o respeito à diversidade e às particularidades de cada setor ou 

participante. Envolve a criação de espaços comunicativos, a capacidade de 

negociação e também trabalhar os conflitos para que finalmente se possa chegar 

com maior potência às ações. Ações que não necessariamente implicam na 

resolução ou enfrentamento final do problema principal, mas que implicam na 

acumulação de forças, na construção de sujeitos e na descoberta da possibilidade 

de agir.  

 

Essa perspectiva amplia a capacidade de resolver situações de efetividade e 

de eficácia ao estabelecer sua construção na necessidade das pessoas para 

enfrentar problemas complexos em ambientes urbanos.  

 

“Essas obras que estão ocorrendo aqui é a cara da Vila e foram em 

comum acordo e, o respeito coisa e tal. Interessante Lydia, coisa 

interessante, eu sempre observei, eu tenho acompanhado, eu vejo 

esse respeito do poder público. A própria construção da rua Chile, é 

uma obra que  já tinha sido desenhada desde 1986, é muito antigo 

já. Essa obra era prevista e foi chamada toda a comunidade da Vila 

das Torres pra discussão desse projeto, antes de ser iniciado. Então 

a comunidade foi ouvida, qual a melhor maneira de ser feito, como 

deveria acompanhar a obra, questão de segurança, todo esse tipo de 

coisa. A comunidade foi respeitada; está sendo respeitada nesse 

sentido. Foi fotografado as casas pra ver se não dão rachaduras 

depois da obra para ser acompanhado. Tudo num maior respeito, 

questões dos projetos da COHAB, aqui dentro também, eu nunca 

fiquei de fora de uma reunião sequer. Até da escolha do nome do 

projeto. Então é uma coisa interessante sabe, esse respeito que o 

poder público está tendo pela comunidade Vila  Torres. Isso eu tenho 

que frisar. Então, se o poder público pecou, e pecou muito no 

passado, hoje a gente está tendo esse retorno. Sabe... do poder 

público com a Vila Torres. Eu falo isso Lydia, assim sem 

preocupação nenhuma, porque eu falo assim numa situação 

apolítica. (Ator A). 
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A Figura 16 ilustra o modelo funcional estabelecido como exemplo prático de 

aplicabilidade entre parcerias com o setor público, setor privado e sociedade. Trata-

se de um modelo de negócio sustentável. 

 

Na prática esse modelo acorda ações de responsabilidade ora individual, ora 

em conjunto para a sua funcionalidade e sustentabilidade, em prol de um 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

 

 
 

FIGURA 16: Programa de execução-funcional – Setor Privado articulado ao Setor Público e Sociedade.  

FONTE: AkzoNobel (2011). 

 
 

“A equipe da Coral chega na comunidade sempre com muito diálogo 

com os moradores, buscando conhecer melhor os problemas e 

costumes encontrados naquela comunidade para então gerar 

discussão em busca de um pensamento coletivo de como as cores e 

o projeto podem influenciar positivamente o dia-a-dia daquelas 

pessoas. Pouco a pouco, aumenta o interesse dos moradores em 

participar da discussão das cores e o projeto começa a se desenhar, 

tomando força na comunidade e mobilizando pessoas interessadas 
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em serem capacitadas para realizarem a pintura. Essa é a grande 

mudança que o projeto Tudo de cor para você realiza nas 

comunidades: além das cores que ficam nas casas pintadas, atitude 

de realizarem a pintura em conjunto com as próprias mãos gera 

mudança de hábitos e preocupação com a manutenção para que a 

onda de melhoria de qualidade de vida e o aumento da auto estima 

que estão sentindo dure por muito tempo.” (Ator E). 

 

O modelo (Figura 16) apresentado, não é objeto de apreciação específico 

deste estudo, mas é interessante observar as possibilidades do desdobramento 

desse modelo sobre os aspectos social e econômico, seja na ordem de parceria 

entre setores públicos e privados, bem como observar que a sua funcionalidade 

impulsiona toda a cadeia da indústria da construção civil. E a esta, cabe ressaltar, 

está intrinsecamente ligada ao destino do desenvolvimento do país.  

 

Outro ponto interessante a destacar neste modelo, conforme esclarecimento 

da Empresa, é que na parceria com setor público não é estabelecida qualquer 

acordo de benefícios tributários. Trata-se de um programa interno da Empresa, 

como missão e participação para com a responsabilidade social do país. De modo 

que tem a sustentabilidade como técnica do próprio negócio, tanto no plano 

econômico como social. Esse programa também se estende a outros países, a 

exemplos: Holanda, Uruguai, entre outros. 

 
 

“Aqui está o desenho do Programa, a gente chama de Tudo de Cor 

para você – Modelo de execução. Qual que é o modelo? Modelo 

cooperado; isso aqui é o que a gente fez na Vila Torres com a 

COHAB. Então , o que a AkzoNobel é responsável? Entramos com 

tinta e treinamento para pintores e aprendizes. O que o Parceiro é 

responsável? Que no caso é a COHAB. A COHAB é responsável 

pela mão de obra, por exemplo, se tiver que pagar os pintores 

mesmos, a COHAB é a responsável. Por isso, que é parceria, nós 

ensinamos. Como que funciona? Precisa de alguém profissional para 

pintar em lugares, porque para eu pintar isso aqui, eu pinto; mas o 

segundo andar, como é  que eu subo? Como é que eu faço, em subir 

numa escada com segurança? Então a gente faz assim, tem que ter 
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profissional. A gente vai até um ponto, que falamos: ali o voluntariado 

pode ajudar. Então, talvez a COHAB, teve um grande grupo de 

voluntario, dos próprios moradores. Na hora de fazer o telhado,  subir 

no segundo andar, terceiro andar, pegar andaime, aí tem que ser 

profissional. Então esse profissional, tem que ser do Parceiro. A 

gente treina. O que, que acontece, às vezes, o profissional por 

exemplo, a gente tem 2 treinamento, um para aprendizes e uma para 

profissionais. Profissional é aquele que tem que saber da segurança, 

tem que saber da importância da preparação perfeita; o aprendiz é 

aquele que nunca pintou, nunca trabalhou, e quer entender como 

que é a pintura. Quer aprender como funciona. Então, a gente dá 

aqueles primeiros passos, para eles participarem do projeto; mas 

eles sendo aprendiz a gente não pode fazer ele subir no andaime 

também. Ele pode ajudar o pintor profissional fazer no andaime, mas 

ele não sobe; a gente diferencia bem. E tem os voluntários, aquele  

aprendiz, porque as vezes, os voluntários vai lá um dia, ajuda  a 

pintar ali, gosta e tal...não vai todos os dias pintar. Esses voluntários, 

a gente faz uma geral, como que mexe, como que pega o rolo, a 

luva, o óculos, o capacete, cuidado com isso, aqui é a cor tal, como 

que se molda, pincel, essas coisas básicas; que parece simples, mas 

na hora de você fazer não é. Se eu tiver uma lata de tinta e pincel é 

fácil, faço; mas como é que eu faço? Então, toda essa parte,, são 

ambos. É tudo negociado”. (Ator E). 

 

O modelo elaborado intitulado Ciclo Sustentável (Figura 17) ilustra como se 

estabelece o processo de sustentabilidade do programa “Tudo de cor para você”, 

proposto pela Empresa com objetivo principal, “despertar nas pessoas o senso de 

preservação e embelezamento de suas casas e da comunidade onde vivem”.  

 

“Na verdade temos um técnico na região. E a idéia depois que 

montar a turma, em conjunto com uma parceria com o SENAI, 

montar turmas regulares.Mas isso é com tempo. Porque aí são para 

formar turmas para sair profissionais da pintura. Hoje, a mão de obra, 

é o principal problema nosso indiscutível. É o principal problema no 

Rio, São Paulo. A construção civil no Brasil não consegue crescer. 

De que, estamos falando? ah a gente está crescendo 5% ao ano, se 
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crescer 15%? não consegue...não consegue. Não temos mão de 

obra... e assim, o governo não investe muito. Eu li uma reportagem 

ontem, no Valor Econômico, que a cada R$ 1,00 que o governo não 

investe em educação ele tem que gastar R$ 104,00 em seguro 

desemprego. Então... olha isso...a pessoa não tem emprego e isso 

gera um ônus aos cofres públicos.” (Ator E). 

 

  

 
 

FIGURA 17: Modelo Ciclo Sustentável. 
FONTE: AkzoNobel (2011). 

 

 

“Retornar a comunidade e verificar se o aspecto melhorou, nós 

fazemos. É uma preocupação nossa. Na verdade, em Curitiba, foi 

uma parceria com a COHAB, assim, a COHAB é a líder. Nós 

apoiamos a iniciativa e tentamos dar a nossa cara, é a forma que é o 

projeto ‘Tudo de Cor’; que aí é... está dando treinamento com os 

pintores. Verificar se tem turma formada.” (Ator E).  

 

 

 Segundo Arns (2002), a integração e interação de um sistema de atores de 

decisões e facilitadores fazem com que a comunidade entenda as razões dos dados 

e indicadores socioeconômicos e ambientais. Saber de que forma ela poderá 

trabalhar e participar na construção de processos que busquem a operacionalização 
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de ações conjuntas locais (comunidade) e seus facilitadores (município, governo, e 

entidades públicas e privadas). (Apud BRITO, 2005). 

 

A gestão pública mais participativa junto a Comunidade estabelece condições 

que tornam factível o processo de construir espaços saudáveis em ambiente de 

periferia e ampliam seus resultados para construção de cidades saudáveis.  

 

“E se você olha, isso é uma coisa que hoje a gente já pode constatar 

aqui. Se você pegar lá no IPPUC, têm um mapa de evolução da 

ocupação urbana no município. Se você verificar de 20 anos pra cá, 

todas as áreas de maior crescimento, de maior expansão, estão 

ligadas de alguma forma a questão habitacional. [...]. E a gente nota 

muito, quando você pega os bairros que mais cresce e vai ver, aí tem 

sempre uma ação da COHAB, naquela região. E, eu acho também, 

que isso mostra que a política da habitação ela pode servir como 

indutor do crescimento. E que foi o que aconteceu, quer dizer. Você 

leva a habitação, às vezes , leva em regiões de expansão. Hoje em 

dia, às áreas de expansão da cidade elas estão rareando. Curitiba já 

tem pouca área, então não tem muito como exercer, eu acho, com 

tanta plenitude como foi até agora. A habitação chega, depois vem 

os outros equipamentos. E aí, a idéia é que o desenvolvimento 

dessas áreas eles reproduzam, mais ou menos, o que acontece nos 

bairros. Porque o bairro tem toda uma historia, não se forma de uma 

hora pra outra. E é mais ou menos isso que dentro dessa visão de 

habitação. É mais ou menos isso que se busca; que é fazer um 

crescimento planejado, dentro do possível. Lógico que, às vezes, 

aparece novas demandas, que tem que ser administradas. Mas que 

seja aquele processo gradativo.” (Ator D). 

  

O enfrentamento dos problemas sociais urbanos implica muito mais do que 

uma alocação racionalizada de recursos. Para Brito (2005), impõe-se principalmente 

a tentativa de se empreender estratégias capazes de aumentar a participação da 

sociedade nos processos decisórios. Responsabilizá-la como agente social 

privilegiado nos processos vinculados à apropriação, a produção e a gestão das 

cidades, tendo em vista a sua sustentabilidade. 
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 “Eu acredito que o engenheiro civil tem um certo privilégio de 

trabalhar de modo interdisciplinar. A sua própria formação, é uma 

formação com caráter generalista, em que vários aspectos da 

engenharia são colocados durante o seu curso de graduação. Então 

da mesma maneira que ele tem acesso aos conhecimentos do 

saneamento, ele também tem acesso aos conhecimentos do 

dimensionamento de estrutura de concreto ou da construção de 

grandes obras hidráulicas, de barragens, hidrelétricas, de ferrovias, 

de rodovias, de portos, de aeroportos. Então o curso de graduação 

de um engenheiro civil tem uma visão ampla da engenharia de um 

modo geral. Isso faz com que ele possa atuar, inclusive, dentro 

desse aspecto da engenharia civil com colegas de diferentes 

formações. Mas ele também deve desenvolver, e eu acho que o 

próprio trabalho que você está desenvolvendo dá demonstração 

disso, a atuação profissional de modo interdisciplinar, em que o 

engenheiro civil se relaciona com um dentista, que ele se relaciona 

com um sociólogo, que ele se relaciona com um economista, que ele 

se relaciona também com um geógrafo, porque o conjunto destas 

áreas de atuação e destes conhecimentos é que compõe a 

descrição, mais adequada da realidade na qual ele vai atuar. Então, 

ele precisa das informações de um economista, ele precisa da leitura 

do engenheiro geógrafo ou do engenheiro cartográfico, ele precisa 

das informações. Você foi buscar informações na Secretaria de 

Saúde no teu trabalho, uma abordagem interdisciplinar. Então, 

importante conhecer como está a saúde bucal das famílias, 

especialmente das crianças que moram num determinado ambiente 

onde se vai atuar. Então, é importante a participação de advogados 

para nos dar subsídios legais para determinadas intervenções. Até 

mesmo, é interessante a compreensão da importância do 

relacionamento com as lideranças comunitárias.” (Ator B). 

 
 

De acordo com Campos (2000), a intersetorialidade envolve também  a 

expectativa de maior capacidade de resolver situações de efetividade e de eficácia, 

pois em todas as experiências reconhece-se claramente que ela se constrói sobre a 

necessidade das pessoas e setores de enfrentar problemas concretos. São as 

questões concretas que mobilizam as pessoas, são elas que criam o espaço 
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possível de interação e de ação. Assim, apesar de o processo ser em si importante é 

fundamental também que se produzam resultados parciais, palpáveis, perceptíveis 

para retroalimentar setores e pessoas participantes.  

 

“[...] a cidadania também pressupõe uma atitude cidadã. A atitude do 

cidadão segundo estes pesquisadores ligados ao trabalho 

desenvolvido pelo Jaime Pinsk, descrevem atitudes cidadã como 

baseada em três condutas: a da cooperação, o do trabalhar juntos, o 

do cooperar. Atitude da solidariedade, que é o de compreender a 

demanda do outro, estar solidário com o outro para auxiliar a 

superação daquela necessidade, daquela demanda o espírito então 

da solidariedade como um corpo sólido e unido, único; e também a 

terceira conduta cidadã da participação política. E a participação 

política, não necessariamente no sentido político eleitoral ou 

partidário, mas político no sentido de influenciar nos destinos da sua 

coletividade, de participar politicamente das discussões dos temas 

que lhe dizem respeito. Bom, então, afinal o que é cidadania?  um 

conjunto de direitos, mas também uma atitude, baseada na 

cooperação, trabalhar juntos, na solidariedade, unidade e na 

participação política pela discussão dos destinos de sua coletividade. 

E porque que eu falo disso diante do teu trabalho e diante do tema 

da tua dissertação com relação a Vila Torres? Porque, eu entendo 

que é parte do papel de um engenheiro civil ter a compreensão 

desses aspectos e desses valores da cidadania. Destes conceitos da 

cidadania para que ele possa estar inserido neste contexto 

republicano e cidadão, e perceber o seu papel, a sua função social 

dentro deste cenário, e ser ali um agente promotor da cidadania, 

através da sua técnica, do seu conhecimento, através da sua 

compreensão. Quando você falava, por exemplo, naquele projeto das 

cores, dele poder mostrar recursos possíveis para aquela 

comunidade, que transformariam a sua realidade para uma realidade 

melhor. [...]” (Ator B). 

 

Dessa forma, segundo Arns (2003), Gestão Territorial Participativa é a 

construção de diversos processos de ações locais e regionais integradas por uma 

rede de trabalho formada por um sistema de atores interdisciplinares e 
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interinstitucionais. Interagindo a partir das potencialidades humanas, técnicas e 

científicas. Formando um sistema de informação e comunicação de alcance 

comunitário e buscando a sustentabilidade nos ambientes socioeconômicos e 

ambientais dentro de um espaço social e territorial.  

 

“Com relação ao Programa Comunidade em Cores, vai trabalhar com 

essa questão. Está prevista alguma coisa em termos de melhoria das 

habitações. Porque o que aconteceu depois que foi feita, depois de 

todas essas atuações da COHAB, teve na verdade um adensamento 

excessivo ali. Porque hoje, você tem vários terrenos ali. Quando a 

COHAB vendeu tinha uma família. Hoje, às vezes, têm 03 famílias. E 

têm também a questão dos carrinheiros que é bem forte. Têm 

aqueles depósitos e algumas áreas ali que concentram, por exemplo, 

a pessoa que digamos é o dono do material, que oferece emprego 

para 4 a 5 famílias e que moram todas numa construção só. Então, 

têm esse problema, daí vai se trabalhar um pouco da questão da 

melhoria da moradia do desadensamento e permitir uma arejada na 

área, melhorar moradia que está em condição precária e trabalhar 

um pouco com a questão estética. O projeto ambiental também esta 

presente, isso é uma coisa nova e que é uma coisa também que as 

primeiras intervenções que a COHAB fez, por exemplo, em termo 

assim, lá antigamente de reassentamento de famílias de margem de 

rio, se notou que se não der uma destinação para área a tendência é 

que essa área seja ocupada de novo. E isso vira um problema que 

não se resolve nunca. E com prejuízo, na verdade, para a cidade 

toda. Porque quando se fala em prejuízo ambiental é para a cidade. 

Então, tem esse componente bastante importante.” (Ator D). 

 

Nesse estudo, a prática da intersetorialidade é estabelecida por políticas 

públicas entre parceria com a COHAB-CT e a AkzoNobel, sendo executada pela 

COHAB-CT na implantação do Programa Comunidade em Cores.  

 

“A iniciativa, por exemplo, do Programa Comunidade em Cores, foi 

iniciativa da COHAB. Nós apoiamos, mas a iniciativa foi deles. Às 

vezes, a iniciativa é nossa. Relacionamentos com a comunidade é de 

ambos, a COHAB e a Empresa. Depoimentos, história, investigar... a 
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gente vai conversar com as pessoas; também ambos. Evento de 

entrega, a idéia é fazer integrado, fazer um show, um churrasco. 

Ações de relações publicas e comunicação. Fazer um releese juntos, 

tudo tem que ser juntos. Envolvimentos dos colaboradores e 

comunidade, também vamos chamar nossos funcionários, vamos 

chamar os funcionários da COHAB. Então isso aqui, é parte que a 

gente negocia. Isso aqui eu falo: isso aqui é comigo; a tinta e 

treinamento eu dou. E você é minha Parceira,  fala: pode deixar que 

a mão de obra eu tenho. E a gente faz o projeto. Isso aqui é 

fundamental. Você tendo isso aqui é viés para tudo. Para incentivar, 

as nossas lojas, Diprotec por exemplo,  a continuar o projeto com 

uma forma de até divulgar, temos a campanha tudo de cor pra minha 

casa. É uma forma que a gente entra com a tinta. É uma outra 

vertente.” (Ator E). 

 

Nesses entendimentos que integra dimensões cognitiva e social da vida às 

considerações da engenharia, traz a idéia central da questão que obras de 

engenharia de infraestrutura às condições de habitabilidade promovem saúde e 

estão diretamente ligadas a melhorias na qualidade de vida no ambiente e do 

indivíduo. Sendo seus benefícios refletidos na saúde pública. E, sendo assim, 

devem ser condição determinante a ser considerada no planejamento das Políticas 

Públicas. 

 

[...] O engenheiro civil precisa estar preparado para conhecer essa 

outra disciplina, que é a dinâmica social. É exercida pelas lideranças 

comunitárias, que muitas vezes são os interlocutores entre nós e os 

futuros beneficiários de uma intervenção da engenharia no espaço 

coletivo comunitário. Então, eu diria que cada vez mais um 

engenheiro que atua nos espaços urbanos, tem que ter a 

compreensão da necessidade de atuar de maneira interdisciplinar e 

indiscriminadamente com relação às áreas de formação, com relação 

até mesmo aos níveis de formação, porque ali estão as informações 

específicas para compor uma visão mais concreta da realidade, uma 

visão mais precisa da realidade.” (Ator B). 
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Nos últimos anos, a abordagem sobre qualidade de vida vem assumindo 

importância sob vários aspectos, sobretudo no que diz respeito a sua avaliação ou 

mensuração, seja no âmbito individual ou coletivo. Um dos meios de avaliar a 

condição de qualidade de vida é pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).  

 

“Com relação ao IDH, é um índice importante. Ele tem avaliado 

questões genéricas da qualidade de vida. Eu destacaria alguns 

pontos da saúde que são relevantes, como a saúde infantil e 

esperança de vida ao nascer. Ele efetivamente pode mostrar o 

reflexo da qualidade de vida. Mas é obvio, todo o indicador já é 

limitado. O indicador composto vai somando esses erros, ele vai 

acumulando as subjetividades do que a realidade não consegue 

mostrar, particularmente. São os erros que o indicador apresenta. 

Então para falar do IDH, eu acho que ele precisa ser reformulado 

dentro de uma idéia de maior apreensão da realidade. Todo o 

indicador traz vários erros e erros acumulados. Eu acho que talvez 

fosse o caso de criar um indicador específico para os aspectos 

físicos de uma realidade. E nós teríamos uma maneira de expressar 

uma qualidade emocional maior, uma qualidade física, uma 

qualidade urbana, uma qualidade municipal de todos os elementos 

que compõe a vida.” (Ator C).  

 

Para Amartya Sen (1999), o IDH pretende ser uma medida geral e sintética do 

desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e 

não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no 

mundo para se viver". O objetivo da elaboração deste índice é oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. (PNUD, 

2011). 

 

“Eu acho que se tivermos a capacidade de criar um indicador 

especifico para a região, como por exemplo, para a Vila Torres. Eu 

acho que seria benéfico, no sentido de que nós criaríamos uma série 

histórica para avaliar um índice sintético da qualidade de vida a partir 

da percepção de seus moradores. Um indicador que seja diferente 

do ponto de vista quantitativo. Um indicador que reflita mais às 



97 

  

condições totais e globais dessa comunidade. Então para falar do 

IDH, o IDH não perde totalmente a validade. Mas ele é limitado como 

qualquer índice composto. Quando se trabalha com índices 

compostos, você tem que considerar esses fatores. Eu entendo, que 

se nós quisermos avaliar uma realidade, essa realidade pode melhor 

ser expressa se partir de quem vive lá. Sugiro criar um índice a partir 

das prioridades da população da Vila Torres, das percepções, das 

necessidades, dos pontos, etc. Acho que seria essencial criarmos 

uma série histórica nesse sentido. Isso é importante como, por 

exemplo, o quanto você valoriza uma cor em uma casa, a 

flexibilidade de escolha de uma cor, o quanto essa fachada tem 

significado, talvez, fosse um indicador. E a partir dessa percepção, 

criarmos uma série histórica. Só aí você consegue chegar mais perto 

do que seria uma qualidade de vida para aquela população.”(Ator C). 

 

Através das entrevistas com representantes de setores distintos da 

sociedade, representante e moradores da comunidade , foi possível identificar que 

nos últimos anos houve uma mudança da forma de agir do poder público quando se 

trata das obras e intervenções no espaço da comunidade. Esta nova relação foi 

estabelecida com base na participação e no respeito às aspirações da comunidade. 

 

4.2 PERCEPÇÃO ATRAVÉS DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Outra forma de abordar o tema foi por meio de imagens fotográficas de 

maneira a trabalhar a percepção ambiental de forma pré-verbal, sem exigir 

quaisquer expressões verbais ou pré-significados.  

 

Registros de imagens fotográficas foram solicitados à Comunidade da Vila 

Torres. Para esta prática não foram pré-definidos quaisquer critérios. Optou-se por 

deixar que a comunidade estabelecesse os próprios critérios de importância em 

relação ao seu entorno.  

 

O estudo teve como estratégia compreender a percepção ambiental através 

das imagens fornecidas e sua representatividade para a comunidade. Sua leitura 
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interpretativa tornou-se um recurso que atingiu dimensões perceptivas, levando a 

Comunidade a perceber como vêem a si mesmos, o seu entorno, bem como as 

obras de engenharia para melhoria na qualidade de vida.  

 

Dessa forma, foi possível estabelecer uma articulação entre expressões 

verbais e não-verbais de modo à ampliar o entendimento do estudo sobre enfoques 

múltiplos. 

 

Os registros fotográficos representaram uma importante contribuição ao 

estudo por propiciarem uma ampliação da compreensão técnica para o 

entendimento das intervenções.  

 

Na seqüência, estão dispostos os registros fotográficos fornecidos pela Vila 

Torres. É possível perceber que houve a predominância quanto fornecimento de 

imagens que retratam as obras existentes e em andamento que ocorrem na Vila. 

Surgem como tema principal nas fotografias, seguida de aspectos construtivos 

(auto-construção) e social (estilo de vida).  

 

Dentre as obras existentes antes deste estudo, foi dado destaque a obra 

referente à Academia ao ar livre. Os moradores fizeram questão de repassar esses 

registros de seus acervos por considerarem como uma obra importante e que 

beneficiou a Comunidade. 
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FIGURA 18: Registros fotográficos da Vila Torres. 

 

 



106 

  

Pode-se observar que as imagens registram obras de reformas das 

residências e de melhorias na infraestrutura das ruas, nos espaços públicos e 

pintura de grafites nos muros. 

 

 As imagens que retratam a obra da trincheira sob a Avenida das Torres, 

conforme relato da comunidade, servirá para valorizar o espaço da Vila e 

proporcionar uma maior integração da mesma com a cidade de Curitiba. Para os 

moradores da Vila esta obra vai valorizar os terrenos da área e do entrono. 

 

Considerando a percepção sob o aspecto do meio ambiente, as imagens 

retratam somente o rio Belém e os recicladores em suas funções de rotina. Apesar 

da Vila Torres acomodar depósitos de materiais recicláveis, nenhuma imagem foi 

fornecida que retratasse as condições internas desses depósitos.   

 

Ao perguntar sobre a interpretação dos Atores quanto a imagem fornecida do 

rio Belém, foi relatado que o rio é um símbolo para a Vila. Nada foi relatado sobre a 

poluição e as evidentes más condições ambientais do rio e que são perceptíveis em 

algumas fotos. 

 

Em relação as imagens que registram uma família de recicladores, foram 

interpretadas pela a Comunidade como: (1) um absurdo, que em pleno século XXI, 

pessoas ainda vivem naquela condição precária e sob a forma de um trabalho 

desumano; (2) o acúmulo de lixo nas ruas atrapalha a passagem; (3) situação que 

não combina mais porque deixa a Vila feia; (4) apesar de não terem sido fornecidos 

registros que demonstrassem as condições dos depósitos de lixo e das pessoas que 

residem nestes espaços, foi feita referência às suas condições de vida insalubres, 

precárias e desumanas.  

 

Embora não tenha sido citado pela Comunidade observou-se que existe a 

compreensão de que as obras que ocorrem na Vila trouxeram resultados quanto ao 

processo de construção de espaços saudáveis. Este processo é identificado no 

envolvimento da Comunidade em cuidar mais do espaço. 
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Outro resultado das obras de reforma da fachada nas residências, do 

calçamento e do entorno, foi identificado o desenvolvimento econômico gradual do 

comércio local. O interior desses estabelecimentos comerciais foi organizado e 

reformado. 

 

As imagens fornecidas também mostram as ruas mais limpas. O que reflete 

outra situação muito interessante, o envolvimento da comunidade com a 

manutenção da limpeza das ruas. Passou a existir um comprometimento maior com 

os problemas da Vila, de uma forma direta ou indireta, porque a Comunidade 

começou se identificar com o espaço.  

 

Os moradores entendem que tem muito a conquistar mas reconhecem os 

benefícios estabelecidos até então. Por esta perspectiva, também é entendido o 

envolvimento da comunidade com o processo de construção de cidadania, 

estabelecido por políticas públicas intersetoriais atrelada a uma gestão pública mais 

participativa junto à Comunidade.  

 

Portanto, é possível constatar que a presença das obras de engenharia no 

processo de desenvolvimento de uma sociedade traz benefícios para melhoria da 

qualidade de vida e estimula o desenvolvimento local e social.  

 

4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 
Na seqüência é apresentada a reprodução da discussão e resultados, em 

forma de diagrama.  

 

Os diagramas foram sistematizados de forma visualizar os resultados sob 

aspecto:  

• Parcial técnico – obras planejadas por políticas públicas sob 

considerações técnicas e foco no desenvolvimento. (Figura 19).   

 
• Parcial técnico-social – percepção da Comunidade sobre obras de 

engenharia de infraestrutura urbana. (Figura 20). 
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• Integrado - obras planejadas por políticas públicas intersetoriais com 

foco na sustentabilidade de uma sociedade. (Figura 21).  

 

4.3.1 Diagrama sistematizado a partir da influência técnica. 
 

 
A Figura 19 ilustra o diagrama do estudo quando estabelece que obras de 

engenharia de infraestrutura possuem relação direta aos benefícios da saúde 

pública. Demonstra que numa visão técnica-ampliada seus resultados promovem 

desenvolvimento.  

 

 

 
                                                 [Gestão Pública + Setor Privado] 
                                                                                                  

 
                                                                            
OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                                           CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
                                                                                (Promovem)                                     (Habitação de interesse social) 

 
                                                                               
  Planejamento técnico                      Práticas Intersetoriais 
- - - - - - - - -  - - --  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -- - - -  - - - - --- -  - --  -- - -  -  -  -- - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - -  
 Práticas técnica                                                        (Promovem)      
                                                                                                                                      Epidemiologia Ambiental     
                                                                                                                                                              (Fatores de risco)                                                                                                                                                                                                                     
                                         
                                                                                                                                           (Teoria da Ecologia            
                                                Construção de Espaços Saudáveis                                  das Doenças) 
   
                                                                                                                                             Considerações 
 
 
 
                        Saúde do indivíduo   Saúde Ambiental      Saúde Pública 
  
 
 
                                                                                           (Resultam) 
                   
 
                                                  Espaços Saudáveis / Habitabilidade Urbana 
  
                                                                                            
 
                                                             Promovem Desenvolvimento  

 
FIGURA 19: Diagrama – Visão técnica. 
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4.3.2 Diagrama sistematizado a partir da percepção da Comunidade:   
  
 
A Figura 20 ilustra o diagrama quanto a compreensão da comunidade Vila 

Torres, ao interpretar obras pela perspectiva da percepção.   

 

                                            
                                                    [Gestão Pública + Setor Privado] 
  
                                                                                                 
                                                                            
OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                                           CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
                                                                                (Promove)                                     (Habitação de interesse social) 
                                                                                 

 
 Planejamento técnico                     PRATICAS INTERSETORIAIS 
- - - - - - - - -  - - --  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -- - - -  - - - - --- -  - --  -- - -  -  -  -- - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - - -  
 Práticas técnica                                                              (Promove)      
                                                                                                                                      Epidemiologia Ambiental     
                                                                                                                                                               (Fator de risco)                                                                      
                                                CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS SAUDÁVEIS        
                                                                                                                                                   (Teoria da Ecologia 
                                                                                                                                                    das doenças) 
 
 
                        Saúde do Indivíduo         Saúde Ambiental         Saúde Pública 
- - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -  - --  - -  
Percepção Ambiental                                                 (Promove) 
 
Fator compreensão-realidade 
pela ótica da Comunidade                        Saúde Emocional  
                                                              (percebida pelo ‘sentir’) 
  
 
  
                                        Auto-Estima           Valorização         Pertencimento 
                                                                 (espaço-indivíduo)      
 
                               
                                   Percepção de Espaços Bonitos / Desperta Interesse pelo Local                                                                             
 
                                                  
 
                                                 Envolvimento da Comunidade (Processo inicial) 
                         (Interesse pelo local: melhorias; conservar; Interesse por buscar de soluções; envolvimento; ...) 
 
                                                              
                                                       Sentimento de Inclusão à Cidade 
 
                                                                      
                                              Saúde Ambiental             Saúde Pública 
  
                                                                                    (Percepção)                                                      
                                                        
                                                               Espaços Saudáveis 
Processo técnico ampliado                                           (Promove)      
- - - --  
- - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
                                   Construção de cidadania (Sociedade – Setor Público – Setor Privado)  
                                                                                         
                                                          
                                                        Promove Desenvolvimento 

 
FIGURA 20: Diagrama – Compreensão da Comunidade. 
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Pode-se dizer que a proposta em entender um cenário de periferia urbana a 

partir da própria Comunidade desencadeou o primeiro esforço perceptivo deste 

estudo. Foi preciso superar a concepção abstrata do entendimento deste espaço 

estabelecido por dados secundários. O que foi relevante à condução e ao 

entendimento maior da temática 

 

A percepção ambiental neste Diagrama, é identificada como o fator da 

compreensão-realidade da Comunidade. No primeiro momento, se sentem 

valorizados e percebidos pelo poder público. A comunidade inicia o processo de se 

interessar pelo espaço; iniciam comparações (estéticas) com outros bairros da 

Cidade; inicia o processo de se sentirem pertencer a Cidade. Esse envolvimento é 

um processo gradual; estabelecido pela confiança entre às Instituições e a 

Comunidade, através de uma gestão pública mais participativa, que se fazem 

presentes nessas intervenções físicas. A essas considerações, interpretam estarem 

sendo ouvidos pelo poder público.  

 

Durante esse processo, os fatores de risco são identificados no reconhecerem 

algumas doenças que fazem parte do cotidiano da comunidade, a exemplo a 

leptospirose. Reconhecem que a Vila possui condições propícias à presença dos 

ratos, principalmente por conta do lixo sob acondicionamento inadequado, e dos 

depósitos de recicláveis estabelecidos no espaço da Vila.  

 

A preocupação da comunidade com o meio ambiente, no primeiro momento, é 

expressa por conta do lixo doméstico, basicamente pelos critérios de separação. De 

um modo geral, o meio ambiente não têm relevância às considerações aos agravos 

à saúde indivíduo-meio. Essa situação deve-se as obras que estão ocorrendo no 

local; principalmente porque essas, em suas percepções, estão condicionadas aos 

resultados estéticos, e viabiliza o processo à condição de pertencerem a Curitiba. 

 

Essa condição fica mais clara com a solicitação de um morador para que lhes 

ensinassem cidadania. Desejavam que alguém de fora da Vila, com nível de 

instrução universitário lhes ensinassem sobre cidadania. Isso porque eles acreditam 

que ter um curso universitário denota serem pessoas melhores. Sendo assim, 
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acreditam que se alguém nessa condição melhor lhes falar, a comunidade se 

sentiria mais valorizada e provavelmente passaria a acatar esses ensinamentos.   

 

É possível identificar que essa condição cidadã é importante e necessária 

para pertencerem a Cidade mas, principalmente, para serem reconhecidos como 

moradores de Curitiba.  

 

Outra situação que demonstra o envolvimento da Comunidade com o espaço 

é quando deixam claro que estão cientes dos planos para a Vila. Demonstram 

conhecerem as intervenções físicas (obras) previstas pelo PAC 2 e 

espontaneamente estabelecem a necessidade de fiscalizar as obras e o custo da 

obra com a intenção de cooperar com o Poder Público.   

 

Toda esta dinâmica que se estabelece a partir de obras, ainda que não 

identificado por toda a Comunidade neste primeiro momento e sob uma proposta 

técnica, promovem desenvolvimento local e social de forma gradual. Para 

Comunidade é entendido como construção de cidadania. 
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4.3.3 Diagrama sistematizado por uma perspectiva integrada   

 

A Figura 21, ilustra o diagrama que reproduz uma visão integrada de obras 

planejadas por políticas públicas intersetoriais com foco no desenvolvimento e 

sustentabilidade da sociedade.  

  

                                       
                                                            

 

                                                          CIDADANIA   (Práticas contínuas: Sociedade; Setor Privado; Políticas Públicas) 

  
                                                       
                                                     [Gestão Pública + Setor Privado] 
  
                                                                                                 
                                                                            
              OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                                                  CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
                                                                                (Promove)                                     (Habitação de interesse social) 
 

 
                                                                                 

 
                            Planejamento técnico        Práticas Intersetoriais 
- - - - - - - - -  - - --  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -- - - -  - - - - --- -  - --  -- - -  -  -  -- - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - - -  
                            Prática técnica                                    (Promove)      
                                                                                                                                      Epidemiologia Ambiental     
                                                                                                                                                (Fator de risco)                                                                            
                                         
                                                         Construção de Espaços Saudáveis                                         (Teoria da Ecologia 
                                                                                                                                                                    das Doenças) 
 
 
 
                               Saúde do Indivíduo      Saúde Ambiental         Saúde Pública 
 
 
 
 
                                                                           
 
      
                                                                         Cidades Saudáveis  
 -- - - -- - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -                                                     
              Processo técnico ampliado                            (Preocupação / Envolvimento com a cidade)  
                                                                                                                       
                                                              Construção de Cidadania (Sociedade – Setor Público – Setor Privado) 
                                                                                       
                                                                                           (Promove) 
 
                                                                          Desenvolvimento 

  

                                                                          (Promove / Estabelece) 

 

                                                            Cidadania (Práticas contínuas: Sociedade - Setor Privado – Políticas Públicas) 

 
FIGURA 21: Diagrama – compreensão integrada do estudo. 
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O Diagrama demonstra que políticas públicas intersetoriais estabelecidas 

entre setor público e setor privado, aliado a uma gestão pública mais participativa 

junto a sociedade torna-se um indutor do processo de construção de espaços 

saudáveis.   

 

A construção desses espaços induz e conduz o envolvimento da Comunidade 

sob aspectos de ordem social, econômica e política. Existe um interesse maior sobre 

o espaço de como manter as melhorias, bem como, outras conquistas. Esta situação 

foi entendida neste estudo como processo de construção de cidadania, bem como a 

busca da condição de cidadão. Este é o sentimento imperativo em espaços de 

periferia quando são beneficiados por obras. 

 

E esta condição estabelecida de forma integrada e contínua impulsiona a 

construção de uma cidade saudável.  

 

O estudo abordou questões técnicas sob as considerações da epidemiologia 

ambiental e da percepção ambiental. Demonstrou que seus resultados vão além das 

observações e dados coletados.  

 

Na prática sua realização compreendeu articulação entre técnicas, como: a 

observação participante da pesquisadora, entrevistas individuais, imagens, 

levantamentos de dados secundários de caráter qualitativo, pesquisa bibliográfica 

construída como subsídio para o entendimento do cenário de objeto de estudo único 

e considerações da própria comunidade.  

  

Em síntese, o Diagrama reproduz que obras de engenharia de infraestrutura 

às condições de habitabilidade urbana com foco na periferia, promovem melhorias 

na qualidade de vida local e por conseqüência reflete esses benefícios à saúde 

pública.  

 

“[...] Quero apenas reiterar. Eu vejo que nesse teu trabalho o 

engenheiro civil precisa estar preparado para conhecer essa outra 

disciplina, que é a dinâmica social, que é exercida pelas lideranças 

comunitárias, que muitas vezes são os interlocutores entre nós e os 
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futuros beneficiários de uma intervenção da engenharia no espaço 

coletivo comunitário. Então, eu diria que cada vez mais um 

engenheiro que atua nos espaços urbanos, ele tem que ter a 

compreensão da necessidade de atuar de maneira interdisciplinar e, 

indiscriminadamente com relação às áreas de formação, com relação 

até mesmo aos níveis de formação, porque ali estão as informações 

específicas para compor uma visão mais concreta da realidade, uma 

visão mais precisa da realidade.” (Ator B). 

 

Dentro desta perspectiva, investir em obras de engenharia de infraestrututra 

às condições de habitabilidade em ambiente de periferia, significa investir em saúde 

e qualidade de vida para toda a cidade.  

 

Para finalizar, é importante destacar que todo o trabalho que parte da 

percepção da população é um trabalho que tem muita validade. Em 

particular, quando se fala da engenharia são poucos, são 

reduzidíssimos os trabalhos que esboçam essa percepção de uma 

comunidade sobre efeitos de obras de engenharia. Vila Torres, 

possui características muito especificas que se pode aproveitar; têm 

a Avenida das Torres, o complexo universitário, uma nova trincheira 

que está se consolidando, um aparato de infraestrutura urbana 

grande, já foi o palco de um programa de Vila dos Ofícios, problemas 

como água contaminada presente. Então, é um palco super rico 

nessa perspectiva, da relação entre engenharia e qualidade de vida 

ou engenharia e saúde. Quando nós falamos em violência urbana 

também é uma área de importância dado o seu histórico na região, 

por relação com a violência, com drogadição, etc. Então, eu acho 

que um trabalho que valoriza o que os moradores locais têm a dizer, 

é um trabalho de extrema importância. Eu acho, que todo o trabalho 

de engenharia deveria nascer a partir da percepção da sua 

comunidade, o que é muito raro hoje. A gente vê obras de 

engenharia sendo impostas. Claro, depois de certo tempo, a 

população assimila. Mas, se nós tivermos esse conjunto percepção-

técnica, percepção-política e percepção-comunitária, chegaremos a 

projetos efetivamente legítimos na sociedade de hoje.” (Ator C). 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

O estudo demonstrou que investir em obras de engenharia de infraestrutura 

urbana às condições de habitabilidade com foco na habitação de interesse social, 

promove: construção de espaços ambientalmente saudáveis, melhorias na 

qualidade de vida de toda a Cidade e, por conseqüência, resultados positivos a 

saúde pública.  

 

Dentro desta perspectiva verificou-se que essas ações induzem e 

impulsionam o desenvolvimento social e econômico local a partir do envolvimento da 

própria Comunidade. 

 

Em relação às ações de políticas públicas intersetoriais estabelecidas entre 

setor público e setor privado, atrelado a uma gestão pública mais participativa junto 

aos interesses da sociedade, promove resultados positivos de ordem sócio-

econômica.  

 

Na atualidade, a prática intersetorial articulada às políticas públicas deve ser 

interpretada como um recurso que possibilita lidar com questões urbanas de um 

modo integrado, pois suas ações atendem as necessidades individuais e coletivas 

da sociedade.  

 

Portanto, observou-se neste estudo que políticas públicas intersetoriais: (1) 

estreitam a relação entre gestão pública e sociedade; (2) permitem que as políticas 

públicas sejam direcionadas às necessidades e interesses da população; (3) 

permitem melhor aproveitamento ao destino e gestão do dinheiro público; (4) 

contribuem para desarticular a segregação espaço-social existentes entre as 

pessoas. 

 

 Quanto ao modelo apresentado neste estudo, estabelecido entre setor 

público e setor privado, incorpora benefícios a toda cadeia técnica-social-econômica 

intrínseca em uma sociedade, pois impulsiona um processo de desenvolvimento 

mais equitativo e induz o processo de construção de cidadania.   
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Em relação a metodologia, deve ser observada sob 03 aspectos: (1) no que 

refere-se às ferramentas: epidemiologia ambiental e percepção ambiental; (2) no que 

refere-se ao arranjo estabelecido entre essas ferramentas; (3) no que refere-se 

compreender um cenário urbano. 

 

O uso da epidemiologia às considerações de fatores de risco, primeiramente, 

permitiu delinear um cenário urbano e questões de aspectos ambientais sob uma 

perspectiva contemporânea. Evidenciando um conjunto de causas específicas que 

comprometem a saúde humana e do ambiente. A abordagem epidemiológica 

possibilita interpretar as relações entre o ambiente e a saúde da população.  

 

No fazer uso da percepção ambiental entre arranjos de imagens e entrevistas 

permitiu uma maior compreensão do cenário de estudo, pois abordou a realidade 

local sob variadas dimensões. Desta forma foi possível ampliar a visibilidade e 

compreensão dos cenários existentes num espaço urbano, pois reproduziu um 

diagnóstico de múltiplas interpretações e de aspecto integrado relacionadas ao 

mesmo objeto de estudo.  

 

Fazer uso deste arranjo-metodológico permitiu identificar cenários de risco 

ambiental, bem como, que seus problemas ultrapassam as fronteiras territoriais e 

devem ser tratados de forma global, pois afetam a vida de todos. Demonstrou que 

seus resultados vão além das observações e dados coletados. Na prática, estes são 

traduzidos a compreensão como: auto-estima, valorização, pertencimento à Cidade. 

   

Esses resultados com características de caráter interdisciplinar devem-se a 

diversidade de opiniões decorrentes das diferentes visões de cada um dos Atores, 

permitindo concluir que o envolvimento da comunidade na construção do espaço 

que habita faz com que seus integrantes sentem-se valorizados e integrados a 

totalidade da sua cidade.  

 

Foi observado, que os moradores da Vila Torres associam as obras de infra-

estrutura existentes e em andamento como melhoria à sua qualidade de vida.   
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Neste enfoque, estudos com característica interdisciplinar introduz novos 

parâmetros de análises que, na atualidade, são importantes para lidar com a 

problemática socioambiental urbana pois, consideram outros cenários bem como 

seus níveis de inter-relações que são comumente desconsiderados. Suas 

considerações levam a planejamento e ações de políticas públicas mais precisas e 

resultados mais efetivos na busca da sustentabilidade do sistema urbano.  

 

Diante de problemas urbanos cada vez mais complexos, novos caminhos 

deverão ser percorridos por propostas que vinculem o entrecruzamento de saberes 

entre ciências, a fim de convergir suas ações em prol do benefício de toda 

sociedade.  

 

Na atualidade, a importância da engenharia em um processo de construção 

em melhorias na qualidade de vida deve superar a visão técnica-reduzida do 

problema sistema-urbano e considerar uma visão técnica que se aproxima das 

necessidades da questão humana.  

 

Como proposta de trabalho futuro faz-se relevante criar um índice que 

possibilite medir o desenvolvimento local, incluindo: aspectos de engenharia, de 

desenvolvimento socioeconômico e de saúde.  

 

Este índice deverá integrar informações resultantes da relação entre o perfil 

epidemiológico da região. Devendo ser estabelecido pelo banco de dados dos 

setores de saúde e da condição de infraestrutura local às condições de 

habitabilidade urbana.  Seu resultado serviria como suporte científico, bem como, 

para auxiliar as políticas públicas no planejamento territorial e ambiental, propiciando 

um processo de medição mais próximo do real estágio de desenvolvimento local.  

 

Por fim, o estudo interpreta que entender esta dinâmica é essencial na 

atualidade e nos coloca diante de que a engenharia está não apenas nas 

construções mas, também, ocupa uma função importante na saúde e na qualidade 

de vida das pessoas, frente a uma formação mais humanística e consciente das 

necessidades do país e em prol de seu desenvolvimento. 
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