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Resumen 
 

Debemos entender la habitabilidad como condiciones subjetivas y objetivas que permiten a 
los residentes todas las necesidades humanas. Así, el concepto de vivienda adecuada 
extrapola los límites del lote y se funde con el contexto tales como, servicios públicos, 
infraestructura, movilidad, seguridad jurídica y convivencia. Tal amplitud conceptual dificulta 
una definición más asertiva de los parámetros exigidos que fundamentan la planificación 
urbana y la promoción del bienestar de los habitantes en Zonas Especiales de Interés Social 
en cualquier país. El presente papel tiene como propósito establecer un conjunto de 
indicadores de habitabilidad urbana, y crear una metodología de análisis general de la 
misma y analizar su eficiencia a partir de un estudio de caso en una metrópolis del nordeste 
brasileño. Se tomaron en consideración 42 características, que se organizan en resultados 
cuantitativos y cualitativos. La metodología se mostró eficiente en evidenciar cómo 
influencian diversos tópicos en la cuestión de la habitabilidad urbana, siendo posible 
localizar con facilidad las vulnerabilidades de una región, tanto espacial como 
cualitativamente, para realizar un diagnóstico de la misma, también comprobando su 
aplicabilidad para cualquier área urbana deseada por su universalidad de información. 
 
Palabras clave: Habitabilidad Urbana, Uso del Suelo, Diagnóstico Urbano, Regularización 

de Tierras, Plan Maestro. 
 
 
Abstract 

Habitability must be understood as the subjective and objective conditions that allow the 
inhabitants the all-human needs satisfaction. Thus, the concept of adequate housing 
exceeds the boundaries of the lot itself and fuses with the neighborhood, like the urban 
infrastructure, availability of public services, urban mobility, legal certainty, community 
coexistence. Such conceptual coverage makes difficult to define assertively the parameters 
required by urban planning tools that aim promote the well-being of the population residing in 
Especial Zones of Social Interesting throughout the country. The present work aims to 
establish a set of indicators of urban habitability and create a methodology of general 

                                                        
1 Profesor supervisior del articulo. 
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analysis for that and analyze its efficiency in a case study of a Brazilian Northeast’s 
metropolis. It has taken 42 characteristics points, which are organized in quantitative and 
qualitative results. The methodology proved be efficient by evidencing how they influence 
several topics in the urban habitability issue, making easily possible locate the vulnerabilities 
of a region, both spatially and qualitatively, to carry out a diagnosis of the site, also proving 
its applicability to any desired urban area for its universality of information. 
 
Keywords: Urban Habitability, Land Use, Urban Diagnosis, Land Regularization, Director 

Plan. 
 
 
Introdução 

 
Nos últimos anos o tema do direito à cidade e da moradia digna tem ganhado destaque no 
cenário de planejamento mundial. O termo ‘Le droit à la ville’ (O direito à cidade em tradução 
livre) foi cunhado por Henri Lefebvre em 1968 representando suas ideias de “demanda por 
um acesso renovado e transformado à vida urbana” (Lefebvre, 1968). Mais tarde, em 2001, 
o termo foi incluído no Estatuto das Cidades, onde se tornou sinônimo da produção espacial 
de uma cidade justa, democrática e cidadã (Lei n. 10.257, 2001). A partir desses conceitos, 
a discussão se direciona para o princípio de que não basta a sobrevivência nos centros 
urbanos, mas sim uma vida com qualidade e equidade de direitos a todas as camadas da 
população. É possível considerar ainda que, com o estabelecimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais precisamente a meta 11.1 que trata diretamente 
do direito à moradia adequada, existe um esforço internacional para definir o conceito de 
habitabilidade e também tornar esse conceito quantificável, visto que é necessário o 
monitoramento de tais metas se a pretensão for de fato “até 2030, garantir o acesso de 
todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, aos serviços básicos e urbanizar 
as favelas” (UNITED NATIONS, 2016, p.10). 
 
A fim de definir o que deve ser entendido como moradia adequada o Comitê de Direitos 
Econômicos, sociais e Culturais das Nações Unidas (CESCR) elencou e definiu sete 
aspectos para tal consideráveis: segurança de posse, acesso a serviços, equipamentos e 
infraestrutura, acessibilidade econômica, habitabilidade, acessibilidade, localização e 
adequação cultural (UNITED NATIONS, 1991). Destarte, para que a moradia seja 
considerada adequada, deve-se acatar que esteja disponibilizado aspectos como: proteção 
jurídica contra despejo forçado; disponibilidade de água potável, instalações sanitárias, 
energia e outros serviços essenciais; custo acessível; espaço suficiente e proteção contra 
intempéries; acessibilidade para grupos vulneráveis da sociedade;  estar em local que 
ofereça oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social, oferta de empregos, 
fontes de renda e meios de sobrevivência, rede de transporte público e outras fontes de 
abastecimento básicas; e respeito à expressão da identidade cultural, conforme definido 
pelo Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH 
& ONU-Habitat, 2010). Nesse sentido, qualquer diagnóstico espacial passa a abranger as 
diversas variáveis que influenciam no padrão de vida oferecido à população pelas políticas 
públicas de desenvolvimento urbano e, consequentemente, a influenciar nas técnicas de 
planejamento das cidades. 
 
Um diagnóstico urbano deve ser realizado de forma multidisciplinar e criteriosa, tendo em 
vista a complexa conectividade entre os parâmetros que o compõe. Essa diversidade de 
preceitos exige uma proporcional diversidade de métodos e critérios de medição e análise 
socioespacial que, por sua vez, dificulta sua apresentação de forma prática e objetiva. Tal 
leitura do fragmento de território objeto de estudo, recorrentemente, se dá através de um 
mapa síntese onde podem ser visualizados rapidamente os dados que se pretende. Desta 
forma, elencar parâmetros norteadores da análise espacial é parte determinante do volume 
de trabalho a ser realizado e consequentemente da qualidade dos resultados obtidos. 
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Alguns desses métodos de medição têm como base a quantidade de habitantes e o número 
de domicílios na área de estudo, o que demanda a manipulação de grandes volumes de 
dados espacializados. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
desde 1938, é o responsável por realizar e publicar dados referentes ao censo demográfico 
e instituir métodos de coleta e manipulação desses dados. O órgão utiliza o setor censitário 
como a “menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área 
urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a 
totalidade do território nacional”. Assim, cada setor recebe um número de identificação e tem 
como função reunir, espacializar os dados e ainda manter o sigilo das informações 
domiciliares. Outro conceito importante para a pesquisa é de “aglomerado subnormal”, 
caracterizado como um núcleo urbano formado por mais de 51 domicílios, aos quais não 
estão inseridos em uma área com infraestrutura urbana básica adequada. (IBGE, 2011). 
 
A Política Nacional de Habitação (PNH) no Brasil tem como principal meta garantir a 
população, principalmente de baixa renda, o acesso a moradia digna e reduzir o déficit 
habitacional causado pelo crescimento urbano acelerado e desordenado em harmonia com 
a política nacional de desenvolvimento. Para tal, foi instituído o Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV), que dispõe acerca das regulamentações necessárias para o 
desenvolvimento dessa PNH (Lei n.11.997, 2009) e tem por finalidade criar mecanismos de 
incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de 
imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias de renda média 
baixa. A Portaria n. 269/2017 do então Ministério das Cidades, caracterizado como um 
adendo à lei, estabelece as diretrizes para a elaboração e aprovação de empreendimentos 
predominantemente habitacionais no âmbito do PMCMV, apresentando diversos requisitos 
desconsiderados na lei de sua criação. A tomada destes parâmetros, como norteadores 
para o desenvolvimento de um diagnóstico urbano expressa, em última análise, o quanto a 
PNH objetiva a qualidade urbana decorrente da produção do tecido da cidade, uma vez que 
é a partir de empreendimentos residenciais que a maioria das cidades se desenvolve 
(Portaria n.269, 2017). 
 
É importante destacar que a subjetividade dos atuais parâmetros internacionais de 
habitabilidade estimula a multidisplinaridade das políticas públicas e permite a sua 
abrangência por diversas esferas da gestão e legislação federais. Com isso o advento da 
Lei Federal que trata das disposições inerentes à nova política de Regularização Fundiária 
no Brasil e objetiva retirar da informalidade núcleos urbanos consolidados, além de prevenir 
novas ocupações informais, inclui explicitamente a segurança de posse como parâmetro a 
ser considerado na produção do tecido urbano. A lei exige ainda o provimento de 
necessidades básicas, com a obrigatoriedade de inclusão do diagnóstico das 
vulnerabilidades locais na poligonal de regularização e das soluções de infraestrutura 
necessárias no projeto de regularização fundiária para a emissão da Certidão de 
Regularização Fundiária (CRF) (Lei n. 13.465, 2017). 
 
Parte de extrema importância na constituição dessa PNH é o instituto das Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS) previsto como instrumento de ordenamento urbano a ser 
implementado nos planos diretores municipais que definem regras para o uso e ocupação 
do solo em áreas destinadas à moradia popular. Na prática, são fragmentos urbanos que 
podem ser definidos como uma categoria de zoneamento que permite o estabelecimento de 
um padrão urbanístico próprio e diferenciado para determinadas áreas da cidade, alvo de 
políticas de promoção de igualdade social. (Lei n. 11.977, 2009). 
 
Desta forma a necessidade de fomentar a discussão acerca do desenvolvimento sustentável 
e o incremento da qualidade de vida da população residente em zonas de interesse social 
justifica o desenvolvimento deste trabalho.  Uma vez que o termo habitabilidade se refere, 
aqui, aos níveis de qualidade urbana e não ao entendimento comum relacionado às 
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condições de salubridade, proteção contra intempéries, conforto ambiental e aspectos 
construtivos da unidade residencial. 
 
 
Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo desenvolver um índice de qualidade de moradia 
qualitativo e quantitativo que possibilite a análise da adequação de núcleos urbanos às 
premissas estabelecidas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a política 
nacional de habitação brasileira, analisando a viabilidade de sua aplicação em um conjunto 
habitacional localizado em uma zona vulnerável socialmente de uma metrópole do nordeste 
brasileiro. 
 
 
Metodologia 

Área de Estudo  

 
O Conjunto Habitacional Gramoré está localizado na zona norte da cidade de Natal, capital 
do estado do Rio Grande do Norte, e sua construção foi financiada pelo extinto Banco 
Nacional de Habitação (BNH), órgão executor da PNH entre os anos de 1964 e 1986.  Ainda 
que a construção e colonização do referido conjunto habitacional tenha se iniciado a mais de 
três décadas, a maioria das famílias não possuem a titularidade do imóvel sobre o qual 
exercem domínio, configurando um núcleo urbano informal consolidado. Assim, o conjunto 
tem sido objeto de estudos para a preparação de um projeto de Regularização Fundiária, 
conforme a lei nº 13.465/2017, sob parceria celebrada entre o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), sob 
responsabilidade do núcleo de pesquisa e extensão do Acesso à Terra Urbanizada. 
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável por realizar e 
publicar dados referentes ao censo demográfico e instituir métodos de coleta e manipulação 
desses dados, o Conjunto Gramoré é subdivido em 8 setores censitários (Figura 1), 
definidos como menor unidade territorial, formada por área contínua, com dimensão 
adequada à operação de pesquisas, possibilitando a reunião e espacialização dos dados e 
ainda manter o sigilo das informações domiciliares. (IBGE, 2011). 
 

Figura 1 – Área de Estudo 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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Construção do IQM  

 
O índice de Qualidade da Moradia (IQM) considerou como unidade básica de trabalho os 
setores censitários definidos pelo IBGE, e tomou como base as diretrizes projetuais 
exigíveis pela Portaria n. 269/2017 para aprovação de projetos habitacionais, a partir do qual 
foram extraídos 42 indicadores distribuídos em cinco eixos (Quadro 1).  
 
Quadro 1 – Indicadores por eixo analisado. 

EIXO INDICADORES 

I. Infraestrutura 
Urbana Básica 

Vias de acesso, pavimentação, drenagem pluvial, calçadas, rede de 
energia, Iluminação pública, abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário e coleta de lixo 

II. Localização 
Área urbana ou área de expansão, comércio local, quantidade de 
unidades por empreendimento, agrupamento habitacional, ensino 
infantil e ensino fundamental. 

III. Conectividade 
e Mobilidade 

Conectividade com o entorno, articulação com a malha viária, 
conexão com a cidade, hierarquia viária, acesso multimodal, 
transporte público, arborização, acessibilidade universal e mobiliário 
urbano 

IV. Infraestrutura e 
Sustentabilidade 

Estabilidade do solo, risco de inundação, conforto térmico, redução 
do consumo de energia, fontes de energia renovável, 
armazenamento de água, captação de águas pluviais, distância de 
ETE, armazenamento de resíduos sólidos, projeto urbanístico, 
cursos d’água, adequação à topografia e edificações pré-existentes. 

V. Diversidade e 
Espaços livres 

Espaços livres ou de permanência, parques, microcentralidade, 
acesso a áreas institucionais e comerciais e diversidade de 
tipologias de edificação. 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 
 
Para cada um dos indicadores estimou-se a proporção do número de domicílios 
considerados em situação adequada pelo número total de domicílios existentes no setor 
censitário (Equação 1). Dessa forma, o valor obtido para cada indicador variou entre 0 
(nenhum domicílio em situação adequada no setor censitário) e 1 (todos os domicílios em 
situação adequada no setor censitário).  
 

Ii = NDai/NDt                             (Eq.1) 
Onde, 
 Ii = Proporção de adequação ao indicador “i”; 
 NDa = Número de domicílios em situação adequada no setor censitário para o 
indicador “i”; 
 NDt = Número total de domicílios no setor censitário. 
 
 Após a obtenção da proporção de domicílios considerados em situação adequada 
para cada indicador, determinou-se o IQM a partir da soma dos valores para cada indicador 
divido pelo número total de indicadores usados (Equação 2). Para facilitar a interpretação do 
IQM, foi proposta uma escala de adequação de 5 níveis associadas ao valor numérico 
calculado (Tabela 2).  
  

IQM = ∑I/42                                  (Eq.2) 
Onde, 
 IQM = Índice de Qualidade Moradia; 
 ∑I = Somatório da proporção de domicílios em situação adequada no setor 
censitário; 
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TABELA 2 – Classificação do IQM 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
Aplicação do IQM   

 
Com o intuito de avaliar sua eficiência o IQM foi aplicado no Conjunto Gramoré. Para tanto 
foram estabelecidos, inicialmente, os critérios para definição das condições consideradas 
adequadas para cada um dos indicadores, definidas com base na literatura especializada, 
instrumentos legais e análises espaciais. A seguir é apresentada uma lista contendo a 
síntese das condições necessárias para que uma moradia seja considerada adequada 
segundo os indicadores usados. 
 
01. Vias de Acesso - Existência de via pavimentada de acesso ao conjunto; 
02. Pavimentação - Existência de pavimentação no logradouro do domicílio; 
03. Drenagem - Existência de Sistema de drenagem pluvial no logradouro do domicílio; 
04. Calçadas - Existência de calçada pavimentada entre o logradouro e o acesso ao 
domicílio; 
05. Rede de Energia - Fornecimento de energia elétrica via rede pública; 
06. Iluminação Pública - Existência de iluminação pública no logradouro do domicílio; 
07. Abastecimento de água potável - Existência de rede pública de abastecimento de água; 
08. Esgotamento Sanitário - Existência de rede de coleta de esgoto ou fossa séptica com 
sumidouro; 
09. Coleta de Lixo - Existência de rede pública de coleta de lixo; 
10. Área urbana ou expansão - Localizado em área urbanizada consolidada ou em 
expansão com projetos previstos; 
11. Comércio Local - Acesso à comércio local (400m); 
12. Quantidade de Unidades - Até 500 UH por empreendimento; 
13. Agrupamento habitacional - Agrupamento habitacional menor que 2000 UH; 
14. Ensino Infantil - Oferta de escola infantil pública (400m) ou sistema de transporte escolar 
público; 
15. Ensino Fundamental - Existência de escola fundamental pública (400m) ou sistema de 
transporte escolar público; 
16. Conectividade - Conectividade e mobilidade com o entorno do conjunto; 
17. Articulação - Articulação com a malha viária do entorno; 
18. Conexão com a cidade - Conexão com tecido urbano consolidado; 
19. Hierarquia viária - Diversidade de hierarquia viária nos logradouros do conjunto; 
20. Acesso multimodal - Possibilidade de acesso por diferentes meios de locomoção; 
21. Transporte público - Acesso à linhas de transporte público (300m); 
22. Arborização - Existência de arborização nas proximidades do domicilio; 
23. Acessibilidade Universal - Condições de acessibilidade conforme NBR9050; 
24. Mobiliário Urbano - Existência de mobiliário urbano de uso público no logradouro do 
domicílio; 
25. Estabilidade do solo - Garantia de estabilidade do solo; 
26. Risco de inundação - Inexistência de risco de inundação por elevação de corpos d’água 
ou chuvas excessivas; 
27. Conforto Térmico - Conforto térmico urbano adequado ao clima local; 
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28. Redução do consumo de energia - Desenho urbano que possibilite melhor 
aproveitamento de energia ou soluções de tecnologia; 
29. Fontes de energia renovável - Existência de fontes de energia renováveis ou 
alternativas; 
30. Armazenamento de água - Existência de reservatório público de água potável no 
conjunto; 
31. Captação de águas pluviais - Existência de sistemas de captação pluvial urbano ou 
domiciliar; 
32. Distância de ETE - Ausência de Estação de Tratamento de Efluentes no conjunto; 
33. Armazenamento de resíduos sólidos - Existência de depósitos temporários de resíduos 
sólidos; 
34. Projeto Urbanístico - Existência de projeto urbanístico do conjunto; 
35. Cursos d’água - Existência de cursos d’água no conjunto; 
36. Adequação à topografia - Partido urbanístico adequado à topografia local; 
37. Edificações pré-existentes - Existência de edificações construídas anteriormente ao 
conjunto; 
38. Espaços Livres ou de Permanência - Existência de espaços públicos iluminados, 
arborizados e mobiliados (800m); 
39. Parques - Existência de parques públicos iluminados, arborizados e mobiliados (800m); 
40. Microcentralidades - Partido urbanístico desenvolvido de forma a possibilitar o 
desenvolvimento de microcentralidades; 
41. Acesso a áreas institucionais e comerciais - Existência de acesso à instituições e 
comércio especializado; e 
42. Diversidade de tipologias de edificação - Existência de variedade de tipologias de 
construção. 
 
Após a definição dos indicadores, a pesquisa foi conduzida de modo a se obter resultados 
qualitativos e quantitativos, empregando-se várias fontes de dados e abordagens de análise. 
Informações referentes a área de estudo foram coletadas, em documentos cedidos pelo 
Governo do Estado, em pesquisas realizadas em sistemas cartográficos disponíveis bem 
como, a fim de atualizar e verificar os dados, foi realizado um levantamento topográfico 
georreferenciado, para coletar informações de uso do solo, equipamentos públicos e 
institucionais, limites de edificações e logradouros e pontos evidentes de infraestrutura 
básica. Além destes, foram utilizados ainda os dados sociais, integrantes do CENSO 2010, 
disponibilizados pelo IBGE. 
 
Os critérios de medição utilizados variam conforme o parâmetro avaliado: a existência de 
vias de acesso, pavimentação, calçadas, drenagem pluvial, acessibilidade universal, 
mobiliário urbano, microcentralidade e espaços livres ou de permanência, além da 
verificação do uso do solo, localização de pontos de ônibus, tipologias de comércio e 
edificações foram verificados através de levantamento de informações no local, durante 
incursões realizadas entre outubro e novembro de 2018. Dados estatísticos por domicílio 
foram coletados da base de dados do último Censo (IBGE, 2010), tais como domicílios com 
acesso à rede de energia, iluminação pública, abastecimento de água potável, soluções 
para esgotamento sanitário e coleta de lixo, bem como a quantidade de domicílios por setor 
censitário. 
 
Alguns dos parâmetros, sobretudo àqueles que envolvem a localização do domicílio em 
relação à equipamentos urbanos, serviços e usos, foram analisados conforme raio de 
abrangência indicados na bibliografia sendo, 300 metros para pontos de ônibus (Pitts, 2004), 
400 metros para comércio local e escolas públicas e 800 metros para praças e parques 
urbanizados (Castello, 2008). Já os dados de índice de arborização e conforto ambiental 
térmico foram utilizados conforme resultados obtidos através de sensoriamento remoto em 
uma avaliação microclimática de Natal (Silva, Costa Junior e Lima, 2014) e os de 
estabilidade e áreas livres de inundação foram compilados do relatório de áreas de risco do 
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munícipio e corroborados por canais públicos de notícias (Prefeitura Municipal do Natal, 
2008). 
 

Desenvolvimento 
 
Parâmetros da PNH e os Índices de Qualidade da Moradia no Conjunto Gramoré 

 
A partir de todos os dados pesquisados é possível realizar a confecção de mapas temáticos 
que apresentam a avaliação dos índices de acordo com cada eixo proposto e analisá-los por 
setor censitário. Inicialmente, esse tipo de visualização espacial pode explicitar uniformidade 
entre os setores na maioria dos eixos. Com exceção da análise de Infraestrutura e 
Sustentabilidade, não existem contrastes entre os setores quanto aos outros quatro eixos. 
Portanto, para normalizar essas informações, é calculado o IQM. 
 
Para essa análise é conveniente ter em mente que aproximadamente 30% da área do setor 
censitário D é considerado um aglomerado subnormal pelo IBGE, entretanto a divisão dos 
setores não leva em conta a configuração urbana, assim os outros 70% do setor D é 
considerada ocupação formal para essa divisão territorial. É relevante salientar que grande 
parte do território ocupado por esse setor foi inicialmente reservado para equipamentos 
comunitários e reserva de áreas verdes, entretanto o processo de crescimento urbano nesse 
fragmento se deu de forma desordenada, ou seja, sem a intervenção do poder público. 
Nestas áreas autoconstruídas observou-se a ausência de itens de infraestrutura básica, de 
outra forma, este seria o setor com maior concentração de equipamentos públicos 
qualificadores do espaço e responsável por elevar o índice dos demais setores. 
 
A Figura 02, a seguir, apresenta a espacialização dos Índices de Infraestrutura Urbana 
Básica (Eixo I) obtidos na poligonal de estudo. Embora o aglomerado subnormal do setor D 
apresente em quase todo o seu território um déficit nas condições de adequação dos 
indicadores observados - tais como ausência de meios-fios, pavimentação, drenagem e 
calçadas, a porção de ocupação regular deste setor homogeneíza os indicadores e mantém 
a coerência da apresentação dos dados no mapa. 
 

Figura 02 – Infraestrutura Urbana Básica Figura 03 - Localização 

  
Autoria Própria, 2019 Autoria Própria, 2019 
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Analisando separadamente o Eixo I é curioso notar que, embora os níveis habitabilidade não 
sejam considerados ótimos nesta região, no que concerne ao fornecimento de infraestrutura 
urbana básica ocorre o fornecimento satisfatório desses serviços por parte do poder público 
mediante cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) individualizado, ainda que 
as propriedades formais dos lotes ainda não estejam em nome dos ocupantes de fato, uma 
prática considerada comum nos municípios brasileiros. 
 
Já para o Eixo II, tendo sua distribuição espacial observada na Figura 03 acima, 
observamos uma sutil variação entre os índices considerados Bom (Setores B, D e E) e 
Regular (Setores A, C, F, G e H), devido à própria natureza dos parâmetros que constituem 
o índice. Os setores classificados como bons são os que estão localizados na confluência 
dos raios de abrangência das instituições de ensino presentes no conjunto, além de outros 
equipamentos comunitários e institucionais. Importa relevar ainda o fato de nenhum dos 
setores terem alcançado a classificação ótimo, graças, mais uma vez, à homogeneidade 
impressa, nesse eixo, pelos parâmetros de densificação presentes na PNH, ou seja, os 
setores não obtiveram pontuação nos quesitos de limites de unidades por empreendimento. 
 
O Eixo III – Conectividade e Mobilidade, leva em consideração os parâmetros relativos à 
circulação dentro do conjunto e entre as localidades adjacentes. A uniformidade da 
classificação nesse sentido se deve ao grau de circulação passível no conjunto uma vez que 
os indicadores de conectividade com o entorno, articulação com a malha viária, acesso 
multi-modal e vias de acesso à cidade obtiveram pontuação máxima. Já os indicadores de 
transporte público e arborização obtiveram pontuação variáveis e juntamente com a 
ausência de pontuação nos quesitos acessibilidade e mobiliário urbano mantiveram o índice 
classificado como Bom conforme a Figura 04 abaixo. 
 
 

Figura 04 – Conectividade e Mobilidade 
 
Figura 05 – Infraestrutura e Sustentabilidade 

  
Autoria Própria, 2019 Autoria Própria, 2019 
 
Dos critérios analisados o Eixo IV – Infraestrutura e Sustentabilidade é aquele cujos 
indicadores podem ser os mais relevantes para as condições mínimas de habitabilidade e 
de outro lado, aquele cujos parâmetros são qualificadores do espaço urbano caracterizados 
como não prioritário para sobrevivência em condições urbanas. Assim sua classificação 



177 
 

explicita, na Figura 05, de forma mais contundente a diferença entre a pontuação máxima 
atingida pela área de estudo (27 pontos) em relação a pontuação máxima atingível. (42 
pontos). Neste eixo estão contemplados os parâmetros que influenciam diretamente na 
segurança dos moradores, tais como os indicadores de estabilidade do solo e riscos de 
inundação. O setor D apresentou, em suas áreas de ocupação informal, ambas as situações 
de risco, uma vez que o solo não foi preparado tecnicamente para a construção dos 
domicílios, sendo constatado ainda a ausência de infraestrutura de drenagem pluvial, dois 
aspectos determinantes para sua classificação como péssimo. A classificação 
predominantemente ruim, mesmo nos setores ocupados formalmente, se deve 
principalmente a não pontuação nos parâmetros qualificadores do espaço, tais como 
conforto térmico, armazenamento de água e resíduos, presença de cursos d’água e 
edificações pré-existentes. 
 
 

Figura 06 – Diversidade e Espaços Livres 
 
Figura 07 – Índice de Qualidade da Moradia 

  
Autoria Própria, 2019 Autoria Própria, 2019 
 
 
Os raios de abrangência adotados (800m) para análise da distribuição espacial dos 
indicadores de diversidade e espaços livres (Eixo V) abrangem a cobertura de todo 
conjunto, imprimindo uma uniformidade da classificação regular como podemos ver na 
Figura 06 acima. Interessante ressaltar que existe a tendência de formação de 
microcentralidades nas proximidades dos espaços livres e nas vias de maior circulação, 
corroborando ainda mais a concentração e unicidade dos indicadores. Entretanto, embora 
exista uma área de proteção ambiental nas proximidades do conjunto, esta não foi 
considerada um parque por causa da ausência de iluminação e mobiliário urbano, 
considerados essencial para sua utilização como equipamento comunitário, justificando 
assim a classificação regular obtida. 
 
Os setores B, E e H se destacam por serem os que alcançaram a maior pontuação. Isso se 
deve ao fato de que todo o setor está construído em área totalmente projetada, próximo aos 
principais equipamentos urbanos e vias de acesso ao bairro, onde se localiza a maior 
variedade de usos. Importa ressaltar que embora existam setores com melhor pontuação, 
nenhum desses obteve índice sequer próximo ao nível ótimo do diagnóstico proposto. 
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A relação entre os índices de diagnóstico urbano e os níveis de habitabilidade se estabelece 
através dos benefícios decorrentes da presença de cada item analisado e da forma como 
estes impactam a qualidade de vida na urbe, conforme o conceito de habitabilidade adotado. 
Assim a Figura 07 explicita quantitativamente e qualitativamente o Índice de qualidade da 
Moradia no Conjunto Gramoré categorizados de acordo com a quantidade de domicílios 
atendidos por cada serviço, reafirmando a uniformidade da tipologia urbana no setor. 
 
 
Conclusão 
 
O teste do método se dá pela sua aplicação em uma área urbana já consolidada, 
evidenciando o quão habitável é essa área a partir do índice que reflete os indicadores 
levantados em pesquisa. A confiabilidade do método se mostra pela sua universalidade de 
aplicação. Em qualquer região do país, os indicadores apresentados têm valor para a 
proposição da qualidade de vida humana em ambientes urbanos, portanto, tal método pode 
ser aplicado em qualquer localidade, uma vez que está intimamente atrelado com a política 
habitacional brasileira.  
 
Partindo do conhecimento que todo conjunto, geograficamente, está em uma área de 
características similares, abrangidos pelos mesmos raios de influência de serviços públicos 
e com a ocorrência da urbanização sendo historicamente realizada de forma similar, era 
esperado que os índices individuais de cada setor censitário também refletissem essa 
similaridade. A partir do momento em que o os resultados não destoam excepcionalmente 
entre os setores de uma mesma região, atesta-se a qualidade da metodologia. 
 
Como forma de corroborar a eficiência do método, faz-se relevante a sua aplicação em uma 
área de estudo formada por uma maior quantidade de setores censitários e ainda com 
características de qualidade da moradia reconhecidamente antagônicas, onde a ocorrência 
dos diversos indicadores ocorram de forma mais destoantes e contundentes, por exemplo, 
na cidade de Natal poderia ser realizada a comparação entre núcleos urbanos da Zona 
Norte e Zona Sul. 
 
Os dados censitários são imprescindíveis para as finalidades demográficas e estatísticas da 
situação social. Entretanto torna-se inviável para o diagnóstico urbano, uma vez que não 
refletem necessariamente a realidade observada ‘in loco’, possivelmente em decorrência da 
passagem do tempo, uma vez que os dados utilizados foram do ano de 2010 e as incursões 
ocorreram em 2018. Com a inclusão de indicadores mais específicos e relacionados com os 
parâmetros da política internacional desenvolvidos pelo IBGE, estima-se que o Censo 2020 
apresente índices mais completos e utilizáveis para fins de diagnóstico urbano. 
 
Uma das dificuldades de definição das fases de estudos exploratórios de diagnóstico urbano 
reside na indefinição de uma meta que reflita a multidisciplinaridade das componentes que 
compõe o planejamento urbano. A junção das variáveis urbanas que influenciam a 
qualidade do projeto em índice único, cujas variáveis possam ser analisadas 
independentemente, imprime ao diagnóstico urbano um juízo de valor quantificável, 
possibilitando uma solução projetual mais assertiva.  
 
Entretanto, alguns dos aspectos aspirados pelo conceito amplo de moradia adequada não 
foram contemplados diretamente pela Portaria n. 269/2017 tais como, segurança de posse, 
oferta de emprego, expressão de identidade cultural e custo acessível. No caso da 
segurança de posse, a implementação da Lei de Regularização Fundiária atua como 
mecanismo garantidor desse parâmetro, embora seja um instrumento com aspecto mais 
corretivo do que preventivo. 
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A garantia do custo acessível se dá pela configuração do PMCMV, que permite o acesso da 
população à habitação beneficiados por faixas de preço categorizados pela renda familiar. 
Historicamente, conjuntos habitacionais no Brasil, mesmo àqueles destinados à população 
de classe média/alta, seguem parâmetros semelhantes aos utilizados neste diagnóstico, 
diferenciando-se dos índices obtidos, em geral pela localização em relação à parâmetros 
utilizados como centralidades, áreas comerciais, parques e equipamentos institucionais, 
áreas de interesse turístico, etc. Um estudo mais aprofundado pode ser oportuno para que 
se investigue como estas faixas de preço refletem na qualidade de vida por classe de 
população. 

 
Parâmetros tais como oferta de emprego e expressão de identidade cultural, são passiveis 
de estudos mais direcionados para o desenvolvimento de um método de aferição dos seus 
níveis para que possa então serem considerados parte quantificável dos níveis de 
habitabilidade urbana. Aspectos como segurança, saúde pública e acesso a serviços 
administrativos, não são citados explicitamente no decreto ou nas diretrizes internacionais, 
entretanto pode ser considerado e incluído na análise dos raios de abrangência de 
entidades institucionais do quesito Localização. 

 
A expansão do território analisado permitirá uma espacialização dos índices de 
habitabilidade urbana, ao passo que o aumento do número de setores censitários 
analisados permitirá a utilização de técnicas estatísticas de geoprocessamento como a 
Krigagem Ordinária e a interpolação de dados com a utilização de variogramas, tais técnicas 
possibilitam uma visão mais imediata e assertiva dos níveis espacializados de 
habitabilidade. 

 
Após comparação entre os parâmetros estabelecidos, observa-se que o índice configura 
mais representativamente uma medição do índice de qualidade da moradia promovida pela 
PNH e uma forma de diagnóstico urbano, do que um indicador para o nível de habitabilidade 
amplo conforme conceituado pelos órgãos internacionais. 
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