
 

             
 

 

 

FICHA DE EXPERIÊNCIA EM ATHIS 
 

1. Ação / Projeto / Ano: 
Programa Habitar Brasil /BID (Programa HBB) - Projeto Comunidade Sítio Grande e Dancing 
Days-  (2000 - 2004) 
 
O “Programa Habitar Brasil/BID”, é uma Iniciativa relevante à questão da melhoria habitacional, da 
urbanização de favelas e de preservação de áreas verdes, tem-se tornado um forte aliado as 
comunidades de interesse social, tendo em vista a amplitude de suas ações, principalmente pelo 
fortalecimento da participação e mobilização comunitária.  
Os assentamentos de Sítio Grande e Dancing Days apresentam um elevado nível de 
vulnerabilidade em relação a estrutura física do local, constituido essesncialmente por áreas de 
manguezal, a degradação ambiental é marcante, com sucessivos aterros, ocupações irregulares, 
ausência de infraestrutura.  
Os imóveis geralmente nãoa tem instalações sanitárias , nem energia elétrica, não contam com 
serviço de abastecimento de água e esgoto a céu aberto. O programa HBB Projeto Sítio Grande/ 
Dancing Days tem por objetivo a melhoria das condições de moradia da população pobre 
residente na área de intervenção através da implementação de ações integradas de ambito social, 
economico, físico-urbanistico e ambiental de forma a contribuir para a revalorização dos 
ambientes naturais do estoário dos Rios Jordão e Tejipió.  
São 04 linhas de atuação intergradas:  

1. Jurídico Dominal: Objetivando legitimar o processo de regularização fundiária.  
2. Urbanistico e de engenharia com ênfase na implantação de infra-estrutura voltada 

ao saneamento ambiental e construção das habitações: Complementação do 
sistema viário, recuperação e limpeza do canal; construção e melhoria (unidades 
sanitárias) de habitações precárias com risco sanitário e estrutural; construção e 
melhoria dos equipamentos comunitários; construção do muro de arrimo para a 
proteção do mangue.  

3. Ambiental: enfase nas ações de desenvolvimento sustentável do ambiente urbano, 
replantio do mangue, implantação do programa de educação ambiental, arborização 
das vias públicas e dos quintais.  

4. Desenvolvimento Comunitário: enfase nas ações de promoção à auto 
sustentabilidade da comunidade, em consonância com a demanda e as 
oportunidades locais; apoio à mobilização e a organização comunitária; implantação 
de programas de  elevação do nível de escolaridade, de educação sanitária e 
ambiental e de capacitação profissional; promoção as atividades geradoras de 
trabalho e renda, através de duas cooperativas, uma unidade de triagem e 
comercialização de lixo reciclável.  

 

2. Abrangência:   
( x) Pontual  / poligonal 
Abrange uma área de 37 ha, margeada por 30 ha de 
área de mangue, benefiando diretamente 2706 

famílias. 
 

(  ) Pulverizada 
 

 

3. Cidade / Bairro / Local:  
Recife / Bairro Imbiribeira / PE 

 

 



 

             
 

 

 

4. Objeto da Ação / Projeto de ATHIS:   
(X) Melhoria da Moradia / Pontual 
(X) Melhoria da Moradia  / Geral 
(X ) Unidade Nova 
(x) Regularização Fundiária 
(X) Entorno / Espaço Público 
(  ) Apoio Técnico para Resistências 
(  x ) Outros:  

Especificar: Trabalho consiste em ações de 
cunho social urbanisticos e de engenharia, de 
regularização fundiária, além de trabalhos de 
recuperação físico- ambientais e educativos na 
mesma área 
 
 
 
 

 

5. Abrangência da Ação / Projeto de ATHIS:    
(X) Projeto  
(X) Execução da Obra 
(X) Gestão  / Assessoramento 
(X) Compra de Material de Construção 
(  ) Outros:  

Especificar: Disponibiliza uma unidade 
habitacional de 30,55 m2 (quarto, sala, 
bannheiro e cozinha, com direito à expansão de 
mais um quarto)  
 
 
 
 

 

6. Base Normativa da Ação / Projeto   
(   ) Lei 11.888/2008 
(X) Outra 

Especificar: Lei numero 14947/87, que 
regulamenta as ações urbanisticas e de 
regularização fundiária nos assentamentos 
populares.  
 
 

 

7. Atores Promotores da Ação / Projeto:   
(   ) Poder Público 
(   ) Mercado 
( ) Universidade 
(   ) ONG / OCIP 
(   ) Entidades 
(   ) Associação / Cooperativa 
(   ) Outro 
(   ) Misto 

Especificar: Fundação Mineira de Educação e 

Cultura (Fumec). 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Atores Envolvidos / Parcerias:  Responsabilidades:  
Projeto piloto do Programa Habitar Brasil 
BID (HBB), implementado pela antiga 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SEDU), através do Ministério das Cidades, 
tendo como agente executor a EMHAPE – 
Empresa de melhoramentos habitacionais 
de pernambuco 

 



 

             
 

 

 

 

9. Financiadores / Composição Financeira: 
Governo Federal, Recursos do Orçamento Geral da União OGU, recursos Banco 
Interamericano de Desenvolvimento BID, Caixa Econômica Federal.  
 

 

10. Profissionais Técnicos Envolvidos:   
( x ) Arquiteto e Urbanista 
( x ) Engenheiro 
( x ) Advogado 
( x ) Assistente Social / Sociólogo 
(   ) Geografo 
( x ) Outros:  
(  ) Não especificado:   

Ações de cunho social urbanisticos e de 
engenharia, de regularização fundiária, além de 
trabalhos de recuperação físico- ambientais e 
educativos na mesma área 

 

11. Remuneração dos Técnicos: 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(  x) Não Informado 

Especificar:  

 

12. Perfil dos Beneficiários:   
Número de Unidades Atendidas: Não Informado 

Número de Famílias Atendidas:  

Perfil socioeconômico dos beneficiários:  
( X ) Até 1SM (  ) de 1SM até 3SM (   ) de 3SM até 5SM (   ) Mais de 5SM 

 

13. Destaques da Ação 
 
A questão da revitalização urbana e ambiental vem sendo um ponto relevante com vistas à 
noção de integralidade entre o ambiente natural e o construído. A gestão urbano-ambiental 
é uma nova forma de perceber a questão das cidades. O Programa HBB  preconizou nas suas 
linhas de ação, a educação sanitária e ambiental, bem como a recuperação e consevação das 
áreas verdes pertinentes de cada região, além da implantação do saneamento ambiental. 
Destaca-se a presença do Assistente Social.  
 
 

 

14. Desafios da Ação 
 
 
O programa disponibilizou uma unidade habitacional de 30,55 m2 (quarto, sala, bannheiro e 
cozinha, com direito à expansão de mais um quarto) para famílias comunmente compostas 
por 5 pessoas. O que gerou “preocupação”pois havia uma alta densidade urbana. A demora 
na liberação dos recursos por parte dos orgão envolvidos, dificultou a implementação das 
ações previstas pelo programa.  
 
 



 

             
 

 

 

 

15. Fonte:  
A EXPERIÊNCIA DA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NA CIDADE DO RECIFE – BRASIL ATRAVÉS DO 
PROGRAMA HABITAR. Iluska de Fátima Tavares Freitas Bastos. Seminário Internacional 
Procesos Urbanos Informales.  Apoio CNPQ 
PROGRAMA HABITAR /BID (PROGRAMA HBB) - Projeto Comunidade Sítio Grande e Dancing 
Days – BURGOS, Ana Lúcia Alencar. Programa Habitar Brasil /BID (Programa HBB) - Projeto 
Comunidade Sítio Grande e Dancing Days. Recife. 2005 

 


