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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo levantar uma reflexão a respeito 
das habitações precárias na cidade de São Luís, tomando por base estudos 
realizados pelo IBGE voltados aos assentamentos precários na capital 
ludovicense. Ao considerar a questão da habitação precária, envolvem-se 
diversas situações distintas marcadas por um estado de degradação e uma 
intensa heterogeneidade de formas e tipologias, ampliando-se grandemente a 
visão voltada para a classificação de aglomerados subnormais, déficit 
habitacional e reabilitação ou requalificação urbana na capital do Maranhão.  
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aglomerados subnormais; Déficit habitacional; 

Reabilitação urbana.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar e discutir de que 

forma o processo de autoconstrução como uma modalidade construtiva 

autônoma de construção de moradias e edificações em geral para a população 

de baixa renda pode proporcionar a diminuição do déficit habitacional em São 

Luís.  
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No decorrer do trabalho foram abordados a identificação do número 

de domicílios em aglomerados subnormais de São Luís que podem ser 

consolidados; análise de características do déficit habitacional na cidade de 

São Luís, quantificação do potencial de redução do déficit habitacional por 

estes domicílios e a Política de Reabilitação Urbana indicada pelo Plano 

Diretor.  

Inicialmente se fez a conceituação das referências “aglomerados 

subnormais”, “reabilitação urbana” e “déficit habitacional” seguidos do 

levantamento de dados percentuais na cidade de São Luís, sobre o processo 

da autoconstrução. A partir da pesquisa e análise de dados adotou-se como 

metodologia de avaliação a proposta de quantificação das ‘necessidades 

habitacionais’ proposta pela Fundação João Pinheiro - FJP. Nesta perspectiva, 

a pesquisa realiza a avaliação dos impactos que os assentos informais 

possuem diretamente nas estatísticas do déficit habitacional da região, as 

questões relativas ao problema habitacional de São Luís, a habitação inserida 

no planejamento urbano e a discussão sobre a quantificação das necessidades 

habitacionais. 

 

1. AUTOCONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA EM SÃO LUÍS  

 

Comum nas regiões periféricas, a autoconstrução é uma opção de 

famílias que desejam ter sua casa própria personalizada, sem enfrentar 

burocracias indesejadas ou dívidas em longo prazo. Autoconstrução é o nome 

que se dá a construções feitas pelos próprios moradores e normalmente, no 

Brasil, isso ocorre por falta de capital para contratar profissionais da área, mas 

também pode acontecer por opção, ou seja, quando a pessoa tem o sonho de 

construir a sua própria casa personalizada do jeito que deseja. 

Pessoas que vivem abaixo do déficit habitacional no Brasil estão 

presentes neste contexto e são elas que se fixam em terrenos abandonados 

pelos proprietários, doados pelo governo e são locais afastados de áreas 

comerciais e de movimentos urbanos. A autoconstrução se estende, portanto, 

para a produção do espaço urbano e não se restringe aos meios de consumo 

individual. Neste meio de produção, a colaboração é de fundamental 
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importância para execução do produto final, a casa. Quando necessário, conta-

se com ajuda de amigos, familiares, vizinhos e a própria contribuição, 

geralmente por meio de mutirões. 

As condições resultantes deste tipo de habitação (autoconstrução), 

não em sua totalidade, mas em grande parte dela, são reconhecidos pelos 

relatórios técnicos oficiais (órgão do governo) como precárias, pela baixa 

qualidade em alguns materiais e/ou acabamentos, oriunda da falta de 

acompanhamento de profissionais e de conhecimento de quem executa a obra. 

O congestionamento habitacional, com alto números de habitantes por área 

construída ou por cômodo da casa e coabitação familiar, a insalubridade, com 

ventilação e iluminação inadequadas, são elementos de uma lista bastante 

extensa de riscos oriundos da falta de conhecimento na execução da 

edificação em assentamentos precários. Porém isso não é regra, ocorrem 

sempre exceções. (MARICATO, 1982, p.1). 

Há dois tipos de autoconstrução, a assistida e a não assistida. A 

autoconstrução assistida é aquela em que há presença de algum profissional 

que está apto para designar uma determinada função, seja ele remunerado ou 

não, podendo ser um pedreiro, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, etc. A 

autoconstrução não assistida é o inverso; não há presença de um profissional, 

neste caso quem executa a obra são pessoas da família, vizinhos, parentes, 

voluntários da comunidade entre outros dispostos sempre a colaborar.  

O déficit habitacional em São Luís se reflete também através de 

autoconstruções. Na medida em que indivíduos constroem ou reformam seus 

domicílios de maneira leiga e sem conhecimento, o produto final desta moradia 

muitas vezes não atende as necessidades de quem a constrói ou reforma 

devido a falta de condições financeiras. O que significa moradias inadequadas 

e consequentemente construção subnormal. 

As necessidades habitacionais estão diretamente ligadas ao déficit 

habitacional e a inadequação de moradias. O déficit habitacional ocorre quando 

há uma população que não possui moradia adequada em uma determinada 

região, e devido ao crescimento do mesmo em 17% nos últimos anos (IBGE: 

2010), resultou em aglomerações de assentamentos precários como as favelas 

e os loteamentos irregulares.  
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A inadequação das moradias é ocasionada pela forma como as 

habitações são construídas onde os materiais utilizados não são duráveis, 

como ocorre também quando a quantidade de pessoas é excessiva dentro de 

uma moradia, este conceito se reflete em problemas na qualidade de vida da 

população exigindo a criação de políticas públicas que qualifiquem a 

construção ou melhoria dessas moradias.  

 

1.1. Autoconstrução nos Aglomerados Subnormais de São Luís. 

 

Em 1987, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

criou o conceito de aglomerados subnormal que foi utilizado nos Censos de 

1991, 2000 e 2010. De acordo com o IBGE, conceituam-se como Aglomerados 

Subnormais um conjunto composto por 51 ou mais unidades habitacionais 

caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos algumas 

características como: ausência de serviços públicos (como esgotamento 

sanitário, coleta de lixo, energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de 

água), irregularidade das vias de acesso e circulação, tamanhos e formas de 

lotes desiguais e construções não regularizadas. Sobre este assunto, o IBGE 

(2011, p.3) assinala que: 

Considera-se um aglomerado um conjunto constituído de, no mínimo, 
51 unidades habitacionais (barracos, casas...) carentes, em sua 
maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, 
até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou 
particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e 
densa. 

A existência dessas áreas precárias em regiões metropolitanas ou 

urbanas se dá devido à especulação imobiliária e fundiária, com a consequente 

deficiência de infraestruturas. Por isso, a população menos favorecida busca 

áreas desvalorizadas pelo setor imobiliário para que possam “se instalar” da 

forma que sua condição financeira permite, formando as periferias. 

Geralmente, em grandes centros urbanos isso ocorre em grande escala, uma 

vez que áreas supervalorizadas não estão acessíveis para a maior parte da 

população. Essa realidade é bem presente ne cidade de São Luís. 

O censo realizado pelo IBGE no ano de 2010 forneceu informações 

importantes sobre os índices de aglomerados subnormais na cidade de São 
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Luís. Em São Luís o índice de domicílios que são classificados como 

aglomerados subnormais é de 61.845 de um total de 288.800 domicílios (IBGE: 

2010), o que equivale à 17,56% do total. Estas estimativas pertencem ao déficit 

habitacional da capital ludovicense. 

Tabela 01 – Ranking dos aglomerados subnormais da região metropolitana de 
São Luís – por d.p.o. 

 
Fonte: IBGE: 2010. 

Porém foi feita uma pesquisa em relação ao aumento destes no 

período de 10 anos. No ano 2000 existiam apenas 08 áreas que eram 

consideradas como aglomerados subnormais. Após dez anos, no último censo 

feito em 2010, o número destes assentamentos subiu para 39 áreas 

consideradas como aglomerados subnormais, o que significa um aumento de 

487,5%. Em São Luís incluem-se como aglomerado subnormal os 

assentamentos irregulares que são ocupações ilegais, loteamentos irregulares, 

assentamentos precários, comunidades carentes, vilas e palafitas.  

Uma realidade bem presente na cidade de São Luís é a ocupação 

ilegal de lotes, ou seja, terrenos de propriedade pública ou particular ocupados 

para fins de habitação. A parcela da população residente em regiões 
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classificadas pelo IBGE como aglomerados subnormais equivale à 232.912 

habitantes, um índice preocupante considerando que a população de São Luís 

no ano em que o último censo foi feito, era de 958.545 habitantes, ou cerca de 

26% da população. Na capital existem cerca de 61.845 domicílios particular 

ocupados (d.p.o.) que fazem parte dos aglomerados subnormais (Fig. 01). 

Dentre os indicadores de condições de moradias, podemos citar três situações 

presentes nos aglomerados subnormais considerando a deficiência dos 

serviços públicos: os domicílios urbanos sem esgotamento sanitário 

(encanado), sem coleta de lixo e sem ligação com a rede de água.  

O percentual de domicílios urbanos sem esgotamento na cidade é 

de 33,5% que equivale à 92.864 habitantes. Entre as 23 áreas de aglomerados 

subnormais que existem na capital maranhense há alguns bairros com índices 

bastante elevados em relação a falta de esgoto encanado. Dentre esses 

bairros a Vila Embratel/Sá Viana possui 69,38% dos domicílios sem o serviço. 

O bairro de Santa Bárbara está logo após com o índice de 62,21% e em 

seguida Vila Mauro Fecury/Vila Nova com 61,92% e a Cidade Operária com 

60,75%. São os locais com a menor taxa de esgotamento sanitário dentre 

todas as localidades que estão classificadas como aglomerados subnormais. 
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Fig. 01 - Mapa dos aglomerados subnormais da Ilha do Maranhão.

 
Fonte: IBGE, 2010 adaptado por CARVALHO, NASCIMENTO e MASULLO: 2013. 

Em relação aos domicílios urbanos sem coleta de lixo, pode-se 

destacar 8,84% que corresponde à 24.476 habitantes. A ineficiência da coleta 

de lixo em ruas, bairros, municípios, etc., é causadora de inúmeras sequelas 

para a saúde dos que ali residem. Consequências como doenças, poluição, 

entupimento de bueiros (causando alagamentos) entre outros fatores, são 

causados pela falta da coleta de lixo. Dentre os bairros com pior índice da falta 

de coleta estão a Cidade Olímpica, 29,20%, Santa Bárbara com 15,87%, Vila 

Embratel/Sá Viana, 12,90% e Tirirical com 12,69%. 

Pertencentes ao grupo dos domicílios sem abastecimento de água 

ou sem ligação com a rede de águas, estão 21,44% das habitações que fazem 

parte de aglomerados subnormais que é equivalente à 56.250 habitantes. A 

falta de abastecimento de água é um mal que infelizmente ainda atinge um 

grande número de pessoas. A água é essencial à vida, a falta dela dentro de 

uma residência não permite nenhuma atividade como alimentação, lavagem de 

roupas, higiene entre outras. Esses domicílios que não tem acesso ao 

abastecimento de água usam de outras fontes para que possam sobreviver, 
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como rios ou poços. Os maiores índices da falta de água nos bairros de São 

Luís estão na Divinéia com 70,53% dos domicílios, seguida pela Cidade 

Olímpica com 58,28% e o Pindorama com 52,01% das habitações desprovidas 

de abastecimento de água.  

Numa síntese geral sobre os indicadores de condições de moradias 

com as três situações de deficiência de serviços públicos mostrados no 

presente trabalho, podemos dizer que menos de 21% das habitações que 

pertencem aos aglomerados subnormais possuem os três serviços públicos 

citados.  

 

1.2. A Reabilitação Urbana em São Luís  

 

A reabilitação urbana ocorre nas cidades como uma prática de 

planejamento contra a degradação progressiva das suas estruturas urbanas, 

dos seus edifícios, dos seus espaços exteriores. Conceitua-se reabilitação 

urbana o processo de recuperação e adaptação de áreas urbanas 

consolidadas, subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação a fim 

de “reintegrá-las à dinâmica urbana, criando condições e instrumentos 

necessários para conter os processos de esvaziamento de funções e 

atividades” (LOPES, 2016, p.4). Ou seja, é o processo de recuperação de 

áreas urbanas, industriais, centrais ou assentamentos precários. 

De acordo com o Plano Diretor de São Luís, Lei nº4669 de Outubro 

de 2006: 

[...] a reabilitação urbana de uma área dá-se com o crescimento das 
atividades existentes e com o desenvolvimento de novas atividades, 
atraídas pelas vantagens de localização, pela requalificação do solo e 
pela eliminação das externalidades negativas, proporcionando postos 
de trabalho e gerando arrecadação tributária que permita financiar os 
serviços públicos (Lei nº4669 de Outubro de 2006).  

O artigo 74 do Plano Diretor mensiona que a municipalidade deveria 

implantar uma Política de Reabilitação Urbana com o objetivo de dar o melhor 

uso em termos sociais e econômicos para as áreas que sofrem degradação 

social, econômica e física e possuem ativos que estão subutilizados, edifícios, 

solo, infraestrutura ou espaços públicos. Ainda segundo o artigo 76 do Plano 
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Diretor, o Plano de Reabilitação deverá prever o ordenamento territorial e 

intervenções na recuperação de instalações abandonadas, operações 

imobiliárias, regularização fundiária, relocação de famílias, melhoria de 

espaços públicos, construção de equipamentos e infraestruturas, e outras 

medidas. (LOPES, 2016, p.5). 

Os objetivos da reabilitação dos assentamentos precários é 

minimizar a irregularidade fundiária, deficiências de infraestrutura, ocupação de 

áreas de risco, precariedade construtiva das habitações, alta densidade das 

áreas e das habitações, distancia do trabalho, insuficiência dos serviços de 

educação, saúde e saneamento. Além destes fatores, os bairros que são 

considerados aglomerados subnormais deverão ser requalificados 

urbanisticamente, isto é, transformar espaços como lixões, terrenos baldios, 

praças mal estruturadas em ambientes com determinadas funções, como áreas 

de vivencia sociais, parques e praças. (LOPES, 2016, p.3). 

A prefeitura de São Luís, através de parcerias institucionais, tem 

implementado importantes projetos de requalificação urbana sem, no entanto, 

organizar estes projetos em uma política de desenvolvimento urbano unificada 

e contínua. 

Entre estes projetos de reabilitação urbana pode-se citar o Plano de 

Reabilitação do Bairro do Desterro, no Centro Histórico da cidade. A 

reabilitação foi direcionada para o casario do Bairro do Desterro e mais 26 

casarões de valor histórico. O Bairro do Desterro localiza-se numa 

circunscrição geográfica bem acima do nível do mar, é composto de ruas 

estreitas e, por vários séculos, abrigou um porto com funções comerciais 

(SNPU, 2006, p.7). O programa foi adotado pela prefeitura em 2005 e obteve 

aproximadamente seis milhões de reais em investimentos. Foram recuperados 

sete casarões, além de adotar ações que compreendem a dinamização 

cultural, educação patrimonial, capacitação e formação de mão-de-obra local e 

outras.  

De acordo com o artigo Oliveira (2015), o Programa de Habitação 

Popular no Rio Anil, chamado de PAC-Rio Anil4, surgiu em 2007 com o objetivo 

de retirar as famílias que habitam palafitas ou em condições insalubres 

                                                 
4
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) financiado pelo Ministério das Cidades. 
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(localizadas nos bairros da Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha); 

realizar a regularização fundiária; construir apartamentos; construir  

equipamentos urbanos; construir habitações populares juntamente com 

melhoramento da infraestrutura. 

A área aqui analisada no projeto PAC Rio Anil corresponde aos 

bairros da Camboa e Liberdade. As habitações das famílias contempladas no 

projeto são em sua grande maioria moradias inadequadas construídas nas 

áreas de mangue. De acordo com Burnett (2014) a ocupação irregular destes 

espaços é historicamente marcada pela inauguração de um matadouro em 

1918, com a implantação de indústrias como a Companhia Brasileira de Óleos. 

Sucessivos aterros populares na década de 1970 e o aumento do contingente 

populacional causado por um intenso fluxo de êxodo rural foram determinantes 

na transformação das áreas da Camboa e Liberdade em locais de ocupação de 

áreas degradadas (OLIVEIRA, 2015, p.1). 

Outro projeto de reabilitação urbana que está sendo muito 

importante para São Luís, assinado em novembro de 2008, é o Programa 

Bacia do Bacana, cujo principal objetivo é melhorar as condições de vida dos 

moradores de baixa renda que se localizam na área da Bacia do Bacana com a 

recuperação ambiental da área onde estão situados os bairros de Sá Viana, 

Coroadinho, Jambeiro, Piancó e Vila Embratel. 

De acordo com a Prefeitura de São Luís (2015), através do blog da 

Bacia do Bacanga, alguns dos objetivos específicos do projeto são: ampliação 

da oferta de serviços de saneamento na bacia do Bacanga; ampliação da 

oferta de serviços de saneamento na bacia do Bacanga; melhoria das 

condições operacionais dos sistemas de drenagem de águas pluviais 

existentes na margem direita da bacia; implantação e complementação da 

infra-estrutura urbana na bacia; reassentamento de famílias que ocupam áreas 

de risco; consolidação, de forma realista, do conceito de ordenamento de 

expansão urbana e restrições à ocupação de áreas de risco, áreas alagáveis, e 

áreas de proteção ambiental; instalação de equipamentos públicos. 

O projeto é focado na ampliação da infraestrutura para 

sustentabilidade da região. Assim, a pavimentação foi executada com blocos 
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de concreto em parte das ruas e cobertura asfáltica em outras, para aliar 

permeabilidade, trafegabilidade e durabilidade (MARX: 2015).  

Paralelo a obra do canal do Rio das Bicas, no Coroadinho, com 

cerca de dois mil metros, a Prefeitura já está realizando a urbanização da área 

do entorno, que contempla a construção de oito praças, que terão academia 

aberta, playground, quadra poliesportiva, jogos de mesa e infantis, pista de 

skate, além de outras intervenções de melhoria, que propiciem maior qualidade 

de vida aos moradores da região (MARX, 2015, p.2). 

Ainda como parte do projeto Bacia do Bacanga, segundo o jornal O 

Imparcial (2016), a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de 

Projetos Especiais (SEMPE), realizou as obras de reforma e ampliação do 

Estádio Cardosão, no bairro do Sá Viana, que era um espaço de quase oito mil 

metros quadrados ocupado por mato e lixo. O objetivo é criar um espaço 

apropriado para lazer e esportes, essencial para tirar as crianças e 

adolescentes da rua e das drogas, além de incentivar uma vida mais saudável 

através de esportes. Além do estádio, o programa realizou uma obra de 

drenagem no canal do Jambeiro, no qual ocupa uma área de 760 metros e com 

o objetivo de reduzir alagamentos no bairro de Sá Viana.  Conforme dados da 

Prefeitura de São Luis (O IMPARCIAL: 2016), 242 famílias foram retiradas de 

áreas de risco desta região e estão sendo encaminhadas para novas moradias 

neste segundo semestre de 2016. 

Ao ver o progresso dos projetos citados no artigo é possível 

compreender que é viável a queda do deficit habitacional ludovicense e, sendo 

assim, que um programa de reabilitação urbana através da autoconstrução 

também é capaz de diminuir o deficit melhorando as moradias e reconstruindo-

as para a população de baixa renda. 

 

2. ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DE SÃO 

LUÍS  

 

O déficit habitacional é causado por quatro componentes sendo eles: 

(1) as habitações precárias que não proporcionam a seus moradores condições 

desejáveis de habitabilidade, o que não implica, contudo, necessidade de 
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construção de novas unidades; (2) a coabitação familiar que compreende a 

soma das famílias conviventes a outra família em um mesmo domicílio e das 

que vivem em cômodos cedidos ou alugados; (3) o ônus excessivo com aluguel 

que corresponde ao número de famílias urbanas, com renda familiar de até três 

salários mínimos, que moram em casa ou apartamento e que despendem mais 

de 30% de sua renda com aluguel; (4) o adensamento excessivo que ocorre 

quando o domicílio apresenta um número médio de morador superior a três por 

dormitório. Com base na análise dos conceitos dos componentes e dados 

percentuais pode-se identificar que a habitação precária é o componente mais 

impactado com a reabilitação dos domicílios autoconstruídos da cidade.  

Segundo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 

suas pesquisas feitas no ano de 2007 a 2012, o déficit habitacional do Estado 

do Maranhão foi o maior e mais preocupante do país, e totalizou 

aproximadamente 400 milhões de domicílios. Dentre todo o Nordeste que 

apresenta o déficit total de 1 milhão e 610 mil domicílios, 25% deste déficit está 

apenas no Maranhão. Portanto, no Maranhão 342.743 habitações são 

consideradas precárias; 81.102 moradias é coabitada, 43.951 habitações têm 

valor alto de aluguel, correspondente a 30% ou mais da renda familiar; e 

14.401 são ocupadas por mais de três moradores em cada dormitório. 

O déficit habitacional em São Luís divulgado pelo IBGE após censo 

feito no ano de 2010, apontou os seguintes números absolutos: 

 
QUADRO 01 – Componentes do déficit habitacional básico. 

 Domicílios 
improvisados 

Domicílios 
rústicos 

Domicílios 
tipo cômodo 

Famílias 
conviventes 

Abs (1000 
un) 

SÃO LUÍS 341 8.092 5.642 26.899 41,0 

Fonte: IBGE, 2010. 

O déficit total de domicílios na cidade de São Luís é de 41 mil 

moradias (QUADRO 01). Além do mais, o índice de domicílios em situação 

precária, inadequada e/ou irregular é de 61.845, com uma população um total 

de 233.912 habitantes, o que significa que 22,3% dos domicílios da cidade 

estão em aglomerados subnormais, em ocupação urbana desordenada.  

De acordo com os levantamentos de dados acima citados, pode-se 

fazer uma breve análise do número de imóveis que podem ser reabilitados com 

facilidade em São Luís, mais especificamente no bairro da Vila Embratel, um 
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bairro com déficit de serviços públicos como ficou evidente nos dados 

coletados no item 1.1, em se tratando dos aglomerados subnormais na capital.  

Para quantificar os imóveis mais facilmente reabilitáveis, a pesquisa 

identificou os domicílios que, apesar de localizados em aglomerados 

subnormais da cidade, estão ligados em rede geral de abastecimento de água, 

recebem fornecimento de energia elétrica por meio de companhia distribuidora 

com medidor próprio e possuem lixo coletado por serviço de limpeza. Estes 

indicadores urbanos podem esclarecer sobre as condições dos imóveis da 

área. 

Segundo o último censo feito pelo IBGE no ano 2010, a Vila 

Embratel possui 8.431 domicílios particulares ou coletivos dos quais 4.025 

domicílios estão ligados em rede geral de abastecimento de água, ou seja, 

menos de 50% dos domicílios tem água fornecida em casa. 

 Fazendo referência as residências particulares permanentes com 

fornecimento de energia elétrica por meio de companhia distribuidora com 

medidor próprio, 5.940 domicílios tem acesso à energia elétrica o que significa 

que ainda existem 2.491 residências com medidor compartilhado, sem 

medidor, com outra fonte de fornecimento de energia ou sem nenhum 

fornecimento.  

Com relação aos domicílios particulares permanentes que possuem 

lixo coletado por serviço de limpeza, a Vila Embratel tem apenas 3.802 

domicílios assistidos por coleta de lixo de um total de mais de 8 mil em todo o 

bairro, ou seja, apenas aproximadamente 38% tem seu lixo coleto por serviço 

público de limpeza. 

Numa síntese geral do levantamento de domicílios particulares 

permanentes existentes que podem ser reabilitados no bairro Vila Embratel - 

considerado um aglomerado subnormal - para que dessa maneira o déficit 

habitacional de São Luís possa diminuir significativamente, apenas 3.886 

domicílios possuem os três tipos de serviços públicos de um total de 8.431 

residências, ou seja, pouco mais de 38% de todos os domicílios existentes 

podem ser reabilitados neste bairro, o que representa uma pequena diminuição 

no déficit habitacional geral da capital ludovicense considerando sua extensão 

territorial e sua densidade habitacional. 
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No entanto, se aplicarmos este percentual para o número total de 

domicílios em aglomerados subnormais de São Luís, ou seja, 61.845 

domicílios, teremos o número significativo de 23.180 domicílios que poderiam 

ser reabilitados, com um impacto importante no déficit habitacional da capital. 

Estes números mostram que os aglomerados subnormais 

ludovicenses e o deficit habitacional poderão ser reduzidos através de uma 

política de reabilitação e requalificação urbana promovida pelo Poder Público 

local, recuperando esses bairros através da melhoria da rede de abastecimento 

de água, distribuição da energia, saneamento básico, transporte de lixo, 

pavimentação e outros serviços públicos e de criar novos espaços públicos 

para os moradores. 

Este ação de melhoria dos espaços e serviços públicos poderia ser 

articulada com incentivos à autoconstrução para a população de baixa renda 

(de zero a três salários mínimos), com melhoria das habitações e ocupação 

dos vazios urbanos por casas autoconstruídas. 

Neste caso, a autoconstrução deverá ser a assistida, com a 

orientação de técnicos da área de construção, como os pedreiros, arquitetos, 

engenheiros e com apoio de pesquisas na área. O conhecimento de 

construção é de extrema necessidade para que a moradia seja digna, isto é, 

que as estruturas estejam colocadas de forma correta, as medidas padrões de 

espaços mínimos, posições das esquadrias bem localizadas etc. 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo analisou e discutiu de que forma o processo de 

autoconstrução, como uma modalidade construtiva autônoma de construção de 

moradias e edificações em geral para a população de baixa renda, pode 

proporcionar a diminuição do déficit habitacional em São Luís, colocando o 

seguinte problema: é possível reduzir o déficit habitacional de São Luís através 

da requalificação de domicílios autoconstruídos em aglomerados subnormais 

da cidade de São Luís? 

De acordo com as pesquisas e dados coletados, foi possível 

confirmar a hipótese de que, por suas características e localização, 37,48% dos 

domicílios autoconstruídos em aglomerados subnormais de São Luís poderia 
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ser consolidada com intervenções de reabilitação urbana que melhorassem 

suas condições físicas. 

Portanto, a implantação de uma política de reabilitação urbana 

aplicada a aglomerados subnormais teria um grande impacto na redução do 

déficit habitacional da cidade de São Luís. 

Deste modo a pesquisa demonstrou o potencial desta técnica para a 

transformação e modificação do cenário populacional e da organização urbana 

da cidade de São Luís, proporcionando para a população de baixa renda a 

solução do problema de habitação, com a diminuição do déficit habitacional. 
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