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Sumário Executivo 

Neste relatório serão descritos os resultados da avaliação econômica de impacto  

e de retorno feita para o Programa Arquitetos de Família, desenvolvido pela ONG 

Soluções Urbanas, em parceria com o Instituto Vital Brazil, em Niterói-RJ.  

O Programa Arquitetos de Família teve início no ano de 2008 com o objetivo de 

elaborar propostas de transformação urbanístico-arquitetônica, social e ambiental 

das moradias da comunidade de Vital Brazil, em Niterói-RJ, discutindo com as 

famílias. A ênfase é na recuperação da qualidade das moradias construídas na 

informalidade e na disponibilidade de suporte técnico para realização das melhorias 

habitacionais por meio da participação sistemática de arquitetos na elaboração e 

acompanhamento das obras (denominada “assistência técnica coletiva”). O principal 

objetivo do projeto é eliminar precariedades habitacionais que possam reverter 

em problemas de saúde e segurança para os moradores.  

O público-alvo do Programa Arquitetos de Família é formado por famílias da 

comunidade Vital Brazil que tiveram suas moradias autoconstruídas e estejam em 

situação de vulnerabilidade social. As famílias inicialmente selecionadas deveriam ter 

renda inferior a três salários mínimos, e os imóveis não poderiam estar em situação 

de risco irreversível e/ou serem considerados impróprios para moradia. Em essência, 

as casas não poderiam estar localizadas em áreas onde mesmo uma obra de 

contenção de encosta ou de drenagem não permitisse torná-las menos perigosas de 

serem habitadas. No início do projeto, cem famílias foram selecionadas e, a partir de 

2012, a adesão ao programa passou a ser voluntária. Em 2015, tinham sido 

totalizadas 139 famílias beneficiárias. 

O marco inicial do programa foi a realização de um curso de capacitação de jovens 

da comunidade com o objetivo de passar noções de arquitetura/obras. Entre julho de 

2009 e fevereiro de 2010, basicamente houve o diagnóstico e cadastramento dos 

domicílios, com aplicação de um questionário utilizado na avaliação econômica, e 

oficinas de conscientização dos moradores com relação aos problemas de saúde 

decorrentes de patologias habitacionais. De 2010 para 2012, ocorreu a mobilização 
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dos moradores da comunidade para construção da Associação de Moradores e para 

os problemas relativos às moradias. As obras somente se iniciaram no ano de 2012 

e em poucas casas (duas obras completas e obras pontuais em outras). 

O Programa Arquitetos de Família auxiliou as famílias na execução e no 

planejamento das obras e no fornecimento de meios para sua realização. Dessa 

forma, a partir de 2013 foi dada maior ênfase à realização de obras pontuais 

(menores custos), tais como abertura de vãos, caneletas, conserto de telhados, 

impermeabilizações, revestimentos e construção de janelas, que tinham como 

objetivos melhorar a sensação de conforto térmico e minimizar problemas de 

umidade. O projeto também se preocupou em desenvolver nos moradores a 

percepção do que consiste uma habitação mais saudável e segura. A ONG, portanto, 

passou a auxiliar os moradores na elaboração de projeto de arquitetura com vistas 

ao planejamento de execução de obras para a redução de problemas habitacionais 

que poderiam ter impactos negativos na saúde e na segurança dos seus residentes. 

A assistência técnica não se resume apenas ao momento de realização do projeto, 

mas perpassa pela ajuda aos moradores na execução/planejamento das obras. Por 

isso, a ONG desenvolve três tipos de ações: autoconstrução assistida, mutirões e 

empreitadas. Essas ações podem ser facilitadas por três mecanismos de aquisição 

de recursos ou materiais para suas realizações: feira de trocas solidárias, 

microcrédito habitacional e subsídios. 

Com base nos objetivos e nas ações realizadas no escopo do Programa Arquitetos 

de Família, construímos um conjunto de indicadores a partir da base de dados da 

instituição (Cadastro e Pesquisa de Campo na Linha de Base) e da pesquisa de 

campo realizada pela empresa Overview no ano de 2015. O projeto na comunidade 

Vital Brazil teve várias frentes de ações e atacou o problema das patologias 

construtivas de diversas formas ao longo do período de 2009 a 2013.  

Selecionamos indicadores que se referem à melhora do ambiente doméstico, 

sobretudo no que tange à concepção interna da casa, que podem repercutir na 

saúde de seus moradores, tais como indicadores sobre a presença de umidade, 

problemas na circulação de ar, no conforto térmico e na iluminação natural. Também 

foram selecionados indicadores sobre o acabamento e a estrutura das casas, tais 
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como existência de trincas, fissuras ou rachaduras em diferentes locais da casa, a 

exposição de tijolos nas paredes internas, a exposição dos telhados, a existência de 

paredes internas com descolamento de revestimento e problemas de afundamento 

ou rachaduras no piso.  

Outro conjunto de indicadores que impacta diretamente na saúde são os 

relacionados à melhoria no ambiente doméstico com vistas à maior segurança no 

domicílio. Nesse grupo, temos indicadores sobre a presença de botijão de gás dentro 

de casa, a inexistência de calhas e sobre as percepções relativas à segurança 

contra riscos de queda e acidentes domésticos. 

Como uma das ações da ONG refere-se à conscientização sobre o que é uma 

habitação saudável, também foram construídos indicadores sobre a avaliação de 

melhora do ambiente doméstico devido a mudanças na concepção interna da casa. 

São indicadores construídos a partir de uma escala de satisfação e que captam as 

percepções com relação a conforto térmico (calor ou frio) e circulação de ar, 

iluminação natural e iluminação artificial (à noite). 

Para todos os indicadores listados acima, temos informações para a Linha de Base 

(ano de 2010) e para o ano de 2015. Para os indicadores de saúde dos moradores, 

somente temos informações no ano de 2015. Nesse bloco de indicadores, a ideia é 

captar efeitos de longo prazo. Sabíamos, de antemão, que havia um risco do 

impacto esperado na saúde dos moradores ser insignificante, dado o intervalo 

pequeno entre o início das obras e a pesquisa de avaliação de impacto. Esse risco 

poderia vir a inviabilizar a análise de retorno econômico que é usualmente feita com 

base nos indicadores de saúde. Mais à frente, discutimos um pouco mais esse ponto 

e alternativas possíveis para esse impasse. 

Dentre os indicadores de saúde, selecionamos a avaliação subjetiva da saúde dos 

moradores do domicílio e o percentual de moradores com doenças respiratórias ou 

de pele.  

Por fim, selecionamos um bloco de indicadores cujo objetivo é captar as percepções 

dos moradores com relação à importância de determinados aspectos da casa para 

se ter uma boa qualidade de vida. As perguntas identificam se os moradores estão 
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conscientes dos problemas habitacionais que impactam negativamente na saúde. 

São computados os percentuais de respostas positivas às seguintes perguntas: 

“umidade e infiltração no local de moradia afetam a saúde dos moradores?”; “calor 

excessivo afeta o desempenho das atividades?”; “a presença de rachaduras afeta a 

segurança do local de moradia?”; “a presença de escadas mal dimensionadas ou 

com degraus altos afeta a segurança?” e “a ausência de corrimão (guarda-corpo) na 

escada afeta a segurança?” 

Para a análise de impacto, foram construídos dois grupos de comparação: o grupo 1, 

em que não havia filtros para definição do tratamento e controle; e o grupo puro, em 

que eliminaram problemas de reportação no questionário e efeitos de contaminação 

(domicílios do controle que dizem fazer obras ou que dizem que participam do 

projeto) e se reduz a análise aos domicílios que eram tratados desde do início do 

projeto (92 domicílios no banco de dados). Após a criação desses grupos, também é 

aplicada a técnica de pareamento dos domicílios. Essa técnica compara 

beneficiários com não beneficiários que são mais parecidos, dando peso mais alto 

para os mais comparáveis e eliminando aqueles domicílios que não são tão 

comparáveis. Essa técnica se mostrou adequada para a comparação dos grupos de 

tratamento e controle 1. Para a comparação dos grupos puros, devido à redução do 

tamanho de amostra, a análise de impacto ficou mais comprometida. Por conta 

disso, para a análise do retorno econômico, utilizamos a comparação dos grupos 

tratamento e controle 1 com e sem pareamento.  

O método empregado para a análise de impacto foi o de regressão linear múltipla 

para os indicadores de saúde e de conscientização, pois só tínhamos informações 

desses indicadores na base de dados de 2015, coletada pela Pesquisa de Campo da 

Overview. Para os indicadores de patologias habitacionais, de segurança do 

domicílio e de percepções com relação à moradia, empregamos o método de 

diferenças em diferenças, utilizando ou não o pareamento. 

Vale destacar que independentemente da comparação realizada (tratamento e 

controle 1, tratamento e controle puros), o perfil descritivo dos domicílios 

beneficiários e não beneficiários foi bem parecido nas principais características. Para 

o grupo de controle 1, as diferenças em relação ao grupo de tratamento 1 são 
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significativas apenas para as seguintes variáveis: existência de parede externa com 

tijolo revestido, total de moradores, existência de banheiro, renda familiar per capita, 

percentual de pessoas moradoras do domicílio não brancas e percentual de 

moradores idosos. Para o grupo de controle puro, notam-se diferenças significativas 

apenas para as seguintes variáveis: presença de piso com cimento, existência de 

parede externa com tijolo revestido, percentual de pessoas moradoras do domicílio 

não brancas e percentual de moradores idosos. 

A comparação entre os grupos de controle e tratamento na Linha de Base mostrou 

que não existem diferenças significativas entre eles. Logo, podemos inferir, por meio 

da análise de impacto, que a mudança nos indicadores de impacto são efetivamente 

resultantes da participação do programa. O resultado médio dos domicílios no grupo 

de controle pode ser entendido como uma boa proxy para o resultado médio dos 

domicílios no grupo de tratamento na ausência de participação. 

Depois dessa constatação, portanto, foi realizada a análise de impacto para todos os 

indicadores, considerando as duas estratégias de avaliação já citadas: regressão 

linear múltipla, usando diferenças em diferenças com e sem pareamento para os 

indicadores que tínhamos informações também na Linha de Base; e regressão linear 

múltipla para o ano de 2015 para os indicadores que tínhamos apenas em 2015. 

Abaixo, listamos o resultado da análise de impacto de forma resumida por blocos de 

indicadores. 

Patologias habitacionais:  

 Para os indicadores de umidade, houve aumento da percepção do problema de 

umidade. Aumentou a probabilidade do entrevistado reportar a existência de 

umidade, no teto ou sem especificar o tipo de umidade. 

 Houve redução da existência de telhado exposto sem tratamento, o que pode 

minimizar problemas relativos à umidade ou calor excessivo. 

 Diminuiu a probabilidade dos domicílios acenderem a luz durante o dia, tendo 

em vista que uma das atuações da ONG é no sentido de reduzir cômodos sem 

janela. 
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 Reduziu a probabilidade de uso de ventilador e ar-condicionado, possivelmente 

porque são encontrados outros meios de garantir a ventilação da moradia. 

 Redução da probabilidade da existência de trincas ou rachaduras nos 

domicílios, impactando positivamente nas condições de moradia. 

 Com relação às condições estruturais das casas, nos domicílios tratados houve 

redução da probabilidade de ter problemas relativos a afundamento/rachaduras 

no piso.  

 O impacto na percepção de paredes internas com descolamento foi no mesmo 

sentido da questão da umidade. Aumentou a probabilidade da existência desse 

problema, possivelmente porque os moradores do grupo de tratamento 

passaram a ficar mais atentos com esse tipo de problema. 

Segurança no domicílio: 

 O impacto foi constatado apenas no tratamento da água de chuva. A 

probabilidade de ter água de chuva caindo no próprio terreno foi reduzida, tendo 

em vista que uma das atuações da ONG é a construção de um sistema de 

calhas. 

 Para os indicadores de percepção com relação a riscos de acidente e quedas, 

não foram encontrados impactos. 

Saúde: 

 Não foi possível identificar o impacto nos indicadores de saúde. 

 Conscientização de um bom local de moradia: 

 Os participantes do projeto entendem que a umidade afeta a saúde e escadas 

mal dimensionadas comprometem a segurança.  
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Para a análise do retorno econômico, estimamos o custo do projeto com base nas 

informações coletadas junto à ONG Soluções Urbanas. Como as intervenções se 

iniciaram em 2010, os custos estão espalhados ao longo do tempo e em diferentes 

frentes, logo o custo é calculado com base em uma estimativa feita pela ONG de 

replicação do projeto. Esses custos são divididos em duas partes: (i) custo de 

operacionalização do projeto, no valor de R$ 165.000,00 para o total de cinco 

meses; e (ii) custo de intervenções realizadas, segundo a ONG, de R$ 214.350,00.  

O projeto Arquitetos da Família teve impacto estatisticamente significativo em alguns 

indicadores, contudo, a magnitude dos efeitos sobre a probabilidade foi baixa. Nesse 

sentido, descrevemos a literatura de avaliação nessa área e apontamos para alguns 

cenários possíveis de cálculo do retorno econômico do projeto. O cálculo do retorno 

econômico do projeto seria feito com base nos indicadores de saúde, contudo, nos 

indicadores de saúde escolhidos, o impacto não foi significativo. Uma forma de 

monetização do benefício foi pela poupança dos gastos com arquiteto. No 

questionário havia uma pergunta sobre quanto os moradores consideravam a diária 

de um arquiteto. Usamos a média desse valor (em torno de R$ 300,00) para 

contabilizar esse benefício monetário para o total de domicílios realmente 

impactados pela redução de patologias habitacionais. Esse cálculo, contudo, não 

traduz todas as dimensões de impacto do projeto. Nesse sentido, não consideramos 

conclusiva a análise de viabilidade econômica do projeto.  
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1. Introdução 

O objetivo deste relatório é descrever os resultados da avaliação de impacto e de 

retorno econômico feita para o Programa Arquitetos de Família, desenvolvido pela 

ONG Soluções Urbanas, em parceria com o Instituto Vital Brazil, em Niterói-RJ.  

O relatório está organizado em sete seções, além desta introdução. Na Seção 2, 

apresentamos as características gerais do Programa Arquitetos de Família, 

descrevemos como foi a sua origem e como é o seu funcionamento. Também são 

descritos os meios pelos quais as famílias foram beneficiadas. Na Seção 3, 

apresentamos a estratégia de avaliação econômica, descrevendo como foram 

construídos os grupos de controle e tratamento, os indicadores selecionados e o 

método de avaliação empregado. Na Seção 4, descrevemos os dados que foram 

utilizados para realizar a avaliação econômica, bem como dados adicionais sobre o 

público-alvo do projeto. Nesta parte, comparamos os grupos de tratamento e 

controle a partir de variáveis domiciliares e dos indicadores de impacto, usando 

testes de médias. Na Seção 5, fazemos a análise de impacto do projeto a partir dos 

indicadores selecionados. A Seção 7 é destinada à análise do retorno econômico, 

onde são apresentados dados acerca dos custos do projeto, bem como sugeridas 

formas de entender o retorno econômico. Ao fim apresentam-se considerações finais 

em relação aos resultados obtidos. 

2. Características do Programa Arquitetos de Família 

O Programa Arquitetos de Família tem o objetivo de elaborar propostas de 

transformação urbanístico-arquitetônica, social e ambiental das moradias da 

comunidade de Vital Brazil, em Niterói-RJ. Uma das referências do projeto é o 

Projeto Saúde da Família. A ideia principal é discutir junto às famílias a recuperação 

da qualidade das moradias construídas na informalidade (casas autoconstruídas), 

oferecendo também suporte para a realização das melhorias necessárias. Esse 

suporte é dado por meio da participação sistemática de arquitetos na elaboração e 

acompanhamento das obras (denominada “assistência técnica coletiva”). Nesse 

contexto, o principal objetivo do projeto é eliminar precariedades habitacionais 
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que possam reverter em problemas de saúde e segurança para os moradores. A 

ONG Soluções Urbanas – sediada no Instituto Vital Brazil/Niterói (RJ) – é a 

responsável por executá-lo. 

O público-alvo do Programa Arquitetos de Família é formado por famílias da 

comunidade Vital Brazil que tiveram suas moradias autoconstruídas e que estejam 

em situação de vulnerabilidade social. As famílias inicialmente selecionadas 

deveriam ter renda inferior a três salários mínimos, e os imóveis não poderiam estar 

em situação de risco irreversível e/ou serem considerados impróprios para moradia. 

Em essência, as casas não poderiam estar localizadas em áreas onde mesmo uma 

obra de contenção de encosta ou de drenagem não permitisse torná-las menos 

perigosas de serem habitadas. 

 2.1. Descrição do Projeto 

O Programa Arquitetos de Família teve início em 2008 (vide Diagrama 1). O marco 

inicial do projeto foi a realização de um curso de capacitação de jovens da 

comunidade com o objetivo de passar noções de arquitetura/obras. Entre julho de 

2009 e fevereiro de 2010, foram catalogados, de forma censitária, os domicílios 

existentes na comunidade Vital Brazil, totalizando 460 unidades habitacionais. Desse 

conjunto, foram realizadas entrevistas e aplicação de questionário socioeconômico1 

com sucesso em 361 domicílios.  

Com base no questionário, foram selecionados indicadores de risco (avaliação das 

moradias em relação à existência de patologias construtivas) e critérios sociais 

(como renda, etc.). Pesos foram atribuídos a cada um dos indicadores levando em 

conta a maior vulnerabilidade dos domicílios aos problemas de construção/ 

segurança e indicadores sociais. Com base nesses critérios, as 361 unidades 

habitacionais foram ranqueadas, e as cem primeiras mais vulneráveis, escolhidas 

para participar do projeto. Tendo essa classificação à mão, a instituição iniciou visitas 

                                            
 

1. Pode ser consultado no Anexo I. 
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regulares às cem unidades domiciliares. Essas visitas foram realizadas pela equipe 

técnica do projeto composta por arquitetos, assistentes sociais, dentre outros 

profissionais. O passo seguinte era realizar uma avaliação mais criteriosa das 

patologias construtivas em cada domicílio, que resultou na elaboração de um mapa 

de riscos para cada domicílio, o qual fundamentou a elaboração dos projetos de 

arquitetura para a melhoria de cada uma das moradias selecionadas e que 

aceitaram participar do projeto. As obras poderiam ou não ser feitas com a ajuda da 

ONG, seguindo outras ações que estão detalhadas mais a frente. 

 

Diagrama 1 – Linha do tempo – Programa Arquitetos de Família 

 

 

Vale destacar que de 2009 a 2012, especificamente, o projeto se voltou 

principalmente para a mobilização da comunidade, sobretudo com a construção da 

sede da Associação de Moradores, e na conscientização a respeito da necessidade 

do cuidado na construção de moradias. Também houve cursos de capacitação 

voltados para a apresentação e soluções simples das patologias habitacionais mais 

comuns em moradias informais.  

A execução das obras, propriamente dita, foi iniciada apenas em 2012, por meio de 

ações de mutirão ou empreitada. Em 2012, foram feitas duas obras completas de 

domicílios que constavam na lista de selecionados, ou seja, todas as patologias 



 

 

 

19 

habitacionais identificadas foram solucionadas, e as moradias foram totalmente 

reformadas pelo programa. Todavia, altos custos para ações como essa e a ideia de 

que o objetivo do projeto não se configura em ações de assistencialismo, mas ao 

contrário, no tripé apoio-conscientização-capacitação, alteraram o foco do projeto.  

A ação voltou-se para melhorar a percepção dos moradores com relação à 

importância de ter e fazer uma habitação mais saudável e segura. 

Assim, a partir de 2013, a opção dos idealizadores do projeto foi pela mudança de 

metodologia, adotando-se a ideia de fragmentação das obras e execução de 

soluções pontuais, as quais, do ponto de vista arquitetônico, são as prioridades em 

termos de patologias habitacionais e seus efeitos sobre segurança e saúde dos 

moradores. Dentre as prioridades, a instituição atuou, sobretudo, em questões 

relativas ao controle térmico e umidade, duas das principais patologias 

construtivas com maior incidência nas unidades habitacionais da localidade 

atendida. As obras dos domicílios restringiram-se principalmente à abertura de 

vãos, caneletas, conserto de telhados, impermeabilizações, revestimentos e 

construção de janelas. 

O ponto de partida das ações do projeto é a chamada Assistência Técnica 

Coletiva/Familiar. A Assistência Técnica consiste na elaboração de projeto de 

arquitetura com vistas ao planejamento de execução de obras para a redução de 

problemas habitacionais que possam ter impactos negativos na saúde e na 

segurança dos seus residentes. Essa Assistência Técnica se baseia em alguns 

princípios, tais como a eliminação de riscos, a valorização do conhecimento local, a 

redução do impacto ambiental, a viabilização das reformas das casas e a promoção 

do bem-estar às famílias. A Assistência Técnica não se resume apenas ao momento 

de realização do projeto, mas perpassa pela ajuda aos moradores na execução/ 

planejamento das obras. 

Para ajudar na execução e orientação das obras, existem três tipos de ações: 

1. Autoconstrução assistida: as intervenções ou construções são realizadas 

diretamente pelos moradores, motivadas principalmente pela existência de um 

familiar capaz de executar as obras e pela possibilidade de acesso a materiais 
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de maneiras diversas, e contam com as orientações fornecidas pela equipe 

técnica da Soluções Urbanas, quando solicitadas. 

2. Mutirões: ações pontuais, de simples e rápida execução, pressupõem o auxílio 

de pelo menos um pedreiro.  

3. Empreitadas: contratação de profissionais para a execução das intervenções, 

necessitam de maior planejamento logístico, pois podem exigir áreas destinadas 

ao armazenamento de materiais ou desalojamento temporário de famílias para 

poderem ser concluídas. 

Essas ações podem ser facilitadas por três mecanismos de aquisição de recursos ou 

materiais para suas realizações: 

1. Feira de trocas solidárias: uma feira de trocas realizada de dois em dois meses 

na comunidade, cujo objetivo é facilitar a aquisição de material de construção 

por parte das famílias. A moeda de troca na feira corresponde a embalagens 

Tetrapack. As embalagens são convertidas em moeda social local e podem ser 

usadas para a compra de material. As embalagens são usadas para confecção 

de telhas ecológicas. As feiras servem sobretudo para aquisição de materiais de 

acabamento. Essas feiras são fechadas para as famílias que participam do 

projeto. 

2. Microcrédito habitacional: fornecer microcrédito às famílias possibilitando a 

compra de materiais ou remuneração de mão de obra para obras. A partir do 

uso do microcrédito, um novo formato de intervenção tem sido utilizado, com 

início no 2º semestre de 2014, denominado microcrédito com área comum. 

Nesse caso, mais de uma família solicita o microcrédito para realizar alguma 

obra no entorno dos domicílios, essencialmente uma área de uso comum às 

famílias e que pode vir a ser melhorada com uma obra. 
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3. Subsídios: recursos para execução de obras fornecidos pela própria 

organização, porém, restritos às situações cujo perfil social não indiquem outra 

estratégia de acesso a recursos. 
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2.2. Seleção das famílias beneficiárias 

Foram escolhidas cem famílias para participar do projeto no ano de 2010. Essas 

famílias foram selecionadas com base no critério de vulnerabilidade, construído a 

partir de indicadores de renda e das condições dos domicílios em termos de 

patologias habitacionais. A partir do cadastro inicial construído pelo Instituto Vital 

Brazil (CIVB) em 2010 – Linha de Base do projeto – foi feita uma ordenação dos 

domicílios que considerava os riscos habitacionais bem como características de 

vulnerabilidade.  

As variáveis utilizadas para essa seleção foram: existência de cômodos no domicílio 

sem janelas, presença de riscos de acidentes domésticos, iluminação e conforto 

térmico inadequados, presença de umidade/infiltrações, problemas estruturais na 

construção (paredes e telhados expostos, etc.) e renda familiar total baixa. Essas 

variáveis listadas foram importantes para definição dos domicílios atendidos no início 

do projeto.  

Uma mudança importante ocorrida ao longo do projeto, sobretudo, a partir de 2012, 

diz respeito à adesão de novas famílias ao Programa Arquitetos de Família. A partir 

dessa data, a inclusão de novas famílias que entraram no programa, deu-se de 

forma voluntária, ou seja, não mais se utilizou critérios de vulnerabilidade, mas sim o 

fato de que famílias interessadas na melhoria das moradias, espontaneamente, 

poderiam procurar a ONG Soluções Urbanas.  

Atualmente, o projeto somente tem aceitado adesões voluntárias das famílias. Vale 

ressaltar que não há necessidade de que as moradias tenham cadastro na Linha de 

Base inicial. Uma vez havendo o interesse, a equipe do projeto realiza visitas 

técnicas para identificação das patologias habitacionais; posteriormente são 

definidas soluções de melhoria, bem como fornecido suporte – serviços de 

assistência técnica – nas ações possíveis para realização das melhorias.  
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3. Estratégia de Avaliação 

3.1. Criação dos grupos de tratamento e controle 

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto do Programa Arquitetos de Família 

sobre indicadores de segurança e saúde das famílias participantes. Dos cem 

domicílios inicialmente selecionados para participar do projeto, 92 permanecem 

ativos. Os demais deixaram de participar do projeto por diferentes motivos, tais como 

mudança, falecimento ou desinteresse.  

Conforme já destacado, apesar de o programa ter iniciado em 2008, uma série de 

mudanças na forma de atuação da ONG e na participação dos domicílios ocorreram 

e, portanto, foram levadas em consideração na construção da estratégia de 

avaliação realizada.  

O projeto atende a famílias em situação de vulnerabilidade e que tenham casas 

autoconstruídas. Como não é possível observar essas mesmas famílias na situação 

de não ter participado das ações desenvolvidas pelo projeto, temos que construir um 

contrafactual, ou melhor, um grupo de comparação, para medir o impacto causal do 

Programa Arquitetos de Família. Dadas especificidades do projeto e de suas ações, 

optamos por criar dois grupos de comparação: 

 

 Comparação 1 

 Grupo de controle 1: todos os domicílios investigados que não foram 

selecionados no momento inicial para participar do projeto e que não se 

inseriram no projeto posteriormente;  

 Grupo de tratamento 1: todos os domicílios inscritos no Programa Arquitetos 

de Família, segundo o Cadastro da ONG, que foram investigados. Existiam 139 

domicílios listados nesse cadastro, contudo, na pesquisa socioeconômica 
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aplicada em 2015, somente foram localizados 126 domicílios. Para os 13 

domicílios restantes, não foram coletadas informações, por diferentes motivos: 

desaconselhamento da ONG de abordar as famílias que já tinham se 

desvinculado do projeto, os domicílios estavam vagos ou fechados, famílias se 

mudaram da comunidade ou do próprio domicílio, falecimento de moradores, 

etc. 

Dentro do Cadastro do IVB, conseguimos encontrar informações para 123 unidades 

do grupo de tratamento 1 pesquisadas no campo de 2015. As três unidades do 

tratamento que não foram encontradas no Cadastro do IVB estão com códigos 

errados e/ou são unidades novas não cadastradas. No grupo de controle 1, 147 

domicílios pesquisados em 2015 possuem informações cadastradas no IVB. As 

demais unidades pesquisadas, totalizando 174 moradias pesquisadas em 2015, são 

novas e não possuíam cadastro no IVB ou tinham algum problema no código da 

família registrado no cadastro (vide Tabela 1). 

 

 Comparação 2 

 Grupo de controle puro: todos os domicílios investigados que não foram 

selecionados no momento inicial para participar do projeto e que não se 

inseriram no projeto posteriormente, segundo o cadastro de participantes da 

ONG. Dentre esses domicílios, selecionamos apenas os que reportaram “Não” 

na pergunta sobre participação no Programa Arquitetos de Família e que 

responderam “Não” na pergunta sobre terem realizado alguma obra nos últimos 

dois anos. Nesse caso, estamos corrigindo possíveis erros de resposta no 

questionário e reduzindo a possibilidade de captar domicílios que foram 

“contaminados” pelas ações do projeto, tais como o incentivo à realização de 

obras, mesmo que por conta própria, para melhorar o ambiente domiciliar. 

 Grupo de tratamento puro: todos os domicílios inscritos no momento inicial 

do Programa Arquitetos de Família, segundo o Cadastro da ONG, e que 
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reportaram “Sim” na pergunta sobre participação no Programa Arquitetos de 

Família. 

Como o projeto foi modificado ao longo do tempo e, conforme já dito, existe 

possibilidade de contaminação dos domicílios que não estão inscritos no Programa 

Arquitetos de Família, acreditamos que a escolha desses dois grupos de 

comparação pode nos fornecer melhor o impacto do projeto. Destacamos que na 

primeira comparação, consideramos que não há efeito de contaminação e que a 

autosseleção ocorrida a partir de 2012 não foi crucial. Se esses resultados diferirem 

muito da segunda comparação, que consideramos os grupos mais “puros”, esses 

dois efeitos importam muito para a avaliação de impacto. O mais correto será olhar 

esses resultados.  

Para o grupo de tratamento puro, temos 78 domicílios tanto em 2015, quanto na 

Linha de Base. No grupo de controle puro, ficamos com 70 domicílios em 2015, dos 

quais encontramos 62 domicílios na Linha de Base. Na Tabela 1, apresentamos a 

quantidade de domicílios por ano, nos respectivos grupos de tratamento e controle, 

conforme as definições já descritas acima. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos domicílios pelos grupos de controle e tratamento 

2015 Controle Tratamento Total 

Grupo 1 174 126 300 

Grupo puro 70 78 148 

    

Linha de Base Controle Tratamento Total 

Grupo 1 147 123 270 

Grupo puro 62 78 140 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para a análise de impacto de diferenças em diferenças e para a análise descritiva, 

utilizamos apenas os domicílios que aparecem nos dois anos. Na primeira 

comparação, temos 123 domicílios no tratamento e 147 no controle. Na segunda 

comparação (tratamento e controle puros), 78 e 62 domicílios, respectivamente. 
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Explicamos na próxima seção o método utilizado na avaliação de impacto e para 

tornar os grupos mais comparáveis. 
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3.2. Método de avaliação: diferenças em diferenças e pareamento 

Como a participação das famílias no programa Arquitetos de Família não foi 

aleatória, conforme descrito na Subseção 2.3, comparar os resultados entre 

participantes e não participantes pode refletir diferenças existentes entre os dois 

grupos ex ante. O que se deseja é analisar o impacto do programa, ou seja, 

identificar se o fato de a família participar do projeto causou mudanças na sua 

qualidade de vida. Assim, pretende-se isolar o efeito do programa sobre as 

mudanças na vida das famílias.  

Para realizar essa análise causal, o ideal é que as famílias pudessem ser vistas 

também na situação de não tratamento, ou melhor, de não estarem participando do 

projeto. Como essa situação é impossível, pois dado que a família participa do 

projeto, não temos como saber seus resultados se não estivesse participando, a 

alternativa utilizada é fazer comparações contrafactuais. A comparação 1 e 2 que 

descrevemos acima segue essa ideia. Além disso, iremos utilizar o método de 

pareamento para selecionar famílias nas comparações 1 e 2 que sejam bem 

parecidas. 

A ideia do método de pareamento é formar um grupo de controle semelhante ao 

grupo de tratamento com base em um conjunto de características observadas dos 

domicílios. Como temos muitas variáveis que afetam a participação no programa e 

também os indicadores de impacto escolhidos, iremos parear os domicílios utilizando 

uma função dessas variáveis. Essa função é denominada “escore de propensão”. 

Ela nos fornece a probabilidade de um domicílio participar do projeto, considerando 

todas as suas características.  

Formamos pares de domicílios beneficiados e não beneficiados pelo programa que 

possuem escore de propensão parecido. A partir desses pares, calculam-se as 

diferenças entre os resultados dos dois grupos. A média desses resultados fornece o 

valor do impacto do projeto. 

Esse método tem como hipótese que, ao controlarmos pelas características que 

afetam a decisão de participar do projeto e também os resultados do projeto, iremos 
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comparar domicílios semelhantes em tudo, com exceção da participação ou não no 

projeto. Com a propensão de participação no programa estimada, formamos os 

pares e aplicamos o método de diferenças em diferenças para acharmos o impacto.  

3.3. Indicadores de impacto 

O projeto na comunidade Vital Brazil teve várias frentes de ações e, por outro lado, 

atacou o problema das patologias construtivas de diversas formas ao longo do 

período de 2009 a 2013. Dessa forma, a avaliação de impacto pela utilização de uma 

única variável pode mascarar alguns aspectos que se mostraram igualmente 

relevantes para atingir os objetivos do projeto. Separamos as variáveis de resultados 

em três frentes: 

 Relacionados às patologias habitacionais: indicadores que se referem à 

melhora do ambiente doméstico, sobretudo no que tange à concepção interna  

da casa, que pode repercutir na saúde de seus moradores. Para essas 

variáveis, temos informação do cadastro da instituição (feito em 2010) bem 

como da pesquisa de campo realizada em 2015. Temos, portanto: 

 Presença de umidade ou infiltração: tem umidade ou infiltrações 

(tem_umidade), umidade ou infiltrações em diferentes partes da casa 

(umidade_piso, umidade_parede, umidade_paredechao, umidade_teto); 

 Circulação de ar e conforto térmico: necessidade de ventilador ou  

ar-condicionado (ventilação); 

 Iluminação natural adequada: necessidade de acender lâmpada durante o dia 

(lampadadia); 

 Problemas na estrutura da casa: existe trinca, fissura ou rachadura em 

diferentes locais da casa (trinca); 
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 Casa com construção inacabada: tem tijolo exposto (tijoloexp), tem telhado ou 

laje exposta (telhadoexposto), tem paredes internas com descolamento de 

revestimento (descol_revestimento), tem afundamento ou rachadura no piso 

(afundamento_piso). 

Essas foram as patologias de maior incidência identificadas pela instituição nas 

moradias visitadas. Logo, serão priorizados indicadores que captem informações 

sobre esses aspectos. 

 Relacionadas à segurança no domicílio: indicadores que se referem à 

melhora do ambiente doméstico por melhoria da concepção interna da casa, 

repercutindo na segurança de seus moradores. 

 Presença de botijão de gás dentro do domicílio: riscobotijao. 

 Inexistência de calha: se o domicílio não tem mecanismo de escoar a água  

da chuva por sistema de calhas, a água da chuva cai no próprio terreno 

(terrenochuva). 

 Relacionadas à avaliação e percepção das famílias: indicadores que se 

referem à avaliação de melhora do ambiente doméstico devido a melhorias na 

concepção interna da casa que repercutem na saúde e na segurança dos 

moradores (perguntas respondidas apenas pelos entrevistados). Esses 

indicadores são construídos numa escala de satisfação de ruim/deficiente (1) a 

excelente (4). Usaremos a média dos valores dessa escala e se o entrevistado 

responde estar satisfeito (bom ou excelente). São as seguintes dimensões, 

presentes tanto em 2010 quanto em 2015: 

 Conforto térmico (calor ou frio) e circulação de ar; 

 Iluminação natural; 

 Iluminação artificial (à noite); 
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 Segurança quanto ao risco de quedas; 

 Segurança quanto ao risco de incêndio ou acidentes com instalações elétricas. 

 Relacionadas à saúde dos moradores: captar efeitos de longo prazo, mas 

sabendo de antemão que o impacto esperado na saúde dos moradores pode 

ser insignificante, dado o intervalo pequeno entre o início das obras e a 

pesquisa de avaliação de impacto. Sabe-se que, na presença de patologias 

habitacionais, como umidade e calor excessivo, estes podem ocasionar 

problemas respiratórios e de pele aos moradores, em especial crianças e 

idosos. Contudo, vale ressaltar que esses efeitos sobre as famílias não são 

imediatos e podem ser influenciados por outros aspectos não diretamente 

relacionados à habitação. Nesse contexto, os seguintes indicadores são 

analisados:  

 Saúde subjetiva dos moradores do domicílio: construída a partir da média, por 

domicílio, dos valores reportados pelos moradores dados nas respostas da 

pergunta 96. “De modo geral, como você considera a sua saúde e a dos 

moradores da sua casa?”, que varia de 1 a 5 (muito ruim a muito boa). 

 Percentual de moradores no domicílio com presença de doenças respiratórias 

ou de pele nos últimos dois anos: construída a partir da variável dummy que 

indica que algum médico já diagnosticou algum morador com asma, alergia, 

bronquite ou doença de pele. 

 Percentual de moradores no domicílio com doenças respiratórias ou de pele no 

último mês: construída a partir da variável dummy que indica que algum médico 

já diagnosticou algum morador com asma, alergia, bronquite ou doença da pele. 

 Relacionadas à participação comunitária/conscientização: uma das 

principais ações da ONG é ensinar e conscientizar os moradores de que o 

ambiente domiciliar deve ser adequado para garantir uma boa qualidade de 

vida. Há uma série de perguntas que foram feitas no questionário da 
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pesquisa de 2015, cujo objetivo é captar as percepções dos moradores com 

relação à importância de determinados aspectos da casa para se ter uma boa 

qualidade de vida. A partir dessas perguntas, construímos os seguintes 

indicadores que captam aspectos da participação e da conscientização  

dos moradores: 

Percentual de entrevistados que responderam sim às seguintes indagações: 

 Umidade e infiltração no local de moradia afetam a saúde dos moradores? 

 Calor excessivo afeta o desempenho das atividades? 

 A presença de rachaduras afeta a segurança do local de moradia? 

 A presença de escadas mal dimensionadas ou com degraus altos afeta a 

segurança? 

 A ausência de corrimão (guarda-corpo) na escada afeta a segurança? 

4. Análise Descritiva 

Esta seção apresenta uma análise descritiva bastante geral dos dados coletados.  

O objetivo é mostrar se existem diferenças e similaridades entre os domicílios que 

compõem cada um dos grupos em questão, tanto em termos de características 

gerais quanto dos indicadores selecionados. Aproveitamos também para apresentar 

as duas bases de dados utilizadas neste trabalho: o cadastro do Instituto Vital Brazil 

(2010) e a pesquisa de campo realizada pela Overview, contratada pela Fundação 

Itaú Social (2014/15). 

4.1. O Cadastro do IVB 

O cadastro IVB é a fonte utilizada para a construção das informações dos domicílios 

na Linha de Base. Esse cadastro foi construído no ano de 2010 a partir de uma 
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pesquisa de campo realizada pela ONG na comunidade. Várias informações 

importantes sobre patologias habitacionais e características dos domicílios e de seus 

moradores foram coletadas nessa pesquisa de campo. O questionário que alimentou 

o cadastro serviu de base para o questionário que foi elaborado para a pesquisa de 

campo realizada nos anos de 2014/15. Esse instrumento de coleta pode ser 

consultado no Anexo I. 

4.2. A pesquisa de campo  

A pesquisa de campo foi feita pela empresa Overview a partir do final de 2014. 

Inicialmente, o pré-teste foi realizado com entrevistas-piloto para funcionários do 

Instituto Vital Brazil que moravam na comunidade Vital Brazil, sob tutela da ONG 

Soluções Urbanas. O objetivo do pré-teste foi validar o questionário e apurar o tempo 

médio de duração das entrevistas. Após o pré-teste e ajustes do questionário, a 

pesquisa teve início na comunidade Vital Brazil em dezembro de 2014 e finalizou em 

fevereiro de 2015. Foram pesquisados 300 domicílios, 126 do grupo de tratados e 

174 do grupo de controle. O instrumento de coleta pode ser consultado no Anexo I. 

4.3. Análise das características gerais dos domicílios: Linha de 

Base  

Nesta seção, iremos apresentar as características dos domicílios e de seus 

moradores, no momento inicial do projeto, separadamente para os grupos de 

tratamento e controle (tratamento e controle 1; tratamento e controle puros). Além da 

comparação das características gerais, iremos também apresentar os indicadores de 

impacto separadamente para cada um dos grupos.  

Cada uma das tabelas apresenta o percentual de domicílios que detêm cada uma 

das características e, a partir delas, fizemos o teste das diferenças de médias para 

cada uma das variáveis, segundo os dois grupos de comparação. As estrelas 

indicam que houve diferença significativa entre os percentuais encontrados ou entre 

as médias dos graus de satisfação (que variam de 1 a 5), do total de moradores, da 

densidade de dormitórios por moradores, etc. A ideia é identificar se os grupos são 
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comparáveis na Linha de Base, ou seja, mostrar que o grupo de controle (1 ou puro) 

pode ser um bom contrafactual do grupo de tratamento.  

Se não existem diferenças significativas na Linha de Base, eles podem ser 

considerados, de alguma forma, comparáveis. Esse ponto é importante, pois, 

conforme descrito na Seção 3.2, para sabermos se a mudança nos indicadores de 

impacto são efetivamente resultantes da participação do programa temos que garantir 

que o resultado médio dos domicílios no grupo de controle seja uma boa proxy para o 

resultado médio dos domicílios no grupo de tratamento na ausência de participação. 

 

Tabela 2 – Características dos domicílios na Linha de Base, segundo grupos de 

controle e tratamento 

 
Controle 

1 
Tratamento 

1 
 

Controle 
puro 

Tratamento 
puro 

 

Tem posse do terreno 79,6% 77,2%  79,0% 79,5%  

Mora há mais de 10 anos 
na comunidade 

75,5% 73,8%  74,2% 76,6%  

Mora na casa há mais de 
10 anos 

57,5% 56,7%  51,6% 60,0%  

Outra utilidade além da 
moradia 

2,7% 2,4%  3,2% 2,6%  

Piso é de cimento 34,5% 34,1%  42,6% 28,2% *** 

Parede externa com tijolo 
revestido 

66,7% 43,9% * 66,7% 37,2% * 

Iluminação com medidor 87,6% 85,4%  86,9% 88,5%  

Abastecimento geral de 
água 

95,2% 96,7%  96,8% 94,9%  

Banheiro com vaso 
sanitário 

98,0% 97,6%  98,4% 97,4%  

Banheiro com chuveiro 88,4% 87,8%  88,7% 88,5%  

Possui banheiro 100,0% 97,6% *** 100,0% 97,4%  

Densidade local para dormir 1,88 2,08  1,99 2,12  

Total de moradores 3,01 3,37 ** 3,18 3,26  

Renda familiar total 895,64 826,88  811,35 824,58  

Renda familiar per capita 371,48 280,04 * 323,28 299,88  

% de mulheres no domicílio 52,5% 57,0%  52,1% 55,6%  

% de crianças de 0 a 6 
anos 

6,4% 8,8%  6,4% 9,8%  

% pessoas não brancas 70,3% 78,1% *** 67,2% 80,0% ** 

% de idosos 16,8% 9,4% ** 15,0% 6,3% ** 

% maiores de 18 anos com 
nível médio completo 

32,0% 35,4%  28,2% 37,2%  
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% maiores de 18 anos com 
nível superior completo ou 
não 

5,5% 4,0%  4,6% 4,5%  

Fonte: elaboração própria a partir do Cadastro IVB (2010). 

* significativo a 1% ** significativo a 5% ***significativo a 10% 

 

A Tabela 2 apresenta características gerais dos domicílios e de seus moradores. 

Para a maioria das variáveis, o teste de médias confirmou que as diferenças 

existentes entre os dois grupos, seja na primeira comparação (controle e tratamento 

1) ou na segunda comparação (controle e tratamento puros), não foram 

estatisticamente significativas na Linha de Base. Ou seja, os domicílios escolhidos 

para formar o grupo de controle parecem servir como uma boa proxy para o 

contrafactual dos domicílios tratados.  

Para o grupo de controle 1, as diferenças em relação ao grupo de tratamento 1 são 

significativas apenas para as seguintes variáveis: existência de parede externa com 

tijolo revestido, total de moradores, existência de banheiro, renda familiar per capita, 

percentual de pessoas moradoras do domicílio não brancas e percentual de 

moradores idosos. Para o grupo de controle puro, notam-se diferenças significativas 

apenas para as seguintes variáveis: presença de piso com cimento, existência de 

parede externa com tijolo revestido, percentual de pessoas moradoras do domicílio 

não brancas e percentual de moradores idosos. 

No tocante às características na Linha de Base, observamos que mais de 79% dos 

domicílios têm posse do terreno, seja comprada ou originária. Dentro dos domicílios 

do grupo de tratamento 1, esse percentual ficou em 77%, ainda alto, mas 

ligeiramente mais baixo que dos domicílios dos demais grupos. Grande parte dos 

moradores morava há muito tempo na comunidade (mais de 74% em todos os dois 

grupos). Esses dados traçam uma característica peculiar dessa comunidade, 

formada principalmente por funcionários ou ex-funcionários do Instituto Vital Brazil. 

Parte do terreno, onde hoje se localiza a comunidade, pertenceu ao Vital Brazil, 

sendo doado aos funcionários para sua moradia. Vale destacar que para o grupo de 

tratamento puro, esses percentuais foram um pouco mais altos. 

Com relação a morar na própria casa há mais de dez anos, notamos que não 

existem diferenças significativas entre os dois grupos. O percentual é mais alto  
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(60% contra 55%, em média) para os domicílios do grupo de tratamento puro, 

indicando a possibilidade de existirem mais problemas de manutenção da casa  

para aqueles que moram há mais tempo nela. 

Nota-se que um pequeno percentual dos domicílios (menos de 3%) tem utilidade 

diversa da moradia, com destaque para o uso ligado ao comércio e serviços. 

O percentual de domicílios do grupo de controle 1 com tijolo revestido, em 2010, foi 

de 66,7%. Entre os tratados 1, o percentual foi bem mais baixo, de 43,9%, indicando 

condições ruins de moradia. Para o outro grupo de domicílios do tratamento puro, a 

situação é pior, pois esse percentual cai para 37,2%. Essa diferença entre 

tratamento e controle nas duas comparações mostra que as famílias que participam 

do projeto, na Linha de Base, tinham mais problemas em relação ao revestimento 

das paredes externas. Essa característica da moradia poderia impactar 

negativamente, de alguma forma, a qualidade de vida/saúde de seus moradores.  

No tocante aos serviços de iluminação e abastecimento de água, mais de 85% dos 

domicílios possuem iluminação com medidor, e mais de 95% estão conectados à 

rede geral de abastecimento de água.  

A presença de banheiro equipado dentro do domicílio é marcante. A totalidade dos 

domicílios do grupo de controle (1 e puro) possui banheiro no domicílio, 98% possui 

vaso sanitário e 88% tem chuveiro. No grupo de tratamento, a situação é quase 

similar, mas ainda há um percentual pequeno (3%) de domicílios sem banheiro 

interno, sem chuveiro e sem vaso sanitário. 

Em média, o total de moradores dos domicílios dos grupos de tratamento (1 e puro) 

foi de 3,3, aproximadamente. Para os domicílios dos grupos de controle, esse total 

foi de 3 e 3,2 (1 e puro). Já a densidade do local de dormir, calculada com base no 

número de cômodos utilizados exclusivamente como dormitórios e no total de 

moradores, ficou em 2, aproximadamente para todos os grupos.  

A renda familiar total e a renda familiar per capita foram mais baixas, conforme 

esperado, para os domicílios pertencentes ao grupo de tratamento. As diferenças, no 

entanto, somente foram significativas para a renda familiar per capita entre o grupo 

de tratamento e controle 1. Os domicílios do grupo de tratamento 1 tiveram renda 
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familiar per capita média de R$ 280,04, para os domicílios do grupo de controle 1, 

esse valor foi de R$ 371,48. 

Existe também bastante similaridade na composição do total de moradores.  

Em média, mais da metade do total dos moradores dos domicílios é do sexo 

feminino. Nos grupos de controle 1 e puro, em média, 6,4% do total de moradores 

dos domicílios é de crianças com menos de 6 anos de idade. Nos grupos de 

tratamento 1 e puro, os percentuais são 8,8% e 9,8%, respectivamente. 

O percentual de moradores de cor não branca (negros, indígenas ou pardos) é de 

78% e 80%, em média, nos domicílios dos grupos de tratamento 1 e puro. Esses 

valores são mais altos e de forma significativa que os apresentados pelos domicílios 

dos grupos de controle 1 e puro (70,3% e 67,2%, respectivamente). No sentido 

contrário, observamos que o percentual de idosos é, em média, maior nos domicílios 

dos grupos de controle 1 e puro (16,8% e 15%, respectivamente). Nos domicílios dos 

grupos de tratamento, esses percentuais foram de 9,4% e de 6,3%, respectivamente. 

Com relação à escolaridade, o percentual de moradores de mais de 18 anos com 

pelo menos ingresso no ensino superior (tendo completado ou não) é baixo para 

todos os grupos: em média, 5,5%, 4%, 4,6% e 4,5%, nos domicílios do controle 1, 

tratamento 1, controle puro e tratamento puro, respectivamente. 

4.4. Análise descritiva dos indicadores: Linha de Base 

4.4.1. Patologias habitacionais: Linha de Base 

Conforme descrito acima, existem diferentes características habitacionais que 

podem potencializar problemas relativos à saúde ou má qualidade de vida no 

ambiente doméstico. Nesta subseção, comparamos essas características para os 

grupos de tratamento e controle na Linha de Base. O Programa Arquitetos de 

Família atuou no sentido de minimizar essas patologias habitacionais, ou melhor, de 

conscientizar os moradores da importância de tratá-las. 

Em quase todas as variáveis presentes na Tabela 3, existem diferenças significativas 

na Linha de Base entre os grupos de tratamento e controle. 
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Tabela 3 – Percentual de domicílios por indicadores de patologias 

habitacionais na Linha de Base, segundo grupos de tratamento e controle 

 
Controle 

1 
Tratamento 

1 
 

Controle 
puro 

Tratamento 
puro 

 

Laje impermeabilizada 37,9% 24,4% ** 39,3% 29,5%  

Tem umidade/infiltrações 34,0% 19,5% * 38,7% 15,4% * 

Tem umidade no piso 6,1% 0,8% ** 8,1% 0,0% * 

Tem umidade na parede 
próxima ao chão 

19,0% 13,0%  17,7% 11,5%  

Tem umidade na parede 4,1% 0,8% *** 4,8% 1,3%  

Tem umidade no teto 4,8% 4,9%  8,1% 2,6%  

Existe cômodo sem janela 18,8% 34,2% * 19,7% 34,2% *** 

Precisa de ar e ventilador 78,2% 93,5% * 83,9% 94,9% ** 

Precisa acender lâmpada 
de dia 

29,9% 41,8% ** 25,0% 45,5% ** 

Presença de trincas 28,6% 63,4% * 30,6% 71,8% * 

Existe parede interna com 
tijolo exposto 

53,1% 61,8%  50,0% 65,4% *** 

Existe telhado exposto 48,3% 65,0% * 40,3% 65,4% * 

Existe parede com 
descolamento de 
revestimento 

48,3% 63,4% ** 48,4% 65,4% ** 

Existe afundamento de piso 8,8% 27,6% * 11,3% 32,1% * 

Fonte: elaboração própria a partir do Cadastro IVB (2010). 

* significativo a 1% ** significativo a 5% ***significativo a 10% 

 

Na questão de presença de umidade, nota-se que para todos os tipos de umidade,  

o percentual de domicílios que reportam sua existência é maior para o grupo de 

controle. Para o grupo de controle puro, 38,7% dos domicílios reportaram presença 

de umidade/infiltrações. Já para o grupo de tratamento puro, esse percentual ficou 

em 15,4%.  

Na comparação entre os grupos de tratamento e controle 1, as diferenças persistem. 

Para o primeiro, esse percentual foi de 19,5%, e, para o segundo, foi de 34%.  

A umidade no piso foi reportada quase que exclusivamente pelos domicílios que 

fazem parte dos grupos de controle 1 e puro (6,1% e 8,1%, respectivamente).  

Com relação à umidade na parede, as diferenças foram significativas (a 10%) 

apenas entre os grupos de controle 1 e tratamento 1. Para o primeiro, em 4,1% dos 

domicílios, o morador reportou umidade na parede, enquanto que para os domicílios 
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do segundo grupo, esse percentual foi apenas de 0,8%. As diferenças com relação à 

umidade no teto não foram significativas entre os dois grupos. 

As patologias habitacionais que revertem em situação de ventilação inadequada e 

sensação de desconforto térmico estavam muito relacionadas à inexistência de 

ventilação cruzada, como ausência de janelas em cômodos ou a pequenos acertos 

relativos à cobertura dos telhados. 

Como podemos ver na Tabela 3, existem diferenças significativas na presença de 

laje impermeabilizada entre os grupos de tratamento e controle. Cerca de 38% dos 

domicílios do grupo de controle 1 tinham laje impermeabilizada, enquanto que para 

os domicílios do grupo de tratamento 1, esse percentual era menor (24,4%). Para os 

grupos de controle e tratamento puros, essas diferenças também persistem, os 

percentuais foram de 39,3% e 29,5%, respectivamente. A exposição do telhado 

também é mais comum entre os domicílios dos grupos de tratamento 1 e puro (65% 

e 65,4%). 

A existência de cômodos sem janelas é mais recorrente entre os domicílios do grupo 

de tratamento. No grupo de controle 1, 18,8% dos domicílios tinham cômodos sem 

janelas, enquanto que no grupo de tratamento 1, esse percentual sobe para 34,2%. 

O mesmo vale para a comparação do grupo de tratamento e controle puros. 

O resultado da inexistência de um bom tratamento/isolamento do telhado da casa e 

de janelas traz sensação de desconforto térmico. Na presença de calor, muitas 

vezes, é necessário o uso de ventilação mecânica, seja por ventiladores ou  

ar-condicionado. Segundo a Tabela 3, mais de 90% dos domicílios dos grupos de 

tratamento utilizam ventiladores e ar-condicionado, percentual mais alto de forma 

significativa do encontrado para os domicílios dos grupos de controle (1 e puro). 

A iluminação inadequada durante o dia também é destacada como uma patologia 

habitacional. A ideia por trás é que um ambiente onde a luz do dia não entra está 

mais sujeito a problemas relativos à umidade e má circulação do ar. A necessidade 

de acender lâmpadas em algum cômodo durante o dia indica que a moradia possui 

problemas de iluminação natural. De acordo com a Tabela 3, as diferenças entre os 

grupos de tratamento e controle são significativas nesse indicador. Para os 
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domicílios do grupo de tratamento 1, 41,8% disseram que precisam acender 

lâmpadas durante o dia, enquanto que esse percentual é igual a 29,9% para os 

domicílios do grupo de controle 1. Na comparação dos grupos de tratamento e 

controle puros, os percentuais foram iguais a 45,5% e 25%, respectivamente. 

Por fim, dentro do conjunto de patologias habitacionais, as características que 

retratam casas inacabadas e com possíveis problemas estruturais devem ser 

consideradas por potencializarem problemas de saúde e riscos de acidentes. Nesse 

rol de características, destaca-se a existência de trincas/rachaduras. As diferenças 

foram significativas entre os dois grupos de comparação, e o problema foi mais 

recorrente entre os domicílios do grupo de tratamento. Nos domicílios do grupo de 

tratamento 1, 63,4% disseram ter trincas/rachaduras na casa. Para os domicílios do 

grupo de controle 1, essa porcentagem foi de 28,6%. Na comparação dos grupos de 

tratamento e controle puros, os percentuais foram 71,8% e 30,6%, respectivamente. 

Outro problema relatado foi a existência de paredes internas com descolamento de 

revestimento e a presença de problemas no piso (afundamento ou rachaduras).  

Para os domicílios do grupo de tratamento (1 e puro), cerca de 64% reportaram  

o problema de descolamento das paredes internas. No grupo de controle, esse 

percentual foi menor (48%). Já com relação aos problemas de piso, as diferenças 

também foram significativas, e a situação também é pior para os domicílios que 

compõem os grupos de tratamento 1 e puro.  

 

4.4.2. Segurança doméstica: Linha de Base 

Além dos indicadores que retratam a segurança doméstica (presença de botijão de 

gás dentro de casa e de sistema de escoamento de águas de chuva), também 

iremos retratar a percepção das famílias com relação à segurança contra acidentes  

e quedas, que será retratada conjuntamente com os outros indicadores de 

percepção na próxima subseção. 

A Tabela 4 mostra que, na Linha de Base, as diferenças somente foram significativas 

entre os grupos de tratamento e controle 1 e para o indicador de presença de botijão 

dentro de casa. Cerca de 88% dos domicílios do grupo de tratamento 1 tinham 
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botijão dentro de casa, enquanto que, para os domicílios do grupo de controle 1, 

esse percentual foi de 78,2%. Para as demais comparações e indicadores, os 

percentuais são sempre piores para os domicílios do grupo de tratamento. 

 

Tabela 4 – Percentual de domicílios por indicadores de segurança no domicílio, 

segundo grupos de controle e tratamento 

 
Linha de Base 

Controle 1 Tratamento 1  

Botijão dentro de casa 78,2% 87,7% ** 

Água da chuva cai no próprio terreno 81,0% 87,0%  

    

 Controle puro Tratamento puro  

Botijão dentro de casa 80,0% 83,1%  

Água da chuva cai no próprio terreno 83,9% 89,7%  

Fonte: elaboração própria a partir do Cadastro IVB (2010). 

* significativo a 1% ** significativo a 5% ***significativo a 10% 

 

4.4.3. Percepções: Linha de Base 

Com relação às questões relativas à avaliação da qualidade da moradia, 

construímos dois conjuntos de indicadores. O primeiro indicador é a média dos 

valores da escala de avaliação que vai de 1 (ruim) a 5 (muito bom, excelente). Logo, 

quanto mais alto o indicador melhor a percepção. O segundo indicador é construído 

a partir do percentual de domicílios que reportaram estar satisfeitos (bom ou muito 

bom, ou seja, que marcaram os valores 4 ou 5). A Tabela 5 apresenta os resultados 

para os dois conjuntos de comparação na Linha de Base. 

A primeira constatação é de que, para quase todas as condições avaliadas, existem 

diferenças significativas entre os grupos de tratamento e controle e que as médias e 

os percentuais são sempre mais baixos para os domicílios que pertencem aos 

grupos de tratamento. Ou seja, os domicílios do grupo de tratamento avaliaram pior 

suas condições habitacionais comparativamente ao grupo de controle.  

Em termos de indicador médio, as maiores diferenças referem-se à avaliação do 

espaço destinado às atividades individuais, aos quesitos de segurança contra risco 
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de quedas e acidentes, à existência de pragas e à privacidade em relação aos 

vizinhos2. 

Os itens em que a insatisfação é mais latente são com relação à proteção contra 

pragas. Dentro dos grupos de tratamento 1 e puro, apenas 15,7% e 13% dos 

domicílios reportaram estar satisfeitos. Para o grupo de controle, esse percentual foi 

35,2% e 39%, respectivamente. 

Outro quesito de insatisfação refere-se ao conforto térmico. Dentre os domicílios do 

grupo de tratamento 1, 27% avaliaram como satisfatório. No grupo de tratamento 

puro, esse percentual foi de 21%. Já para os domicílios dos grupos de controle, os 

valores foram de 55% e 50%, respectivamente. 

 

Tabela 5 – Indicadores de percepção/avaliação das condições do domicílio, 

segundo grupos de controle e tratamento: médias e porcentagens 

(bom/excelente) na Linha de Base 

 
Controle 

1 
Tratamento  

1 
Controle 

Puro 
Tratamento 

Puro 

Escala de 1 a 5 (média) 

Conforto térmico 2,34 1,95 * 2,26 1,81 * 

Iluminação natural 2,78 2,51 * 2,68 2,49  

Iluminação artificial 2,80 2,61 ** 2,79 2,57 *** 

Espaço em rel. ao nº de moradores 2,72 2,37 * 2,65 2,26 * 

Espaço individual 2,68 2,19 * 2,73 2,13 * 

Espaço para atividades usuais 2,72 2,59  2,75 2,55  

Espaço de lazer 2,36 2,20  2,31 2,03 *** 

Segurança qto. ao risco de quedas 2,32 1,92 * 2,43 1,92 * 

Segurança qto. ao risco de acidentes 2,37 1,97 * 2,26 1,92 ** 

Privacidade em rel. aos vizinhos 2,65 2,24 * 2,71 2,19 * 

Proteção contra pragas 1,98 1,51 * 2,08 1,42 * 

       

 

Controle 
1 

Tratamento  
1 

Controle 
Puro 

Tratamento 
Puro 

% avalia como bom ou excelente 

Conforto térmico 54,5% 27,0% * 50% 21% * 

Iluminação natural 81,4% 61,5% * 77% 60% ** 

                                            
 

2. Alguns desses indicadores, tais como existência de pragas, privacidade e espaço para atividades individuais, não serão 
utilizados para a análise de impacto, contudo, optamos por deixá-los na seção descritiva como critério de informação. 
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Iluminação artificial 81,4% 67,2% * 79% 64% ** 

Espaço em rel. ao nº de moradores 76,6% 54,9% * 69% 50% ** 

Espaço individual 72,9% 46,3% * 74% 45% * 

Espaço para atividades usuais 73,6% 64,2% *** 75% 64%  

Espaço de lazer 55,2% 46,7%  52% 38% *** 

Segurança qto. ao risco de quedas 56,6% 31,1% * 63% 32% * 

Segurança qto. ao risco de acidentes 60,7% 33,6% * 52% 29% * 

Privacidade em rel. aos vizinhos 71,7% 50,4% * 73% 50% * 

Proteção contra pragas 35,2% 15,7% * 39% 13% * 

Fonte: elaboração própria a partir do Cadastro IVB (2010). 

* significativo a 1% ** significativo a 5% ***significativo a 10% 

No ano de 2010, em 78,2% dos domicílios do grupo de controle 1, os entrevistados 

responderam que os domicílios necessitavam de reformas. Esse percentual foi bem 

mais alto entre os domicílios do grupo de tratamento, chegando a 91,1%. Para o 

grupo de controle puro, esse percentual foi de 80,6%, enquanto que para o grupo de 

tratamento puro foi de 93,6% (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de domicílios que declaram precisar de reformas – 

Linha de Base 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Cadastro IVB (2010). 

 

4.5. Análise descritiva dos indicadores de saúde 

Nesta subseção, apresentamos estatísticas descritivas sobre os indicadores de 

saúde que foram coletados na Pesquisa de Campo da Overview, realizada em 2015. 
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Não temos informações sobre saúde na Linha de Base, dessa forma, restringimos a 

análise apenas ao recorte temporal de 2015. Analisamos os indicadores para as 

duas comparações já utilizadas acima, ou seja, tratamento e controle 1; tratamento e 

controle puros. 
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Separamos os indicadores em três grupos, e todos são reportados para a família:  

 Indicadores subjetivos da avaliação de saúde: a média da escala reportada 

pelos indivíduos da mesma família e a porcentagem de moradores da família 

que se declaram com saúde boa/excelente. 

 Indicadores de incidência de doenças em curto prazo: se na família, alguém 

apresentou asma, alergia, pneumonia, doenças de pele ou diarreia no último 

mês. 

 Indicadores de incidência de doenças em longo prazo: se na família, alguém 

apresentou asma, alergia, pneumonia, doenças de pele ou diarreia nos últimos 

dois anos. 

Como pode ser visto na Tabela 6, onde apresentamos os resultados dos indicadores 

de saúde para a comparação entre os grupos de controle 1 e tratamento 1, não 

houve diferenças significativas entre os dois grupos de famílias, com exceção para 

os que reportaram alergia ou asma no mês. Cerca de 3,3% das famílias beneficiadas 

pelo programa tiveram algum morador com problema de asma no mês. Nas famílias 

do grupo de controle, não houve incidência desse problema no mês. Para 16,3% das 

famílias do grupo de tratamento, alguém teve problema de alergia no último mês, 

enquanto que, para as famílias do grupo de controle, esse percentual foi de 8,8%. 

Em geral, os moradores, tanto do grupo de controle quanto do tratamento, avaliaram 

bem a saúde. Em uma escala de avaliação que variava de 1 (muito ruim) a 5 (muito 

boa), a média para os dois grupos foi de 3,9 (quase boa). O percentual de famílias 

que reportaram como boa ou excelente a saúde foi de 82,1% no grupo de tratamento 

e de 74,8% no grupo de controle. 

Como esperado, o percentual de doenças no mês foi mais alto que o percentual de 

doenças nos últimos dois anos. Para o grupo de tratamento, 22,8% das famílias 

tinham algum morador com alguma das doenças listadas acima. Esse percentual é 

de 4,9% quando se considera o período de referência de dois anos. Já para o grupo 

de controle, o percentual de doenças no mês é de 17,7%, e o de doenças nos 

últimos dois anos fica em 2%. 
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No último mês, as doenças de maior incidência foram alergias e diarreia. Para o 

grupo de tratamento, 16,3% e 7,3% das famílias reportaram que algum morador teve 

essas doenças, respectivamente. Já no grupo de controle, esses valores foram de 

8,8% e 6,1%, respectivamente. 

Em longo prazo, esses dois problemas de saúde permaneceram sendo os mais 

importantes para os dois grupos. Outras doenças também surgem tais como a 

pneumonia (em 10,6% das famílias do grupo de tratamento) e as doenças de pele 

(7,5% no grupo de controle). 

 

Tabela 6 – Indicadores de saúde, segundo os grupos de tratamento  

e controle – 2015 

 Tratamento 1 Controle 1 

Indicadores subjetivos da avaliação de saúde 

Avaliação subjetiva da saúde (média) 3,916589 3,932862 

% famílias que reportaram saúde boa 82,1% 74,8% 

Indicadores de incidência em curto prazo 

% famílias com doença no mês 22,8% 17,7% 

% famílias que reportaram asma no mês ** 3,3% 0,0% 

% famílias que reportaram alergia no mês *** 16,3% 8,8% 

% famílias que reportaram pneumonia no mês 1,6% 3,4% 

% famílias que reportaram doenças de pele no mês 0,8% 3,4% 

% famílias que reportaram diarreia no mês 7,3% 6,1% 

Indicadores de incidência em longo prazo 

% famílias que reportaram doenças nos últimos dois anos 4,9% 2,0% 

% famílias que reportaram asma nos últimos dois anos 4,9% 2,0% 

% famílias que reportaram alergia nos últimos dois anos 22,8% 18,4% 

% famílias que reportaram pneumonia nos últimos dois anos 10,6% 5,4% 

% famílias que reportaram doenças de pele nos últimos 
dois anos 

4,1% 7,5% 

% famílias que reportaram diarreia nos últimos dois anos 13,8% 14,3% 

Fonte: elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2015. 

* significativo a 1% ** significativo a 5% *** significativo a 10% 

 

A comparação do grupo de tratamento puro com o grupo de controle puro também 

mostra que as famílias não diferem muito em relação aos indicadores de saúde de 

forma significativa. Nessa comparação, apenas notamos diferença significativa (a 

pelo menos 10%) para a porcentagem de famílias que avaliaram a saúde de seus 
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moradores como boa ou excelente. Como pode ser visto na Tabela 7, esse 

percentual foi de 82,1% no grupo de tratamento puro e 69,4% no grupo de controle.  

Os resultados são relativamente similares aos encontrados na comparação acima. A 

incidência de doenças no mês é maior que nos últimos dois anos. Para o grupo de 

tratamento puro, esse percentual é de 24,4%, e para o grupo de controle puro de 19,4%.  

Para 16,7% das famílias do tratamento puro, havia algum morador no último mês 

com sintomas de alergia. Para as famílias do grupo de controle, esse percentual 

ficou em 9,7%. A incidência de problemas de diarreia no último mês foi maior nas 

famílias tratadas (7,7%), enquanto que nas famílias do grupo de controle foi de 3,2%. 

No grupo de controle puro, no último mês, existiam 4,8% de famílias com moradores 

apresentando sintomas de pneumonia e doenças de pele. 

As doenças que aparecem como mais importantes nos últimos dois anos foram as 

alergias, a diarreia e a pneumonia para o grupo de tratamento (21,8%, 16,7% e 

12,8%, respectivamente). Já nas famílias do grupo de controle, a pneumonia é 

menos reportada, contudo, além de alergias e a diarreia, há presença de moradores 

com doenças de pele (21%, 9,7% e 9,7%, respectivamente). 

 

Tabela 7 – Indicadores de saúde, segundo os grupos de tratamento  

e controle – 2015 

 Tratamento puro Controle puro 

Indicadores subjetivos da avaliação de saúde 

Avaliação subjetiva da saúde (média) 3,878144 3,877713 

% famílias que reportaram saúde boa *** 82,1% 69,4% 

Indicadores de incidência em curto prazo 

% famílias com doença no mês 24,4% 19,4% 

% famílias que reportaram asma no mês  3,8% 0,0% 

% famílias que reportaram alergia no mês  16,7% 9,7% 

% famílias que reportaram pneumonia no mês 1,3% 4,8% 

% famílias que reportaram doenças de pele no mês 1,3% 4,8% 

% famílias que reportaram diarreia no mês 7,7% 3,2% 

Indicadores de incidência em longo prazo 

% famílias que reportaram doenças nos últimos dois 
anos 

5,1% 4,8% 

% famílias que reportaram asma nos últimos dois 
anos 

5,1% 4,8% 

% famílias que reportaram alergia nos últimos dois 
anos 

21,8% 21,0% 
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% famílias que reportaram pneumonia nos últimos 
dois anos 

12,8% 4,8% 

% famílias que reportaram doenças de pele nos 
últimos dois anos 

3,8% 9,7% 

% famílias que reportaram diarreia nos últimos dois 
anos 

16,7% 9,7% 

Fonte: elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2015. 

* significativo a 1% ** significativo a 5% *** significativo a 10% 

4.6. Análise descritiva da participação comunitária/conscientização 

Uma das principais ações da ONG é ensinar e conscientizar os moradores de que  

o ambiente domiciliar deve ser adequado para garantir uma boa qualidade de vida. 

Nesse sentido, há uma série de perguntas que foram feitas no questionário da 

pesquisa de 2015, cujo objetivo é captar as percepções dos moradores com relação 

à importância de determinados aspectos da casa para se ter uma boa qualidade de 

vida. 

A Tabela 8 mostra os percentuais de famílias que respondem “Sim” aos 

questionamentos em relação a essas percepções, segundo as duas comparações 

(tratamento e controle 1; tratamento e controle puros). 

É interessante notar que para quase todas as perguntas existem diferenças entre os 

grupos de tratamento e controle, com exceção da pergunta de calor excessivo e da 

presença de rachaduras para uma das comparações. Além disso, para todas as 

perguntas, o percentual de entrevistados que melhor percebe os problemas 

associados a cada uma das perguntas é sempre maior para o grupo de tratamento, 

sobretudo para o tratamento puro. 

Para 79,6% dos entrevistados do grupo de tratamento 1, a umidade e as infiltrações 

são entendidas como prejudiciais à saúde de seus moradores. No grupo de  

controle 1, esse percentual é de 67,4%.  

 

Tabela 8 – Indicadores de conscientização, segundo os grupos de tratamento e 

controle – 2015 

 T1 C1 sig TP CP sig 



 

 

 

49 

Umidade e infiltração no local de moradia 
afetam a saúde dos moradores 

79,6% 67,4% ** 84,7% 66,1% ** 

Calor excessivo afeta o desempenho das 
atividades 

82,8% 76,9%  84,6% 79,0%  

A presença de rachaduras afeta a segurança 
do local de moradia 

75,2% 65,5% *** 76,1% 63,9%  

A presença de escadas mal dimensionadas 
ou com degraus altos afeta a segurança 

77,1% 65,5% ** 80,0% 67,7% *** 

A ausência de corrimão (guarda-corpo) na 
escada afeta a segurança 

77,3% 66,7% *** 80,0% 66,7% *** 

Fonte: elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2015. 

* significativo a 1% ** significativo a 5% *** significativo a 10% 

Com relação à presença de rachaduras, 75,2% dos entrevistados do grupo de 

tratamento 1 e 76,1% do grupo de tratamento puro acreditam que afeta a segurança 

do local de moradia. Nos grupos de controle, esses percentuais foram de 65,5% e 

63,9%, respectivamente. 

Escadas mal dimensionadas e ausência de corrimão também são reportados como 

problemas que afetam a segurança, sobretudo entre os entrevistados dos grupos de 

tratamento (77% e 80% para o tratamento 1 e tratamento puro respectivamente). 

5. Resultados da Avaliação de Impacto do Programa 

Arquitetos de Família 

Esta seção apresenta os resultados dos diversos indicadores de interesse listados 

na Seção 3, que procuram captar o impacto do Programa Arquitetos de Família. 

Iremos analisar o impacto do projeto pelo método de diferenças em diferenças, 

utilizando duas comparações: grupo de controle 1 e tratamento 1, grupo de controle 

puro e tratamento puro. Iremos também usar a técnica de pareamento para 

encontrarmos os pares de beneficiários e não beneficiários mais comparáveis dentro 

do que definimos como grupos 1 e puro. Por último, para os indicadores de saúde e 

de percepção/conscientização por domicílio, informações contidas apenas na 

pesquisa de 2015, iremos avaliar o impacto apenas ex post, utilizando regressão 

múltipla. 

5.1. Patologias habitacionais 
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O resumo dos resultados da avaliação de impacto considerando os dois grupos de 

comparação (tratamento e controle 1; controle e tratamento puro) com ou sem 

pareamento está na Tabela 9, onde apresentamos apenas o coeficiente que 

mensura o impacto e, portanto, que captura a diferença das diferenças entre os dois 

grupos antes e depois do programa e a interpretação da significância3. Quando os 

coeficientes são significativos (a pelo menos 1%, 5% ou 10%), a interpretação é que 

são diferentes de zero de forma estatisticamente significativa. Nesse caso, o impacto 

é não nulo para todos os indicadores em que não há “NS”. Apenas para os 

indicadores em laranja o impacto do programa é não nulo a níveis de significância 

razoáveis. Ao longo dos próximos parágrafos, iremos comentar se os impactos são 

positivos ou negativos. 

Uma das principais patologias habitacionais destacadas pela ONG é a existência de 

áreas com umidade no domicílio. De 2010 para 2015, o percentual de domicílios que 

reportaram problemas de umidade e infiltrações aumentou consideravelmente entre 

os tratados (1 e puro). Em 2010, 19,5% e 15,4% dos domicílios do grupo de 

tratamento 1 e do grupo de tratamento puro reportaram problemas de umidade, 

respectivamente. Em 2015, esses percentuais subiram para 53,2% e 55,1%. Para os 

domicílios do grupo de controle 1, o fenômeno foi reverso. Para os pertencentes ao 

grupo de controle puro, o percentual não mudou entre 2010 e 2015 (38,6%). 

Segundo a ONG, essa patologia habitacional pode ocasionar sérios riscos à saúde 

dos moradores, sobretudo no que tange às alergias e doenças respiratórias. 

Os resultados da avaliação de impacto mostram que houve aumento da percepção 

do problema de umidade por parte dos moradores. Conforme pode ser visto na 

Tabela 9, o coeficiente que mede o impacto, quando significativo, sempre é positivo, 

independentemente do tipo de umidade que se está avaliando e o grupo de 

comparação.  

 

                                            
 

3. As estimações completas podem ser consultadas no Anexo II. 
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Tabela 9 – Impacto do programa por indicadores de patologias habitacionais, 

segundo os grupos de comparação 

 

TC1 (sem 
pareamento) 

TC1 (com 
pareamento) 

TCP (sem 
pareamento) 

TCP (com 
pareamento) 

Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Patologias habitacionais 

Tem umidade 0,352 * 0,267 ** 0,386 * 0,203 NS 

Tem umidade no piso 0,089 ** 0,076 NS 0,062 NS 0,058 NS 

Tem umidade na parede 
perto do chão 

0,148 ** 0,105 NS 0,174 NS 0,043 NS 

Tem umidade na parede 0,119 ** 0 NS 0,07 NS 0,043 NS 

Tem umidade no teto 0,114 ** 0,124 *** 0,127 *** -0,014 NS 

Fonte: elaboração própria. 

Com exceção da última comparação, apresentada nas colunas (g) e (h), o resultado 

de impacto não mudou para os indicadores “tem umidade” e “tem umidade no teto”. 

Em todas as três comparações (ver coeficientes das colunas (a), (c) e (e)), houve 

aumento da probabilidade do entrevistado dizer que existe umidade/infiltração na 

casa e no teto. A probabilidade de ter umidade no teto aumenta em 0,12 ponto, em 

média, para os domicílios do tratamento. Já, a probabilidade de ter o problema de 

umidade, sem especificar de que tipo, aumenta de 0,26 a 0,38 ponto, dependendo 

da comparação. Para a comparação com pareamento (coluna c), esse aumento foi 

de 0,264 ponto. 

O impacto do projeto talvez tenha sido mais no sentido dos moradores perceberem 

melhor os problemas relativos à umidade e infiltrações, relatando melhor a sua 

existência no seu local de moradia. As ações com vistas a reduzir os problemas de 

infiltrações e umidade foram feitas mais no sentido de conscientização do problema 

e de construção de sistemas de escoamento das águas de chuvas. Mais à frente,  

na Seção 5.3, esse resultado fica mais evidente, pois mostramos que há 

conscientização das pessoas que a umidade pode trazer riscos à saúde. 

                                            
 

4. O segundo pareamento construído a partir dos grupos de tratamento e controle puros não funcionou muito bem, conforme 
pode ser consultado no Anexo III. Optamos por deixar os resultados para comparação,contudo, quase todos os coeficientes, 
apesar de na mesma direção das outras estimações, não foram significativos. 
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Dentre as variáveis explicativas inclusas no modelo, a presença de banheiro no 

interior e de banheiro com vaso sanitário parece contribuir para o aumento do 

problema de umidade5. 

Outra forte atuação da ONG foi no tratamento dos telhados de domicílios.  

A impermeabilização foi uma das ações feitas para reverter problemas relativos à 

umidade e ao calor gerados por telhados inadequados. Como podemos ver na 

Tabela 10, os coeficientes relativos ao indicador “telhado exposto” foram sempre 

negativos (colunas (a), (c), (e) e (g)), sendo significativo nas três primeiras 

comparações. Para os domicílios do tratamento comparativamente aos do controle, 

houve redução da existência de telhado exposto sem tratamento. A probabilidade de 

se ter telhado exposto é reduzida em 0,2 ponto, em média, nos domicílios do grupo 

de tratamento. Para a comparação com pareamento (coluna (c) ), a redução é de 

0,21 ponto. 

 

Tabela 10 – Impacto do programa por indicadores de patologias habitacionais, 

segundo os grupos de comparação 

 

TC1 (sem 
pareamento) 

TC1 (com 
pareamento) 

TCP (sem 
pareamento) 

TCP (com 
pareamento) 

Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Patologias habitacionais 

Telhado exposto -0,194 ** -0,21 *** -0,235 *** -0,188 NS 

Iluminação inadequada -0,071 NS -0,035 NS -0,279 ** -0,319 ** 

Ventilação inadequada -0,04 NS -0,105 NS -0,015 NS -0,188 ** 

Existência de trincas -0,13 NS -0,219 ** -0,286 ** -0,116 NS 

Parede com tijolo exposto -0,06 NS 0,067 NS -0,162 NS 0,174 NS 

Descolamento do 
revestimento 

0,184 ** 0,105 NS 0,127 NS 0,058 NS 

Afundamento do piso -0,103 NS -0,181 ** -0,229 ** -0,261 ** 

Fonte: elaboração própria. 

 

                                            
 

5. As demais variáveis explicativas serviram mais como controle de possíveis diferenças, mas não foram muito significativas na 
estimação sem pareamento. 
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A iluminação inadequada aparece tendo impacto apenas na comparação do grupo 

de tratamento e controle puro, com e sem pareamento (colunas (e) e (g) da Tabela 

10). O coeficiente de impacto foi negativo. Ou seja, a probabilidade dos domicílios 

participantes do projeto acenderem a luz durante o dia foi reduzida em 0,3 ponto,  

em média. Domicílios com cômodos sem janelas têm probabilidade maior de terem 

iluminação inadequada, conforme esperado. A ONG tenta conscientizar os 

moradores com relação a esse aspecto de abertura de janelas e da importância da 

circulação de ar. Como pode ser visto na estatística descritiva, no ano de 2010, 

34,2% dos domicílios do grupo de tratamento 1 tinham cômodos sem janelas; em 

2015, esse percentual foi reduzido para 19,2%. Para o grupo de controle puro, o 

movimento foi contrário, em 2015, esse percentual era de 24,3%, 4,6 p.p. mais alto 

que em 2010.  

Outra patologia habitacional destacada é a existência de trincas/fissuras nas 

paredes. O coeficiente foi negativo e significativo para o pareamento dos grupos de 

controle e tratamento 1 e para a comparação entre os grupos de tratamento e 

controle puros. Como pode ser visto nas colunas (c) e (e) da Tabela 10, os 

coeficientes foram negativos, ou seja, para aqueles domicílios do tratamento, houve 

redução da probabilidade do entrevistado declarar que existem problemas de trincas 

e fissuras nas paredes. Essa redução ficou entre 0,21 a 0,28 ponto.  

Para as patologias mais relacionadas à estrutura e à construção da casa (“parede 

externa com tijolo exposto”, “descolamento de revestimento de paredes internas” e 

“afundamento de piso”), observamos que o impacto foi significativo para o indicador 

“descolamento de revestimento” na comparação entre os grupos de tratamento 1 e 

controle 1 (sem pareamento) e para o “afundamento de piso” nas três últimas 

comparações da tabela (colunas (c) , (e) e (g) da Tabela 10). 

Como o sinal foi negativo para a dummy após o tratamento (“depois”), há indicativos 

que de 2010 para 2015, houve redução do percentual de domicílios com paredes 

com descolamento de revestimento, tanto para os do grupo de tratamento 1 quanto 

para os do controle 1. Contudo, essa redução foi mais importante para o grupo de 

controle, fazendo com que o coeficiente que mede impacto ficasse positivo. O fato 

do sinal do impacto ter ficado positivo pode ser indicativo de que os moradores dos 

domicílios tratados estão mais atentos aos problemas referentes a essa patologia, 
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relatando melhor a sua incidência. Reconhecem mais a necessidade de reverter 

esse problema nas paredes, pois são conscientizados pela ONG de suas 

consequências para incidência de doenças, como alergia, etc. 

Para o indicador “afundamento/rachaduras no piso”, o coeficiente foi negativo, 

indicando que o impacto foi positivo, ou seja, no sentido de reduzir a incidência de 

problemas no chão. Para o pareamento dos grupos de tratamento e controle 1, 

houve redução da probabilidade dessa incidência de 0,18 ponto, enquanto que para 

a comparação dos grupos de tratamento e controle puros e do seu pareamento, essa 

redução foi de 0,2 ponto (vide Tabela 10). 

5.2. Segurança do domicílio e percepção dos moradores 

Com relação aos indicadores escolhidos para retratar a segurança no domicílio, 

notamos que houve impacto apenas no sistema de escoamento das águas de chuva. 

Na comparação entre os grupos de controle e tratamento 1 sem pareamento, o 

coeficiente na coluna (a) da Tabela 11 foi negativo e significativo, ou seja, a 

probabilidade da água de chuva cair no próprio terreno foi reduzida em 0,13 ponto 

para os domicílios do grupo de tratamento. O impacto foi positivo resultado de uma 

das atuações da ONG que foi a construção de sistemas de calhas, evitando o 

caimento da água de chuva no próprio terreno. 

 

Tabela 11 – Impacto do programa por indicadores de segurança doméstica, 

segundo os grupos de comparação 

 

TC1 (sem 
pareamento) 

TC1 (com 
pareamento) 

TCP (sem 
pareamento) 

TCP (com 
pareamento) 

Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Indicadores de segurança doméstica 

Presença de botijão de 
gás dentro de casa 

-0,063 NS -0,019 NS -0,113 NS -0,145 NS 

Escoamento da água de 
chuva é no terreno 

-0,134 *** -0,124 NS -0,032 NS -0,072 NS 

Segurança quanto ao 
risco de queda (média) 

0,119 NS 0,186 NS 0,203 NS 0,29 NS 
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Segurança quanto ao 
risco de acidentes (média) 

-0,004 NS 0,127 NS -0,013 NS -0,493 *** 

Segurança quanto ao 
risco de queda (%) 

0,099 NS 0,139 NS 0,19 NS 0,072 NS 

Segurança quanto ao 
risco de acidentes (%) 

0,07 NS 0,045 NS 0,069 NS -0,13 NS 

Fonte: elaboração própria. 

 

Apesar de o botijão dentro de casa poder representar risco à segurança do domicílio, 

muitos moradores têm receios de deslocá-lo para fora devido aos roubos. Como já 

visto na estatística descritiva, em 2010, 88% e 78,2% dos domicílios do tratamento e 

do controle, respectivamente, colocavam o botijão dentro de casa. Em 2015, esses 

percentuais caíram 6,8 p.p. e 1,7 p.p., respectivamente. A queda não foi tão grande, 

porém maior para o grupo de tratados. O coeficiente que mede o impacto é negativo, 

mas não significativo para todas as comparações. Vale destacar que o percentual de 

domicílios com botijão dentro de casa ainda é alto (mais de 75%). Na verdade, 

apesar de a ONG trabalhar com a questão da conscientização da importância da 

segurança do domicílio, outros fatores, alheios a essa ação, como a segurança 

contra roubos, afeta a percepção das famílias. 

Tabela 12 – Impacto do programa por indicadores de segurança doméstica, 

segundo os grupos de comparação 

 

TC1 (sem 
pareamento) 

TC1 (com 
pareamento) 

TCP (sem 
pareamento) 

TCP (com 
pareamento) 

Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Indicadores de segurança doméstica 

Presença de botijão de 
gás dentro de casa 

-0,063 NS -0,019 NS -0,113 NS -0,145 NS 

Escoamento da água de 
chuva é no terreno 

-0,134 *** -0,124 NS -0,032 NS -0,072 NS 

Segurança quanto ao 
risco de queda (média) 

0,119 NS 0,186 NS 0,203 NS 0,29 NS 

Segurança quanto ao 
risco de acidentes (média) 

-0,004 NS 0,127 NS -0,013 NS -0,493 *** 

Segurança quanto ao 
risco de queda (%) 

0,099 NS 0,139 NS 0,19 NS 0,072 NS 

Segurança quanto ao 
risco de acidentes (%) 

0,07 NS 0,045 NS 0,069 NS -0,13 NS 

Fonte: elaboração própria. 
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Para as variáveis de percepção de segurança, apenas o coeficiente para a média 

dos valores da escala da percepção quanto ao risco de acidentes foi significativo na 

comparação dos grupos de tratamento e controle puros com pareamento (coluna (g) 

da Tabela 12). Seu valor foi negativo, indicando que a avaliação da segurança piorou 

entre os tratados. Esse resultado indica que os moradores podem estar mais 

conscientes e exigentes com relação aos aspectos relativos à segurança. Mesmo 

assim, é importante destacar que somente nessa comparação o resultado foi 

significativo. Para os demais indicadores de percepção, tanto para segurança 

(Tabela 12) quanto para os demais (Tabela 13) não houve significância. 
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Tabela 13 – Impacto do programa por indicadores de percepção das condições 

de moradia, segundo os grupos de comparação 

 

TC1 (sem 
pareamento) 

TC1 (com 
pareamento) 

TCP (sem 
pareamento) 

TCP (com 
pareamento) 

Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 
Coefi-
ciente 

Sig. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Indicadores de percepção das condições de moradia 

Conforto térmico (média) -0,041 NS 0,106 NS -0,064 NS 0,116 NS 

Iluminação artificial 
(média) 

-0,041 NS -0,188 NS -0,031 NS -0,138 NS 

Iluminação natural 
(média) 

-0,01 NS -0,025 NS -0,061 NS 0,006 NS 

Conforto térmico (%) 0,043 NS -0,073 NS 0,012 NS 0,072 NS 

Iluminação artificial (%) 0,02 NS -0,024 NS 0,062 NS -0,139 NS 

Iluminação natural (%) 0,049 NS 0,04 NS 0,069 NS 0,034 NS 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.3. Indicadores de saúde 

Para a análise de impacto dos indicadores de saúde utilizamos três conjuntos de 

indicadores, conforme já destacado nas seções acima: indicadores de avaliação 

subjetiva da saúde e indicadores de incidência de doenças relativas às patologias 

habitacionais (doenças respiratórias, alergias, diarréia e doenças de pele) em curto  

e longo prazo. 

Como pode ser visto na Tabela 14, para as comparações do tratamento e controle 1 

e do tratamento puro e controle puro, não conseguimos identificar o impacto do 

programa nessa dimensão de forma significativa. Nesse sentido, o efeito do 

programa sobre esses indicadores de saúde foi nulo. 
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Tabela 14 – Impacto do Programa por indicadores de saúde, segundo os 

grupos de comparação 

 TC 1 TC Puro 

 Coeficiente p-valor Sig. Coeficiente p-valor Sig. 

Indicadores subjetivos de avaliação de saúde 

Avaliação subjetiva da saúde 
(média) 

-0,1 0,3067 NS 0,010 0,9458 NS 

% famílias que reportaram 
saúde boa 

0,032 0,5249 NS 0,09 0,2512 NS 

Indicadores de incidência em curto prazo 

% famílias com doença no 
mês 

0,002 0,9661 NS -0,04 0,6096 NS 

Indicadores de incidência em longo prazo 

% famílias que reportaram 
doenças nos últimos dois anos 

0,037 0,1084 NS 0,022 0,5697 NS 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.4. Análise de impacto dos indicadores de conscientização de um 

bom local de moradia 

Os indicadores de conscientização mostram que os entrevistados do grupo de 

tratamento parecem entender melhor quais aspectos do local de moradia são mais 

prejudiciais à saúde e ao bem-estar das famílias. Os indicadores que foram 

significativos, tais como umidade e escadas mal dimensionadas tiveram coeficientes 

com sinais positivos. Ou seja, os entrevistados do grupo de tratamento têm maior 

probabilidade de acreditarem que umidade faz mal à saúde e que escadas mal feitas 

podem trazer risco à segurança. Para os demais indicadores, não houve impacto 

(vide Tabela 15). 
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Tabela 15 – Impacto do programa por indicadores de conscientização sobre um 

bom local de moradia, segundo os grupos de comparação 

 
TC 1 TC Puros 

Coeficiente Sig. Coeficiente Sig. 

Umidade afeta saúde 0,121 ** 0,168 ** 

Calor afeta desempenho 0,04 NS 0,036 NS 

Rachaduras afetam segurança 0,102 NS 0,118 NS 

Escadas mal dimensionadas afetam 
segurança 

0,106 *** 0,111 NS 

Ausência de corrimão afeta segurança 0,096 NS 0,101 NS 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa de Campo, 2015. 

 

5.5. Resumos dos resultados 

Quadro 1 – Resumo dos resultados de impacto  

Patologias habitacionais 

Tem umidade 

Tem umidade no piso 

Tem umidade parede perto chão 

Tem umidade na parede 

Tem umidade no teto 

Impacto negativo, houve aumento da probabilidade de  
os moradores do tratamento relatarem a existência de 
problemas com umidade, principalmente umidade no 
geral e umidade no teto. 

Ventilação inadequada 

Impacto positivo quando comparamos os grupos de 
tratamento e controle puro pareados. Redução da 
probabilidade de uso de ventilador e ar-condicionado, 
possivelmente porque são encontrados outros meios  
de garantir a ventilação da moradia. 

Iluminação inadequada 
Impacto positivo apenas na comparação do tratamento  
e controle puro com e sem pareamento. Reduziu a 
probabilidade de se ter luz acesa durante o dia. 

Existência trincas 

Impacto positivo. Redução da probabilidade de 
existência de rachaduras/trincas (para a comparação 
entre o grupo de controle e tratamento 1 pareados e  
para o grupo de controle e tratamento puro). 

Parede externa com tijolo 
exposto 

Não houve impacto. 

Telhado exposto 
Impacto positivo. Redução da probabilidade de 
domicílios com telhado exposto. 
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Quadro 1: continuação  

Parede interna com 
descolamento revestimento 

Impacto negativo. Para a comparação entre domicílios 
do grupo de controle 1 e tratamento 1, encontramos que 
os moradores reportaram mais problemas de paredes 
internas sem revestimento. 

Afundamento/rachadura no piso 
Impacto positivo, a probabilidade dos domicílios 
apresentarem rachaduras ou problemas de afundamento 
de piso foi reduzida. 

Segurança 

Botijão dentro de casa Não houve impacto 

Escoamento da água de chuva 
é no próprio terreno 

Percepções de 
segurança/acidente  

Percepções de segurança risco 
de queda 

Impacto positivo, reduziu a probabilidade de caimento  
da água de chuva no próprio terreno para a comparação 
de tratamento e controle 1. 

O impacto foi negativo para a comparação entre o 
tratamento e o controle puros. Nas demais comparações 
não houve impacto 

Não houve impacto 

Percepções das condições do próprio local de moradia 

Conforto térmico Não houve impacto 

Iluminação artificial Não houve impacto 

Iluminação natural Não houve impacto 

Saúde 

Avaliação subjetiva 

Incidência de doenças no mês 

Incidência de doenças nos 
últimos dois anos 

Não houve impacto em nenhum dos indicadores  
de saúde 

Conscientização 

Umidade afeta saúde 
Impacto positivo, pois os moradores do tratamento tem 
maior probabilidade de afirmar que a umidade afeta 
saúde. 

Calor afeta desempenho Não houve impacto 

Rachaduras afetam segurança Não houve impacto 

Escadas mal dimensionadas 
afetam segurança 

Impacto positivo, pois os moradores do tratamento tem 
maior probabilidade de afirmar que escadas mal 
dimensionadas põem em risco a segurança. 

Ausência de corrimão afeta 
segurança 

Não houve impacto 

Fonte: elaboração própria a partir dos resultados das estimações. 
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6. Retorno Econômico do Programa Arquitetos de Família 

O objetivo desta seção é fazer a análise do retorno econômico do projeto, 

considerando os custos econômicos e os benefícios que podem ser gerados  

e o impacto do projeto na seção anterior.  

Como temos vários indicadores de impacto, e para muitos não tivemos impacto 

significativo estatisticamente em termos de magnitude, iremos apresentar alguns 

caminhos apontados pela literatura para a análise do retorno nessa área.  

Na próxima seção discriminamos os custos do projeto e nas seções seguintes 

abordamos a razão custo-efetividade e a literatura de retorno. 

6.1. Custos  

De acordo com a ONG, o custo do projeto desenvolvido na comunidade Vital Brazil 

desde de 2010 envolveu diferentes frentes. A partir de 2010, a ONG começou sua 

atuação na comunidade com projetos voltados aos jovens, com incentivos à 

construção da Associação de Moradores, com oficinas e com a pesquisa de campo. 

Fez algumas obras e incentivou mutirões e possibilidades de autoconstrução.  

Nesse sentido, a apuração dos custos não é trivial.  

Os custos estão espalhados ao longo do tempo e em diferentes frentes, não sendo 

exclusivamente utilizados para a melhoria habitacional. Nesse sentido, em conversas 

com a ONG, optamos por utilizar a estrutura de custos proposta para a replicação do 

projeto em moldes parecidos ao que efetivamente começaram a realizar a partir de 

2012. Os gestores do projeto acreditam que, se tivessem que replicar o projeto, 

teriam custo de pessoal por mais ou menos 5 meses, perfazendo um total no ano  

de R$ 115.500,00.  

Essa estimativa de custo foi construída pela ONG, considerando que atualmente ela 

está começando a atuação, ou melhor, o planejamento da implementação de projeto 

similar em outra localidade. Dessa forma, o montante de custos estimado segue um 

cenário mais realista para a atualidade e considera a revisão do projeto de 2012. 
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Tabela 16 – Total do custo de pessoal com o projeto 

Equipe  
Valor mensal 

(R$) 
Período de 

trabalho (meses) 
Valor total 

(R$) 

Coordenação geral 3.800 5 19.000 

Arquiteto - Coordenador 3.500 5 17.500 

Arquiteto júnior  3.000 5 15.000 

Engenheiro  3.000 5 15.000 

3 estagiários (2 de arquitetura e  
1 assistente social)  

3.600 5 18.000 

Assistente social - Coordenador  3.500 5 17.500 

Mobilizador comunitário  700 5 3.500 

Administrativo  2.000 5 10.000 

Custo total de pessoal  23.100 5 115.500 

 

Tabela 17 – Distribuição dos custos totais do Programa Arquitetos de Família – 

valores de 2015 em R$ 

 Ano 

Custo de pessoal R$ 115.500,00 

Custeio (aluguel, telefone, transporte, internet, etc.) R$ 50.000,00 

Custo de intervenções realizadas No projeto 

Reforma total de casas R$ 120.000,00 

Reforma de banheiros e telhados R$ 12.000,00 

Reforma de telhas R$ 45.000,00 

Pequenas reformas R$ 37.350,00 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados fornecidos pela ONG. 

 

Além dos custos de pessoal, a ONG funciona dentro de uma sala do Instituto Vital 

Brazil, portanto, não precisa realizar desembolsos mensais para pagar alguns itens 

como aluguel, etc. Entretanto, sabemos que na análise de impacto econômico todos 

os custos para a sociedade devem ser considerados. O custo econômico engloba 

tanto os custos contábeis, que são pagos durante a execução do projeto, quanto os 

custos de oportunidade. Os custos de oportunidade correspondem aos rendimentos 

que são “perdidos” quando se faz determinada escolha. Quando o Instituto Vital 

Brazil cede a sala para o uso da ONG Soluções Urbanas, existe um custo embutido 

que é contabilizado dentro do custo econômico do projeto. Parte desses custos está 

estimada pela ONG dentro do item Custeio na Tabela 17. 

Também foram contabilizados custos médios de reformas realizadas nas casas 

participantes do projeto. Esses custos estão agrupados no item “Custos de 
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intervenções realizadas”. Foram calculados com base em uma média do total gasto 

com material em cada uma das intervenções. Essa média foi multiplicada pelo 

número de casas atendidas em cada uma das intervenções. 

O custo total do projeto em uma data específica, que iremos considerar no início,  

foi de R$ 379.850,00. 

6.2. Revisão da literatura sobre avaliação econômica na área de 

saúde e programas habitacionais 

No Brasil, não encontramos estudos sobre a avaliação econômica de projetos 

habitacionais na vertente de saúde. Para o impacto na saúde individual, o foco é 

mais direcionado ao entendimento do impacto de diferentes tecnologias de saúde 

(Ver MS, 2008). Na literatura de ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde)  

procura-se comparar os benefícios gerados na saúde comparativamente aos  

custos de implementação de uma nova tecnologia em saúde dentre as alternativas 

existentes. De acordo com MS (2008, pág. 20), “comparar o valor relativo de 

diferentes intervenções, dirigidas à promoção da saúde ou prolongamento da vida, 

fornecendo informações concretas para que a tomada de decisões na alocação de 

recursos seja a mais apropriada”. Nesse sentido, no caso específico de políticas 

habitacionais direcionadas à melhora das condições de vida e saúde não se trata de 

uma tecnologia específica de saúde, contudo, uma ação que pode reverter em maior 

prevenção. 

Na literatura internacional, os estudos de impacto de projetos habitacionais na saúde 

focam particularmente no impacto que teriam em reduzir problemas de alergia e 

asma e, consequentemente, em diminuir o absenteísmo escolar/trabalho e minimizar 

gastos de remédios e medicamentos, segundo quadro apresentado por Thomson et 

al (2013). 

Dentro dessa literatura, existem três vertentes principais de análise do retorno, 

conforme listado abaixo: 
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1. Análise custo-efetividade; 

2. Análise custo-utilidade; 

3. Análise custo-benefício. 

Na análise custo-efetividade, o impacto de um projeto habitacional na saúde é 

mensurado a partir de um indicador de saúde (como incidência de asma) ou de 

necessidade de atendimento clínico. O retorno do projeto é mensurado a partir do 

custo adicional por unidade adicional de benefício gerado. Por exemplo, o custo 

adicional em reduzir em x% os ataques de asma dos moradores de um domicílio  

ou, o custo adicional em reduzir em 1 unidade a probabilidade de se ir ao médico  

no último mês. O principal problema dessa análise é que não conseguimos comparar 

projetos cujos resultados são mensurados a partir de outros indicadores. A vantagem 

é que não precisamos formular hipóteses para a monetização dos benefícios que 

pode ser complexa, sobretudo na área de saúde e de percepções.  

Na análise custo-utilidade, o retorno do projeto é feito com base na comparação dos 

resultados mensurados a partir de um score de qualidade (QUALY – anos de vida 

ajustados para qualidade). A razão custo-utilidade é calculada, ou seja, o custo 

adicional de se ter uma unidade a mais de utilidade. É um tipo de análise  

custo-efetividade, contudo permite combinar indicadores que levam a uma vida  

com mais qualidade.  

A análise custo-benefício é a mais tradicional, pois custos e benefícios estão 

computados em uma única métrica que são as unidades monetárias. Com essa 

análise é possível contabilizar o retorno monetário do projeto, considerando todos os 

custos econômicos, sobretudo de oportunidade.  

A principal dificuldade dessa abordagem é contabilizar os resultados de saúde em 

valores monetários. Existem três alternativas usadas: (i) contabilizar o benefício 

considerando a teoria de capital humano, ou seja, considerar o retorno de um 

indivíduo saudável no mercado de trabalho a partir do salário médio; (ii) preferências; 
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e (iii) willingness to pay (predisposição a pagar) por uma determinada ação em prol 

da sua saúde.  

De qualquer forma, a atribuição de valores monetários a resultados de saúde não é 

trivial e controversa. Nesse sentido, a literatura mostra que esse método não tem 

sido empregado de forma recorrente. 

6.3. Benefícios econômicos – Razão custo-efetividade (RCE) 

Para o Programa Arquitetos de Família, os benefícios gerados pelo projeto foram 

calculados a partir da análise de impacto desenvolvida na Seção 5, a qual mostrou 

que para algumas das dimensões refletidas pelos indicadores não pudemos 

constatar impacto do projeto. Para outras, o impacto do projeto foi positivo e, 

portanto, gerou benefícios.  

Para o cálculo do retorno econômico de um projeto social, temos que comparar os 

custos (em valores monetários) com os benefícios que muitas vezes não se 

apresentam em valores monetários. 

Para os indicadores de saúde, uma primeira opção seria considerar o montante 

poupado pela família em gastos com tratamento de saúde. No caso de problemas 

alérgicos (respiratórios ou de pele), poderíamos fazer um cálculo de gasto anual com 

tratamento alérgico com base em consultas médicas e gastos em remédios. 

Contudo, não identificamos impacto do projeto sobre os indicadores de saúde, 

inviabilizando a análise do retorno econômico por esse caminho. 

Para os indicadores de segurança do ambiente doméstico, a monetização é bem 

mais complicada. Há a probabilidade de alguém do domicílio se acidentar, ao mesmo 

tempo que, dependendo de quem se acidente, o custo de tratamento é diferenciado. 

Dessa forma, para esses indicadores, o mais adequado parece ser a construção da 

razão custo-efetividade e não a monetização do benefício. 

Para essa dimensão, encontramos impacto apenas no indicador de redução da 

probabilidade de termos domicílios com caimento de água de chuva no próprio 

terreno para a comparação entre os grupos de controle 1 e tratamento 1. Optamos 
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por não avaliar o retorno desse indicador tendo em vista que a redução do problema 

de caimento de água para o próprio terreno pode se reverter em acidente no 

domicílio vizinho, pois o escoamento da água de chuva pode ser direcionado para o 

terreno vizinho. 

Não será calculado o retorno econômico da umidade, pois o impacto foi negativo.  

O resultado pode ser interpretado como a maior percepção dos moradores com 

relação à existência do problema. Optamos por não contabilizar o retorno nesse 

indicador. Aqui é importante pontuar que todas as perguntas do questionário são 

respondidas a partir da interpretação dos entrevistados. Nesse sentido, o impacto 

mais importante, por exemplo, na questão de umidade, foi a percepção que isso 

realmente é um problema. Isso aparece no bloco dos indicadores de 

conscientização, em que para as famílias participantes do projeto, a probabilidade de 

responder que a umidade é um problema é maior do que para as famílias não 

beneficiárias. 

Dos resultados de impacto apresentados e relacionados às patologias habitacionais, 

quase todos tiveram a direção esperada (consultar o Quadro 1) de ter impacto 

positivo. Ou seja, as intervenções realizadas foram satisfatórias à medida que 

reduziam a existência dessas patologias habitacionais e melhoravam o ambiente 

doméstico. O impacto (valor dos coeficientes), em média, variou de 0,1 a 0,4, de 

forma significativa em todas as estimações, com ou sem pareamento. Ou seja, a 

probabilidade de existência de patologias seria reduzida de 0,1 (num cenário 

pessimista) a 0,4 (num cenário mais otimista) dentre os domicílios beneficiários 

considerando a Linha de Base e o ano de 2015. Ou seja, de 12 a 49 domicílios,  

a participação do projeto efetivamente faria diferença para modificar a habitação  

(nos cenários pessimistas e otimistas, respectivamente).  

Uma possível forma de contabilizar esse benefício em termos monetários seria 

calcular o custo que essas famílias estariam poupando em fazer essas reformas.  

No questionário aplicado, há a pergunta “Quanto você acha que é o custo da diária 

dos serviços técnicos de um arquiteto?”. Na verdade, não contabiliza exatamente 

todo o custo que a família pouparia caso não tivesse o projeto na comunidade, 

contudo, dá uma ideia de valor a ser poupado tendo em vista que o projeto funciona 
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mais como uma assessoria à realização das obras do que um custeio total ou parcial 

das obras. De acordo com a Tabela 18 abaixo, o custo médio estimado diário fica em 

torno de R$ 300. 
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Tabela 18 – Custo da diária por serviços técnicos de um arquiteto 

 
Total de domicílios 

Total Tratamento Controle 

R$ 50,00 10 4 6 

R$ 100,00 19 8 11 

R$ 150,00 60 27 33 

R$ 250,00 97 40 57 

R$ 500,00 114 47 67 

Total 300 126 174 

Custo médio R$ 308,83 R$ 305,95 R$ 310,92 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa de Campo, 2015. 

 

Poderíamos contabilizar um benefício diário de poupança para os efetivamente 

impactados em torno de R$ 3.671,43 (12 domicílios vezes R$ 305,95) e  

R$ 14.991,67 (49 domicílios vezes R$ 305,95). Além disso, usualmente, o arquiteto 

faz apenas uma visita para realizar o projeto de obras. Mesmo que o domicílio seja 

atendido o ano todo, acreditamos que esse custo é fixo. Não devendo ser replicado 

pelos meses. 

Sabemos que o custo estimado para a implementação do projeto foi de  

R$ 165.500,00, atendendo um total de cem domicílios no momento inicial e 

posteriormente mais 39 domicílios (a partir de 2014). Nesse custo está embutido o 

custo de pessoal e de custeio da ONG para operação de suas atividades de 

acompanhamento e execução do projeto, considerando, por hipótese, que todos 

domicílios que um dia participaram do projeto (pois há as desistências já 

destacadas), usufruíram essa estrutura. Além desse custo, há também o custo da 

realização de obras. Nesse caso, as reformas totais devem ser contabilizadas 

apenas nos domicílios que tiveram obras completas. Para as obras mais pontuais, 

agregamos os valores, por domicílio, de reformas em telhas e telhados e outras 

reformas pontuais (R$ 7.500 + R$ 450, respectivamente).  

A razão custo-benefício será baixa pois estamos contabilizando apenas uma vertente 

do benefício que é a poupança com gastos de arquitetos. Na verdade essa razão 

reflete o resultado que tivemos no impacto do projeto. Os indicadores de impacto 

que apresentaram significância estatística não se traduziram em valores altos de 

impacto na probabilidade. Ademais, conforme já dito, não conseguimos encontrar 
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valores significativos para os indicadores de saúde, invalidando possíveis cálculos 

de benefícios monetários. 

7. Comentários Finais 

O principal resultado deste estudo de avaliação econômica foi mostrar que o impacto 

do Programa Arquitetos de Famílias perpassa mais pelas dimensões de percepção 

de se ter um ambiente adequado para sobreviver. 

A partir dos indicadores de patologias habitacionais, foi possível identificar que os 

moradores dos domicílios participantes do projeto passaram a perceber melhor os 

problemas da moradia que poderiam resultar em consequências negativas para a 

saúde e para o seu bem-estar. No caso da umidade, por exemplo, os moradores  

do grupo de tratamento passaram a relatar maiores problemas de umidade.  

A probabilidade de relatarem a presença de umidade foi maior entre os domicílios 

beneficiados pelo projeto. 

Já para os demais indicadores de patologias habitacionais, destacam-se aqueles 

onde a atuação da ONG foi mais concentrada, tais como melhoras nos telhados,  

no piso, no sistema de drenagem das águas das chuvas, na iluminação e ventilação. 

Várias foram as atuações da ONG no sentido de abertura de janelas e melhoria da 

ventilação cruzada. Também houve impacto positivo nas condições de moradia 

relativas à existência de trincas e descolamento de revestimento das paredes 

internas. 

O projeto também parece ter funcionado bem como mecanismo de conscientização. 

Moradores beneficiados relatavam melhor problemas que causavam mal-estar, tais 

como a existência de escadas mal dimensionadas que podiam trazer risco à 

segurança. 

Já no contexto dos indicadores de saúde dos moradores, o impacto foi nulo.  

Na verdade esse resultado vai de encontro ao que a literatura aponta como 

dificuldades de se identificar o impacto de longo prazo na saúde dos moradores. 
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Com relação ao retorno do projeto, não foi possível avançar de forma significativa. 

Os custos foram estimados e estão espalhados por várias frentes, dificultando o 

cálculo da razão custo benefício. A monetização do benefício via poupança dos 

gastos com arquiteto é interessante, contudo, não traduz todas as dimensões de  

o projeto ter tido impacto. 
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Anexo I – Instrumentos de Coleta  
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16. A água utilizada no local de moradia é:  

1) Rede regular 

2) Poço/Cacimba  
3) Nascente 

4) Outro  

 
17. De que forma é feito o escoamento das águas pluviais (água da chuva) que caem sobre a cobertura?  

1) Sistema de drenagem ou calhas para a captação das águas 

2) Caimento ou despejo das águas sobre o próprio terreno  

3) Caimento ou despejo das águas sobre o logradouro ou terreno do vizinho.  
 

 

BLOCO 2 – PATOLOGIAS HABITACIONAIS  

18. Existe algum cômodo sem janelas/basculante (exceto banheiro)? 

1) Sim 

2) Não 

 
19. É necessário acender alguma lâmpada, em pelo menos 01 cômodo,durante a maior parte do dia, para 

realização das atividades?  

1) Sim 
2) Não 

 

20. Durante o verão, o calor é um problema na sua casa? 
1) Não, nunca (Pule para questão23) 

2) Sim, às vezes 

3) Sim, muitas vezes 
 

21. Sua casa está quente no verãoporque... Responda: 0 (Não), 1 (Sim), 2 (Não sei), 999 (Não se aplica) 

1) As janelas estão na direção do sol.                                                      (       ) 

2) A proteção ao sol é inadequada (árvores, sombras, etc.)                (       ) 
3) O telhado e as paredes da sua casa são de cores escuras.            (       ) 

4) Não pode abrir as janelas ou falta ventilação cruzada.(       ) 
5) A cobertura da sua casa é de telha sem forro ou de laje sem telha. (       ) 

 

22. Para manter sua casa fresca, é(são) necessário(s): (Resposta múltipla) 

1) Deixar a porta aberta 
2) Sistema de ar condicionado instalado 

3) Ventiladores fixos 

4) Ventiladores móveis 

5) Nenhuma das anteriores 
 

23. Há algum problema com a qualidade do ar em sua casa? (Considera apenas o principal problema) 

1) Excesso de pó e partículas 
2) Cheiro desagradável 
3) Pouca circulação de ar 

4) Poluição do exterior (caminhões, ônibus, carros passam próximo à residência) 
0) Nenhum problema 

 

24. Há algum local em sua residência que apresente umidade ou infiltrações?  
1) Sim 

2) Não (Pule para questão26) 

 

25. Onde está(ão) localizada(s)? (Resposta múltipla) 
1) No piso 

2) Na parede perto do chão 
3) Na parede da metade para cima 

4) No teto ou telhado 
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26. Há algum cômodo com tijolo exposto (sem revestimento ou sem pintura) na(s) parede(s) interna(s)? 

1) Sim 

2) Não  
 

27. Há algum cômodo com o telhado ou a laje exposta ou sem revestimento (forro aparecendo)? 

1) Sim 

2) Não  
 

 

28. Há algum cômodo com revestimento soltando ou caindo? 
1) Sim 

2) Não  

 
29. Existe afundamento ou rachadura no piso?  

1) Sim 

2) Não 
 

30. Existem vergalhões ou ferragens aparentes em algum cômodo ou parte da casa? (Resposta múltipla) 

1) Sim, em vigas ou pilares 

2) Sim, na laje 
3) Sim, como espera para ampliação da estrutura  
0) Não 
99) Não sei 

 

31. Existem trincas, fissuras ou rachaduras em sua casa?  

1) Sim 
2) Não (Vá para 33)  

 

32. De que tipo e em que local?Apontar apenas o formato daquelas mais críticas. (Resposta múltipla) 
1) Horizontais, na parede, próximas ao teto 

2) Horizontais, na parede, próximas ao piso 

3) Inclinada, na parede 

4) Vertical, na parede 
5) Vertical, entre duas paredes 

6) Em cima de janelas ou portas 

 
Acrescentar fotos 

 

33. Quais dos seguintes acidentes ou ferimentos, grandes ou pequenos, ocorreram nesselocal de 
moradia,neste ano? (Resposta múltipla) 

1) Queda  

2) Queimadura 
3) Cortes ou feridas 

4) Intoxicação por gás 
5) Choque ou acidente elétrico 
6) Outro 

0) Nenhum dos anteriores (Pule para questão37) 

 

34. Como se acidentou ou se feriu? Responda (0) Não ou (1) Sim:  
1) Nas escadas (     ) 

2) No chão (     )  

3) Com equipamentos de cozinha (     ) 
4) Com gases e fumos (cigarros) (     ) 

5) Com portas e janelas (     ) 

6) Com Instalações elétricas (     ) 

7) Outro (     ) Qual? ______________________ 
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50. Quanto você acha que é o custo, da diária, dos serviços técnicos de um arquiteto?  

1) R$50,00 

2) R$100,00 
3) R$150,00 

4) R$250,00 

5) R$500,00 

 
51. Se disséssemos que o custo, da diária – em média, para os serviços de um arquitetoé deR$140,00, 

você diria que esse valorpara suas condições financeiras é:  
1) Muito caro 
2) Adequado 

3) Muito baixo 
 

 

BLOCO 4–  CONSCIENTIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA  

  

Responda as questões abaixo considerando a seguinte escala: “1” discordo totalmente, “2” discordo parcialmente, 

“3”Não concordo, nem discordo, “4” concordo parcialmente,“5” concordo totalmente,“99”não sei responder, “999” Não 
se aplica (moradores que não residiam na comunidade em 2009). 

 
Considere sua situação atual na comunidade e a 5 anos atrás:  

 

 
ITEM 

Hoje 

(2014) 

Antes 

(2009) 

52.  

De maneira geral, sou muito participativo das atividades realizadas 

nessa comunidade 
  

53.  
Eu sinto que posso influenciar as decisões que afetam minha 
comunidade. 

  54.  Eu sinto que meus vizinhos cuidam uns dos outros. 
  55.  Eu me sinto parte da comunidade local. 

  

56.  

O lugar onde moro é um local onde pessoas de diferentes estórias de 

vida podem se dar bem juntas. 
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63. A reforma/melhoria realizada em sua moradia foi através do Projeto Arquitetos de Família? 

1. Sim  

2. Não (Pule para questão80) 
 

64. A reforma/melhoria de sua residência foi realizada por mão de obra contratada pelo Projeto Arquitetos 

de Família? 

1) Sim, integralmente  
2) Sim, parcialmente 

0) Não 

 
65. Sua casa já recebeu reformas/melhorias gratuitas fornecidas pelo Projeto Arquitetos de Família?  

1) Sim, integralmente  

2) Sim, parcialmente 
0) Não (Pule para questão 67) 

 

66. Você tem conhecimento do valor total investido na reforma da sua casa? 
1) Sim. Quanto? _____________ 

0) Não 

 

67. Em 2014,quantas Feiras de Trocas Solidárias você participou?  
1) Sim.   Quantas? ________ 
2) Nenhuma.   (Pule para questão70). 

 

68. Em sua opinião, qual material seria mais fácil conseguir para as Feiras de Trocas Solidárias? 

1) Caixinhas “Tetrapack” 

2) Isopor 
 

69. Você utilizou material adquirido nas Feiras de Trocas em reformas na sua casa? 

1) Sim(Pule para questão71) 
2) Não(Pule para questão71) 

 

70. Qual o motivo de não ter participado das Feiras de Trocas Solidárias? Resposta múltipla. 

1) Não tive tempo 
2) Não tive interesse 

3) Não sabia que estas atividades foram (são) realizadas na minha comunidade 

 
71. Hoje, paga alguma parcela do microcrédito? 

1) Sim. Especificar o valor _________ 

2) Não, pois já terminei de pagar (Vá para 73) 
3) Nãosolicitei microcrédito para realizar reformas na minha moradia (Vá para 74) 

4) Não conheço o microcrédito (Vá para 74) 

 

72. Possui alguma parcela atrasada?  
1) Sim. Quantas ___________ 
0) Não 

 

73. O material comprado com o valor do microcrédito foi suficiente para realizar a obra planejada? 

1) Sim 

0) Não. Especificar a razão ______________ 
 

74. Durante a(s) obra(s), você fez uso de orientação da equipe do Projeto Arquitetos de Família? Resposta 

múltipla. 
1) Sim, eles fizeram o projeto da reforma 

2) Sim, eles fizeram visitas técnicas durante a realização da obra 

3) Sim, obtive orientação financeira 

4) Sim, obtive outro tipo de assistência técnica/ orientação 
0) Não (Pule para questão77)  
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75. A(s) reforma(s)/melhoria(s) que foram realizadas seguiram as recomendações do projeto Arquitetos de 

Família?   

1) Sim, mas não exatamente como proposto 
2) Sim, exatamente como apresentado no projeto da reforma 

0) Não 

 

76. Em sua opinião, a orientação da equipe do Projeto Arquitetos de Família durante a execução das obras 
é/foi importante? 

1) Sim(Vá para a questão 78) 

0) Não (Vá para a questão 78) 
 

77. Se você quisesse utilizar os serviços de assistência técnica do Projeto Arquitetos de Família você saberia 

quem ou onde procurar? 
1) Sim 

0) Não  

 
78. Como resultado das reformas/melhorias realizadas em seu local de moradia, selecione um número de 1 a 

5 para representar sua aceitação em relação às afirmações abaixo, onde “1” significa discordo totalmente 

e “5” concordo totalmente.  

 

 

ITEM Aceitação 

78.1 Minha casa é um lugar melhor para morar 

 78.2 Eu (e minha família) nos sentimos mais confortáveis em nossa casa. 

 78.3 Eu (e minha família) agora gostamos muito mais da nossa casa. 

 78.4 Eu gastei mais dinheiro com a minha casa. 
 78.5 Eu (e minha família) achamos que nossa casa tem menos riscos de acidentes.  

78.6 Eu (e minha família) queremos passar mais tempo dentro de casa.  

78.7 Eu pretendo gastar mais dinheiro com outras reformas/melhorias da casa.  

78.8 Eu (e minha família) nos sentimos mais orgulhosos da nossa casa.  

 

 

79. O quão melhores ou piores estão as seguintes características do seu local de moradia como resultado 
das reformas/melhorias realizadas. Responda considerando a seguinte escala: 1 “Muito pior”, 2 “Pior”, 3 

“Não vi grandes mudanças”, 4 “Um pouco melhor”, 5 “Muito melhor”, 999 “Não se aplica” 
 

a) O calor em seu local de moradia(   )    (Pule para questão82) 

 

b) A aparência externa da sua casa (   )    (Pule para questão82) 
 

c) Umidade ou mofo                       (   )    (Pule para questão82) 

 

d) Iluminação                                  (   )    (Pule para questão82) 
 

 

80. Qual o principal motivo de não ter realizado obras de reforma/melhoria em seu local de moradia pelo 
Projeto Arquitetos de Família?  

 

Especificar______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

81. Em sua opinião, orientações técnicas e/ou financeiras são importantes para realização de obras de 
reforma/melhoria? 

0) Sim, mas apenas em grandes obras de reforma. 

1) Sim, em qualquer tipo de obra de reforma/melhoria, independente se grande ou pequena.  
0) Não 

99) Não sei. 
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3. Construção. 

4. Educação 

5. Serviço doméstico. 

6. Comércio ou outros serviços. 

7. Administração pública. 

8. No lar (sem remuneração). 

9. Outras atividades. Especificar ___________________________________ 

99. Não sabe/Não responde 

 

 

94. Este local de moradia recebe rendimento mensal de Bolsa Família?  
1) Sim 

2) Não 

 
95. Este local de moradia recebe Rendimento de outros programas sociais ou de transferências (Benefício 

assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), seguro desemprego etc.? 
1) Sim 

2) Não 
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BLOCO 9 – CONDIÇÕES DE SAÚDE   
 

A tabela abaixo inclui uma série de perguntas sobre a saúde dos moradores nesta casa. Responda considerando a 

situação de cada morador no local de moradia.   

Atenção: seguir a mesma ordem dos moradores da questão anterior. 

As questões 96-100 referem-se exclusivamente às doenças associadas às patologias habitacionais! 

 

N°O Nome       

 

96. De 
modo 
geral, 
como 
você 
consi

dera 
a sua 
saúd
e e 
dos 
mora
dores 
e da 

sua 
casa
? 

 
Responda 
considerando 
a escala de 1 
a 5, onde 1 é 
“Muito ruim” 

e 5 é “Muito 
boa” 

97. Nos últimos 02 
anos, algum médico já 
diagnosticou você ou 
algum dos moradores 
da sua casa com: 
(Resposta múltipla) 

1) Asma 
2) Alergias 
3) Bronquite 
4) Pneumonia 
5) Hipertensão 
6) Dor da cabeça 

crônica / 
Enxaqueca 

7) Tuberculose 
8) Doenças de pele 
9) Diarréia 

frequente 
10) Nenhuma das 

anteriores 
 

98. No último mês, 
você ou algum dos 
moradores da sua casa, 
apresentou sintomas 
de: (Resposta 
múltipla) 

1) Asma 
2) Alergias 
3) Bronquite 
4) Pneumonia 
5) Hipertensão 
6) Dor da cabeça 

crônica / 
Enxaqueca 

7) Tuberculose 
8) Doenças de pele 
9) Diarréia 

frequente 
10) Nenhuma das 

anteriores (Pule 
para 
questão101) 

 

99. No 
último mês, 
quantos dias 
você ou 
alguém da sua 
casa deixou de 

realizar suas 
atividades 
habituais 
(trabalho, ir à 
escola, serviços 
domésticos 
etc.) pelos 
motivos de 

saúde citados 
anteriormente? 
 
(Se nenhum, 
responder 0 – 
zero) 

100. Faz uso 
de algum 
medicamento(
s) de forma 
regular?  

1 – Sim 

0 – Não  
999 – Não se 
aplica 
 

101. Há 
algum 
fumante na 
casa? 

1 – Sim 
0 – Não  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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Anexo II – Estimações 

Tabela A.1 – Resultados das regressões para existência de umidade – 

patologia habitacional – CI e TI 

 

Tem umidade 
Tem umidade  

no piso 

Tem umidade na 
parede perto  

do chão 

Tem umidade  
na parede 

Tem umidade  
no teto 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 

trat1 -0,162 0,0088 -0,051 0,0595 -0,068 0,2073 -0,044 0,221 0,001 0,9824 

depois -0,014 0,8400 -0,056 0,0572 0,006 0,9178 0,093 0,0164 0,019 0,6425 

trat1_depois 0,352 0,0000 0,089 0,0174 0,148 0,0463 0,119 0,0155 0,114 0,026 

terreno_posse -0,054 0,2780 -0,002 0,9414 -0,052 0,2381 -0,031 0,2815 0,019 0,5401 

mora_com_dez -0,032 0,6691 0,014 0,6735 0,014 0,8265 -0,054 0,2097 0,006 0,8956 

mora_casa_dez -0,033 0,5956 0,01 0,7241 0,006 0,9074 -0,001 0,9672 -0,034 0,3702 

outra_util -0,15 0,2210 -0,055 0,305 -0,181 0,0905 -0,056 0,4296 0,07 0,3456 

piso_cimento 0,02 0,6810 0,011 0,6135 0,008 0,8465 -0,025 0,3789 0,04 0,1731 

ilu_medidor 0,038 0,4745 -0,01 0,664 -0,032 0,4847 0,073 0,0169 0,049 0,1285 

agua_dom 0,129 0,4793 -0,106 0,1888 0,206 0,1991 0,016 0,8811 0,02 0,8566 

dom_banheiro_ 
vaso 

-0,805 0,1151 0,142 0,5287 -1,013 0,0235 0,015 0,9608 0,04 0,8976 

dom_banheiro_ 
chuveiro 

0,032 0,6957 0,029 0,4313 0,025 0,7313 0,029 0,5418 0,011 0,8301 

dom_possui_ 
banheiro 

0,994 0,0865 -0,114 0,6548 1,187 0,0194 -0,095 0,7758 0,004 0,9898 

dens_para_dormir 0,021 0,4594 0,025 0,0525 0,017 0,4866 -0,012 0,4681 0,023 0,1882 

tot_moradores 0,001 0,9572 -0,007 0,5284 -0,006 0,7967 0,008 0,5736 0,001 0,9376 

rfm_total 0,000 0,6126 0,000 0,6994 0,000 0,9987 0,000 0,0778 0,000 0,5883 

pfem 0,006 0,9408 0,023 0,5406 -0,115 0,1239 0,038 0,4445 0,075 0,1447 

ptotcri1 0,07 0,6944 -0,143 0,0719 0,14 0,371 0,023 0,8262 -0,133 0,2191 

pnaobranco 0,043 0,4632 0,005 0,8387 0,008 0,8766 -0,026 0,4559 0,016 0,6486 

pidoso 0,045 0,5766 0,018 0,6012 0,035 0,614 -0,061 0,1853 -0,01 0,8309 

pEM18 0,075 0,2420 0,018 0,5361 0,049 0,3839 -0,063 0,0899 0,002 0,957 

pES 0,009 0,9450 -0,045 0,4117 0,061 0,5771 0,073 0,3111 -0,03 0,6919 

_cons -0,052 0,8828 0,07 0,6498 -0,143 0,6418 0,141 0,4872 -0,177 0,4036 

N 514  514  514  514  514  
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Tabela A.2 – Resultados das regressões para existência de umidade – 

patologia habitacional – CP e TP 

 

Tem umidade 
Tem umidade  

no piso 

Tem umidade na 
parede perto  

do chão 

Tem umidade  
na parede 

Tem umidade  
no teto 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 

trat4 -0,25 0,0051 -0,071 0,088 -0,059 0,4507 -0,049 0,3884 -0,067 0,2224 

depois 0,057 0,5767 -0,033 0,489 0,067 0,459 0,154 0,0182 -0,012 0,8475 

trat4_depois 0,386 0,0016 0,062 0,270 0,174 0,1033 0,07 0,3643 0,127 0,0903 

terreno_posse 0,053 0,4665 0,024 0,482 0,05 0,4295 0,01 0,8359 -0,023 0,6027 

mora_com_dez -0,087 0,4013 0,021 0,670 0,064 0,4875 -0,081 0,221 -0,063 0,3241 

mora_casa_dez 0,027 0,745 0,000 0,997 -0,004 0,9566 -0,001 0,9868 0,03 0,5653 

outra_util -0,108 0,5624 -0,072 0,406 -0,081 0,6234 -0,133 0,2619 0,021 0,8565 

piso_cimento -0,072 0,2982 0,020 0,543 -0,041 0,5054 -0,025 0,576 0,009 0,8412 

ilu_medidor 0,022 0,7702 -0,015 0,666 -0,069 0,292 0,093 0,0509 0,058 0,2086 

agua_dom 0,181 0,534 0,027 0,841 0,240 0,350 -0,031 0,868 -0,071 0,694 

dom_banheiro_ 
vaso 

0,018 0,961 -0,009 0,959 0,034 0,916 -0,101 0,661 0,072 0,747 

dom_banheiro_ 
chuveiro 

0,064 0,600 0,060 0,295 0,055 0,606 0,023 0,764 0,007 0,931 

dom_possui_ 
banheiro 

0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 0,000 . 

dens_para_dormir -0,022 0,580 0,020 0,273 -0,031 0,375 -0,013 0,607 0,044 0,073 

tot_moradores 0,023 0,533 -0,001 0,955 0,026 0,427 0,015 0,541 -0,017 0,469 

rfm_total 0,000 0,317 0,000 0,819 0,000 0,557 0,000 0,093 0,000 0,975 

pfem 0,042 0,734 0,016 0,781 -0,176 0,104 0,153 0,052 0,144 0,059 

ptotcri1 0,245 0,345 -0,165 0,172 0,170 0,456 -0,013 0,938 -0,019 0,907 

pnaobranco -0,011 0,898 0,015 0,714 -0,082 0,289 -0,093 0,099 0,078 0,151 

pidoso -0,074 0,549 0,012 0,834 -0,046 0,673 -0,083 0,291 -0,015 0,845 

pEM18 0,021 0,811 0,008 0,843 -0,011 0,889 -0,018 0,757 0,043 0,434 

pES 0,175 0,323 0,005 0,952 0,231 0,138 0,095 0,401 -0,060 0,581 

_cons 0,122 0,800 -0,077 0,730 -0,015 0,972 0,168 0,584 -0,106 0,720 

N 264  264  264  264  264  



 

 

 

89 

Tabela A.3 – Resultados das regressões – patologias habitacionais 

 
Ventilação inadequada Iluminação inadequada Existência trincas 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

trat1 0,124 0,0091 0,115 0,0674 0,355 0 

depois 0,023 0,6566 -0,001 0,9918 -0,024 0,7249 

trat1_depois -0,04 0,5372 -0,071 0,4146 -0,13 0,1271 

terreno_posse -0,072 0,0627 0,004 0,9386 0,053 0,2928 

mora_com_dez -0,076 0,1838 0,007 0,9246 -0,02 0,791 

mora_casa_dez 0,03 0,531 -0,028 0,6572 0,081 0,1939 

outra_util 0,067 0,4783 0,014 0,9135 -0,196 0,1117 

piso_cimento 0,054 0,1546 0,009 0,8603 0,065 0,1902 

ilu_medidor 0,04 0,3284 -0,024 0,6594 0,077 0,1497 

agua_dom -0,029 0,836 0,04 0,8296 0,118 0,5224 

dom_banheiro_vaso -0,125 0,7496 0,295 0,5724 0,365 0,4765 

dom_banheiro_chuveiro -0,015 0,8166 0,018 0,829 0,069 0,4075 

dom_possui_banheiro 0,102 0,8188 -0,553 0,3507 -0,704 0,2261 

dens_para_dormir -0,001 0,9726 0,015 0,6223 0,063 0,0282 

tot_moradores 0,022 0,2724 -0,005 0,8577 -0,042 0,109 

rfm_total 0 0,0039 0 0,1661 0 0,362 

pfem -0,016 0,8078 -0,003 0,9689 0,044 0,6066 

ptotcri1 0,103 0,4558 0,096 0,5992 0,095 0,5997 

pnaobranco -0,024 0,5986 -0,029 0,6337 -0,001 0,98 

pidoso 0,082 0,1799 -0,062 0,4492 -0,122 0,1294 

pEM18 0,057 0,2481 -0,062 0,3421 -0,094 0,1444 

pES -0,05 0,6011 -0,044 0,7301 0,028 0,822 

_cons 0,877 0,0012 0,528 0,141 0,334 0,3424 

N 514  514  514  

 

Tabela A.4 – Resultados das regressões – patologias habitacionais 

 
Ventilação inadequada Iluminação inadequada Existência trincas 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

trat4 0,128 0,0415 0,23 0,0124 0,467 0 

depois 0,048 0,502 0,175 0,1005 0,216 0,0351 

trat4_depois -0,015 0,8613 -0,279 0,0257 -0,286 0,0189 

terreno_posse -0,068 0,1791 -0,005 0,9489 0,111 0,124 

mora_com_dez -0,14 0,0568 0,03 0,7806 -0,074 0,478 

mora_casa_dez 0,053 0,3704 -0,091 0,2922 0,096 0,2544 

outra_util -0,135 0,305 0,089 0,6426 -0,089 0,632 

piso_cimento 0,04 0,4109 0,115 0,1085 0,061 0,3824 

ilu_medidor -0,026 0,6238 0,028 0,7154 0,057 0,4449 

agua_dom -0,139 0,4991 0,088 0,7694 -0,263 0,3681 

dom_banheiro_vaso 0,038 0,8833 -0,499 0,1808 -0,264 0,4673 

dom_banheiro_chuveiro -0,058 0,5016 0,079 0,5278 0,017 0,8924 

dom_possui_banheiro 0 . 0 . 0 . 

dens_para_dormir -0,043 0,1264 0,033 0,4296 -0,01 0,7965 

tot_moradores 0,066 0,0128 -0,007 0,8541 0,049 0,1887 

rfm_total 0 0,0004 0 0,4301 0 0,0609 

pfem -0,091 0,295 0,009 0,946 0,195 0,1147 

ptotcri1 -0,148 0,4168 -0,096 0,7191 -0,137 0,5979 

pnaobranco -0,107 0,0845 0,08 0,3761 -0,01 0,9056 

pidoso -0,093 0,2823 -0,122 0,3329 0,019 0,8799 

pEM18 0,016 0,7991 0,052 0,5697 -0,085 0,3395 

pES 0,135 0,278 -0,226 0,2125 0,231 0,1931 

_cons 1,208 0,0004 0,418 0,3974 0,476 0,3243 

N 264  264  264  

 



 

 

 

90 

Tabela A.5 – Resultados das regressões – patologias habitacionais 

 

Parede com  
tijolo exposto 

Telhado  
exposto 

Descolamento do 
revestimento 

Afundamento  
do piso 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

trat1 0,115 0,055 0,223 0,001 0,132 0,033 0,197 0,000 

depois -0,232 0,000 0,028 0,694 -0,310 0,000 0,063 0,255 

trat1_depois -0,060 0,466 -0,194 0,029 0,184 0,032 -0,103 0,141 

terreno_posse -0,039 0,423 0,034 0,522 0,042 0,403 0,037 0,374 

mora_com_dez -0,067 0,347 0,084 0,279 0,041 0,587 0,007 0,906 

mora_casa_dez 0,122 0,045 -0,041 0,535 0,033 0,599 -0,005 0,928 

outra_util -0,109 0,359 0,013 0,921 0,009 0,944 -0,030 0,765 

piso_cimento 0,256 0,000 0,127 0,015 0,027 0,586 0,170 0,000 

ilu_medidor -0,074 0,152 -0,090 0,108 -0,010 0,852 -0,073 0,093 

agua_dom 0,284 0,111 0,136 0,480 0,193 0,297 0,189 0,211 

dom_banheiro_vaso -0,307 0,535 -0,545 0,309 -0,621 0,229 0,027 0,948 

dom_banheiro_chuveiro -0,292 0,000 -0,083 0,338 0,012 0,883 -0,026 0,699 

dom_possui_banheiro 0,834 0,138 0,798 0,190 0,274 0,639 0,081 0,865 

dens_para_dormir 0,020 0,474 0,021 0,486 0,021 0,465 0,007 0,752 

tot_moradores -0,006 0,821 0,007 0,789 0,004 0,864 -0,004 0,862 

rfm_total 0,000 0,706 0,000 0,402 0,000 0,855 0,000 0,807 

pfem -0,007 0,929 -0,003 0,975 0,008 0,927 0,051 0,471 

ptotcri1 0,123 0,479 -0,251 0,183 0,161 0,375 -0,071 0,632 

pnaobranco 0,103 0,073 -0,025 0,689 0,026 0,662 -0,089 0,069 

pidoso 0,026 0,734 -0,076 0,362 0,027 0,734 -0,003 0,968 

pEM18 0,085 0,172 0,041 0,545 0,022 0,734 0,072 0,173 

pES 0,046 0,704 -0,102 0,435 -0,078 0,538 -0,098 0,341 

_cons -0,184 0,588 0,116 0,753 0,437 0,217 -0,181 0,531 

N 514  514  514  514  

 

Tabela A.6 – Resultados das regressões – patologias habitacionais 

 

Parede com  
tijolo exposto 

Telhado  
exposto 

Descolamento 
revestimento 

Afundamento  
piso 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

trat4 0,234 0,0067 0,363 0,0001 0,157 0,0917 0,277 0,0005 

depois -0,168 0,0881 0,087 0,4054 -0,168 0,1166 0,119 0,1926 

trat4_depois -0,162 0,1677 -0,235 0,0586 0,127 0,3184 -0,229 0,0347 

terreno_posse -0,022 0,7538 0,076 0,3058 0,085 0,2588 0,052 0,4185 

mora_com_dez -0,146 0,1462 0,041 0,6996 0,045 0,6825 0,054 0,5628 

mora_casa_dez 0,102 0,2127 -0,004 0,9584 0,057 0,5147 -0,027 0,7231 

outra_util -0,228 0,2059 0,113 0,5535 0,039 0,8415 0,081 0,6245 

piso_cimento 0,204 0,0026 0,137 0,055 0,079 0,2798 0,191 0,0022 

ilu_medidor -0,103 0,1531 -0,075 0,3283 0,012 0,8766 -0,068 0,3069 

agua_dom 0,363 0,1974 -0,181 0,5444 0,203 0,5061 0,321 0,2164 

dom_banheiro_vaso 0,234 0,5054 0,644 0,0839 -0,268 0,4805 -0,016 0,9597 

dom_banheiro_chuveiro -0,326 0,0061 -0,274 0,029 0,024 0,8522 0,012 0,9106 

dom_possui_banheiro 0 . 0 . 0 . 0 . 

dens_para_dormir 0,029 0,455 0,061 0,1345 0,029 0,4906 0,007 0,8425 

tot_moradores 0,001 0,9808 -0,013 0,7246 0,009 0,8139 0,002 0,9551 

rfm_total 0 0,7655 0 0,2346 0 0,9073 0 0,6396 

pfem 0,108 0,3644 0,1 0,4266 0,04 0,7584 0,065 0,5511 

ptotcri1 0,322 0,1987 0,095 0,7215 0,089 0,7432 -0,129 0,576 

pnaobranco 0,122 0,1536 -0,001 0,9892 0,033 0,7176 -0,154 0,051 

pidoso 0,275 0,0212 0,015 0,9028 -0,006 0,9652 -0,121 0,2715 

pEM18 0,135 0,1153 0,019 0,8342 0,04 0,6655 0,041 0,6063 

pES -0,01 0,9541 -0,07 0,7007 0,045 0,8067 0,101 0,5197 
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_cons -0,076 0,8694 -0,041 0,9336 0,2 0,6914 -0,217 0,6131 

N 264  264  264  264  

Tabela A.7 – Resultados das regressões – segurança 

 

Presença de botijão  
de gás dentro de casa 

Escoamento da água  
de chuva é no terreno 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

trat1 0,121 0,0177 0,041 0,4645 

depois 0,008 0,8782 -0,157 0,0095 

trat1_depois -0,063 0,3626 -0,134 0,0787 

terreno_posse -0,034 0,41 0,035 0,4338 

mora_com_dez 0,049 0,4181 0,031 0,6426 

mora_casa_dez -0,069 0,1813 0,073 0,1961 

outra_util 0,019 0,8519 0,044 0,6887 

piso_cimento 0,09 0,0262 -0,036 0,4196 

ilu_medidor -0,065 0,1387 -0,07 0,1425 

agua_dom -0,161 0,318 0,016 0,9213 

dom_banheiro_vaso 0,115 0,7864 -0,023 0,9603 

dom_banheiro_chuveiro -0,044 0,5197 -0,032 0,6656 

dom_possui_banheiro 0,243 0,6129 0,341 0,5142 

dens_para_dormir -0,015 0,5232 0,024 0,3449 

tot_moradores 0,015 0,4806 -0,045 0,0534 

rfm_total 0 0,1691 0 0,0976 

pfem -0,012 0,8598 -0,052 0,5019 

ptotcri1 0,436 0,0032 0,161 0,3194 

pnaobranco 0,012 0,7997 -0,001 0,99 

pidoso 0,043 0,5191 -0,209 0,0039 

pEM18 -0,027 0,6043 -0,038 0,5084 

pES 0,04 0,6937 0,035 0,7551 

_cons 0,654 0,0267 0,687 0,0302 

N 511  514  

 

Tabela A.8 – Resultados das regressões – percepção de segurança 

 

Segurança quanto 
ao risco de queda 

(média) 

Segurança quanto 
ao risco de 

acidentes (média) 

Segurança quanto ao 
risco de queda (%) 

Segurança quanto 
ao risco de 

acidentes (%) 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

trat1 -0,383 0,001 -0,346 0,0027 -0,253 0,0001 -0,254 0 

depois 0,379 0,0026 0,472 0,0002 0,096 0,1672 0,137 0,036 

trat1_depois 0,119 0,4533 -0,004 0,9787 0,099 0,2584 0,07 0,3988 

terreno_posse 0,162 0,0832 -0,017 0,8595 0,089 0,0866 0,031 0,5286 

mora_com_dez -0,05 0,7152 0,016 0,9053 -0,019 0,8033 0,032 0,6536 

mora_casa_dez 0,091 0,4342 -0,184 0,114 0,049 0,4447 -0,056 0,36 

outra_util -0,027 0,9054 -0,239 0,2936 -0,014 0,9107 -0,164 0,1698 

piso_cimento -0,043 0,6399 -0,253 0,0061 -0,02 0,6963 -0,152 0,0017 

ilu_medidor 0,095 0,3348 0,15 0,1283 0,009 0,8637 0,035 0,4926 

agua_dom 0,297 0,3831 0,086 0,7994 0,122 0,5174 0,166 0,3516 

dom_banheiro_vaso 0,854 0,3682 0,746 0,4305 0,319 0,5424 0,212 0,6687 

dom_banheiro_chuveiro 0,175 0,2569 0,217 0,1588 0,123 0,1498 0,142 0,0784 

dom_possui_banheiro -0,285 0,7913 -0,597 0,5786 -0,189 0,75 -0,132 0,8144 

dens_para_dormir -0,07 0,1878 0,009 0,8676 -0,025 0,4014 0,01 0,7293 

tot_moradores 0,025 0,5971 -0,049 0,3116 0,007 0,7995 -0,032 0,2003 

rfm_total 0 0,3301 0 0,3262 0 0,5308 0 0,5556 

pfem -0,013 0,9373 -0,045 0,777 -0,091 0,3001 -0,042 0,6108 

ptotcri1 -0,135 0,6873 -0,288 0,3907 -0,1 0,5868 -0,022 0,9015 

pnaobranco -0,145 0,1925 -0,042 0,7049 -0,063 0,3061 0,007 0,9013 

pidoso 0,034 0,819 0,299 0,0471 0,047 0,5721 0,133 0,0906 
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pEM18 -0,127 0,2929 0,083 0,4899 -0,061 0,3616 -0,012 0,8514 

pES 0,234 0,3151 0,096 0,6795 0,097 0,4512 0,005 0,9646 

_cons 1,293 0,0476 2,134 0,0011 0,264 0,464 0,333 0,3294 

N 509  508  509  508  

Tabela A.9 – Resultados das regressões – segurança 

 

Presença de botijão  
de gás dentro de casa 

Escoamento da água  
de chuva é no terreno 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

trat4 0,084 0,2627 0,047 0,5555 

depois 0,001 0,9916 -0,234 0,0109 

trat4_depois -0,113 0,2719 -0,032 0,7677 

terreno_posse -0,005 0,9336 0,061 0,3433 

mora_com_dez -0,023 0,7978 0,021 0,8246 

mora_casa_dez -0,015 0,83 0,066 0,3788 

outra_util -0,02 0,8969 0,018 0,9147 

piso_cimento 0,1 0,0911 -0,039 0,534 

ilu_medidor -0,066 0,307 -0,139 0,0385 

agua_dom -0,255 0,302 -0,059 0,8213 

dom_banheiro_vaso 0,525 0,0886 0,399 0,2206 

dom_banheiro_chuveiro -0,052 0,6166 0,047 0,6638 

dom_possui_banheiro 0 . 0 . 

dens_para_dormir 0,007 0,8467 0,014 0,6864 

tot_moradores 0 0,995 -0,024 0,4728 

rfm_total 0 0,5198 0 0,3577 

pfem 0,126 0,2316 -0,122 0,2677 

ptotcri1 0,395 0,0736 0,152 0,5132 

pnaobranco -0,018 0,8137 -0,046 0,5631 

pidoso -0,135 0,2047 -0,18 0,1035 

pEM18 -0,095 0,2094 -0,028 0,7254 

pES -0,124 0,4069 0,032 0,8413 

_cons 0,596 0,146 0,682 0,1143 

N 263  264  

 

Tabela A.10 – Resultados das regressões – percepção de segurança 

 

Segurança quanto 
ao risco de queda 

(média) 

Segurança quanto 
ao risco de 

acidentes (média) 

Segurança quanto ao 
risco de queda (%) 

Segurança quanto 
ao risco de 

acidentes (%) 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

Coefici-
ente 

p-valor 
Coefici-

ente 
p-valor 

trat4 -0,499 0,0023 -0,389 0,0174 -0,313 0 -0,27 0,0023 

depois 0,115 0,5356 0,411 0,0286 -0,05 0,6266 0,125 0,2152 

trat4_depois 0,203 0,355 -0,013 0,9535 0,19 0,1176 0,069 0,5625 

terreno_posse 0,063 0,6307 -0,18 0,172 0,028 0,6966 -0,037 0,6014 

mora_com_dez -0,368 0,0507 -0,069 0,7184 -0,216 0,0382 0,04 0,6951 

mora_casa_dez 0,161 0,2918 -0,299 0,0547 0,094 0,264 -0,089 0,2898 

outra_util 0,002 0,9956 -0,632 0,0642 0,068 0,7139 -0,292 0,113 

piso_cimento -0,245 0,0516 -0,389 0,0024 -0,094 0,1741 -0,195 0,0049 

ilu_medidor 0,082 0,5438 0,182 0,1848 0,034 0,6504 0,058 0,431 

agua_dom 0,649 0,2171 0,325 0,5415 0,238 0,4121 0,205 0,4758 

dom_banheiro_vaso 0,128 0,8446 -0,345 0,603 -0,141 0,6973 -0,111 0,7555 

dom_banheiro_chuveiro 0,483 0,0288 0,349 0,1179 0,344 0,005 0,222 0,0656 

dom_possui_banheiro 0 . 0 . 0 . 0 . 

dens_para_dormir -0,036 0,6159 0,013 0,8587 -0,008 0,8465 0,01 0,8055 

tot_moradores -0,054 0,4261 -0,09 0,1867 -0,026 0,4869 -0,061 0,0984 

rfm_total 0 0,1952 0 0,8674 0 0,3787 0 0,6838 

pfem -0,415 0,0626 -0,052 0,8166 -0,331 0,0075 -0,081 0,5068 

ptotcri1 -0,323 0,491 -0,469 0,3266 -0,253 0,3288 -0,123 0,6342 
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pnaobranco 0,056 0,7269 -0,026 0,8719 0,045 0,6122 0,012 0,8882 

pidoso 0,282 0,2088 0,499 0,0285 0,107 0,3859 0,127 0,3019 

pEM18 -0,383 0,0174 0,043 0,7931 -0,197 0,0269 -0,059 0,4977 

pES 0,302 0,3437 -0,109 0,735 0,094 0,5937 -0,022 0,8979 

_cons 1,892 0,0299 2,726 0,0021 0,622 0,1951 0,593 0,212 

N 262  262  262  262  

Tabela A.11 – Resultados das regressões para existência de umidade – 

patologia habitacional – CI e TI 

 

Conforto 
térmico (média) 

Iluminação 
artificial 
(média) 

Iluminação 
natural (média) 

Conforto 
térmico (%) 

Iluminação 
artificial (%) 

Iluminação 
natural (%) 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

trat1 -0,402 0,0007 -0,239 0,0142 -0,225 0,0279 -0,293 0 -0,167 0,0028 -0,187 0,0011 

depois -0,124 0,3337 0,089 0,4028 0,1 0,3692 -0,086 0,1871 -0,035 0,5677 0,002 0,9707 

trat1_depois -0,041 0,8014 -0,041 0,7599 -0,01 0,9441 0,043 0,6022 0,02 0,7912 0,049 0,5336 

terreno_posse 0,13 0,1774 -0,105 0,1861 -0,01 0,9005 0,047 0,3379 -0,023 0,6062 0,005 0,9223 

mora_com 
_dez 

-0,04 0,7749 -0,104 0,3707 0,025 0,8348 -0,063 0,3759 -0,066 0,3201 -0,015 0,8231 

mora_casa 
_dez 

-0,063 0,5953 0,112 0,2556 -0,013 0,902 -0,072 0,229 0,042 0,4544 -0,001 0,9858 

outra_util -0,015 0,9499 -0,128 0,5061 -0,158 0,4352 -0,002 0,9892 -0,051 0,6454 -0,03 0,7886 

piso_cimento 0,044 0,6416 -0,183 0,0185 -0,139 0,0875 0,049 0,3061 -0,125 0,0051 -0,072 0,111 

ilu_medidor 0,161 0,1117 -0,077 0,3577 0,074 0,3999 0,064 0,2149 -0,096 0,0458 0,006 0,9023 

agua_dom 0,119 0,7331 -0,227 0,431 0,233 0,4419 -0,056 0,7513 -0,064 0,698 0,078 0,6443 

dom_banheiro
_vaso 

0,829 0,3953 2,014 0,0125 -0,622 0,4608 0,334 0,4976 0,839 0,0689 -0,343 0,4657 

dom_banheiro
_chuveiro 

0,166 0,2942 -0,101 0,4368 0,064 0,6409 0,118 0,139 -0,079 0,2901 0,01 0,9 

dom_possui 
_banheiro 

-0,291 0,7923 -2,419 0,0082 0,982 0,3051 -0,304 0,5864 -0,822 0,1159 0,573 0,283 

dens_para 
_dormir 

-0,071 0,2015 -0,005 0,9095 0,004 0,9308 -0,037 0,1857 0,012 0,6479 0,003 0,9036 

tot_moradores 0,084 0,0893 -0,009 0,8293 -0,052 0,2265 0,046 0,0692 -0,018 0,4505 -0,028 0,246 

rfm_total 0 0,2229 0 0,7553 0 0,0786 0 0,0972 0 0,6814 0 0,0328 

pfem 0,219 0,1791 -0,114 0,3971 -0,051 0,7156 0,074 0,366 -0,076 0,3256 -0,025 0,7457 

ptotcri1 -0,762 0,0268 0,212 0,4535 -0,161 0,5888 -0,418 0,0163 0,03 0,8548 -0,045 0,7877 

pnaobranco -0,056 0,6232 -0,166 0,0765 -0,127 0,1959 0,03 0,599 -0,095 0,077 -0,022 0,6933 

pidoso 0,317 0,0379 -0,058 0,6449 0,006 0,9665 0,161 0,0366 0,006 0,9371 0,035 0,6381 

pEM18 -0,044 0,7172 0,075 0,4605 0,107 0,3147 -0,057 0,3567 0,1 0,0848 0,093 0,1199 

pES 0,594 0,0131 0,232 0,2398 0,014 0,9466 0,361 0,0028 0,073 0,5176 -0,013 0,9113 

_cons 1,136 0,0905 3,94 0 2,432 0 0,305 0,3672 1,216 0,0001 0,648 0,0454 

N 512  512  512  512  512  512  
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Tabela A.12 – Resultados das regressões – percepções 

 

Conforto 
térmico (média) 

Iluminação 
artificial 
(média) 

Iluminação 
natural (média) 

Conforto 
térmico (%) 

Iluminação 
artificial (%) 

Iluminação 
natural (%) 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

Coefi-
ciente 

p-
valor 

trat4 -0,528 0,0015 -0,351 0,0112 -0,206 0,1579 -0,335 0 -0,247 0,0024 -0,223 0,0089 

depois -0,083 0,6618 0,185 0,2426 0,202 0,2269 -0,041 0,6529 0,023 0,8012 0,039 0,6914 

trat4_depois -0,064 0,7744 -0,031 0,8668 -0,061 0,7579 0,012 0,9147 0,062 0,5699 0,069 0,5528 

terreno_posse -0,01 0,9425 -0,221 0,0485 -0,102 0,3902 -0,03 0,6494 -0,051 0,4324 -0,035 0,6131 

mora_com 
_dez 

-0,048 0,803 -0,254 0,1161 -0,069 0,6843 -0,019 0,8423 -0,22 0,0205 -0,053 0,5929 

mora_casa 
_dez 

-0,166 0,2901 0,159 0,2237 0,076 0,5809 -0,168 0,0274 0,075 0,3257 0,043 0,5962 

outra_util -0,006 0,9866 -0,186 0,5195 -0,007 0,9809 0,031 0,8551 0,006 0,9705 0,024 0,8933 

piso_cimento -0,087 0,4987 -0,212 0,0493 -0,165 0,146 -0,013 0,8352 -0,141 0,0262 -0,059 0,3762 

ilu_medidor 0,28 0,0444 -0,097 0,4051 0,099 0,4171 0,133 0,049 -0,092 0,1777 0,026 0,7131 

agua_dom 0,65 0,2297 -0,508 0,2609 -0,15 0,753 0,333 0,2035 -0,418 0,1145 -0,084 0,7638 

dom_banheiro
_vaso 

0,259 0,7007 -0,222 0,6927 1,271 0,0333 -0,134 0,6825 -0,039 0,9053 0,542 0,1189 

dom_banheiro
_chuveiro 

0,243 0,2839 0,118 0,5333 0,016 0,9365 0,171 0,1199 0,037 0,7372 -0,042 0,7172 

dom_possui 
_banheiro 

0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 

dens_para 
_dormir 

-0,028 0,7099 -0,018 0,7732 -0,037 0,5698 -0,019 0,6089 0,02 0,5795 -0,019 0,6225 

tot_moradores 0,033 0,6328 -0,009 0,8726 -0,028 0,6421 0,018 0,5868 -0,031 0,3567 -0,021 0,5616 

rfm_total 0 0,1875 0 0,2543 0 0,1949 0 0,0385 0 0,1507 0 0,1476 

pfem 0,129 0,5724 -0,081 0,6699 0,108 0,5919 0,011 0,9201 -0,008 0,9423 0,05 0,6719 

ptotcri1 -0,824 0,0878 0,404 0,3149 0,18 0,6726 -0,281 0,2291 0,161 0,4948 0,294 0,2354 

pnaobranco 0,102 0,5344 -0,152 0,267 -0,125 0,3849 0,081 0,3056 -0,082 0,3031 0,015 0,8628 

pidoso 0,397 0,0829 -0,17 0,3726 -0,059 0,7698 0,204 0,0664 -0,067 0,5481 -0,042 0,7197 

pEM18 -0,086 0,6005 -0,103 0,4572 -0,194 0,187 -0,048 0,5511 0,012 0,8807 -0,085 0,3196 

pES 0,788 0,017 0,502 0,0682 0,598 0,0401 0,469 0,0035 0,25 0,1202 0,359 0,0344 

_cons 0,894 0,3169 4,171 0 1,951 0,014 0,053 0,9021 1,68 0,0002 0,531 0,2485 

N 263  263  263  263  263  263  
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Anexo III – O Método de Pareamento 

A ideia do pareamento é encontrar pares de famílias tratadas e não tratadas que se 

assemelham em características observáveis que afetam a seleção e os resultados 

do programa. Para isso, dentro das duas comparações construídas (grupos de 

tratamento e controle 1 e grupos de tratamento e controle puros), escolhemos esses 

pares de forma estatística. Nesta seção, apenas mostramos que esses grupos são 

mais semelhantes entre si, logo, confirmando que a análise de impacto feita a partir 

do pareamento, mostrada na seção anterior é a mais adequada para inferirmos o 

resultado causal. 

A partir da construção desses dois grupos, os mais próximos possível em relação a 

essas características, compara-se o resultado médio das diferenças nos indicadores 

de impacto. Essa diferença média dá o impacto do projeto. A ideia, na verdade, é 

testar a robustez do resultado encontrado pelo outro método (Seção 5.1). 

Como pode ser visto no Gráfico A.1, o escore de propensão é maior para os 

domicílios que estão no grupo de tratamento, ou seja, a curva fica mais para a 

direita. O Gráfico A.2 mostra a situação antes e depois do pareamento. Depois do 

pareamento, a linha pontilhada que representa o grupo de controle se aproxima mais 

da linha azul que representa o grupo de tratamento. 

Gráfico A.1 
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O tratamento e os resultados esperados são independentes quando condicionados 

ao escore de propensão. Nesse caso, também é importante que existam unidades 

domiciliares dos grupos de tratamento e controle para determinado conjunto de 

características x. Caso contrário, não é possível encontrar pares de famílias no 

tratamento e no controle. Isso é o que chamamos de suporte comum. 

Com a propensão de participação no programa estimada, formamos os pares  

e aplicamos o método de diferenças em diferenças para acharmos o impacto.  

 

Gráfico A.2 
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