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O projeto ATHOS se propõe a atuar contra os impactos da 
COVID-19 para a população que vive em situação de vulnerabilida-
de social, por meio de ações de caráter interdisciplinar, intersetorial e 
interinstitucional. No âmbito da Habitação de Interesse Social (HIS), 
contempla os direitos constitucionais à saúde, à moradia e à cidade, 
que têm sido comprometidos diante da segregação socioespacial urba-
na, do estrangulamento de infraestruturas e da degradação ambiental. 
As famílias de baixa renda estão expostas a condições de precariedade, 
insalubridade e superlotação das suas habitações, o que potencializa a 
sua vulnerabilidade à contaminação pela COVID-19.

Compreende-se que o aumento da transmissão de zoonoses está 
relacionado, dentre outros aspectos, ao padrão de ocupação do território 
das cidades com expressivo avanço sobre o meio ambiente natural. A 
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dinâmica de transmissão de doenças infecciosas em seres humanos e 
em animais tem sido influenciada por essa expansão da urbanização, 
que resulta na fragmentação do habitat natural, com impacto nos ecos-
sistemas.

Ao se abordar a HIS em face desse modelo de desenvolvimento 
e do contexto da pandemia da COVID-19, pretende-se contribuir por 
meio da atuação em extensão, pesquisa e inovação. As iniciativas irão 
mitigar as condições de precariedade e vulnerabilidade dessa população 
por meio das seguintes Linhas de Ação e respectivos procedimentos 
metodológicos: 

MELHORIAS HABITACIONAIS: assessoria técnica para 
construção, ampliação ou melhoria de habitações, adotando-se técnicas 
sociais e diagnósticos físicos para identificação das necessidades das 
famílias atendidas. Definição de intervenções a serem realizadas, con-
solidadas em projetos e orçamento para execução das obras.

QUALIFICAÇÃO URBANA: Abordagem dos impactos do ur-
banismo na saúde e no ambiente natural, perpassando a HIS, o sanea-
mento básico e a paisagem.  Intervenção em espaços públicos por meio 
de processos de planejamento participativo e mutirões, com aproximação 
e articulação da população envolvida por meio da pesquisa participante.

CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO CONSTRUTIVO: 
Aprimoramento do processo de autoconstrução das residências e qua-
lificação do público-alvo para sua melhor inserção no mercado de tra-
balho. Procedimentos didáticos específicos ao perfil dos participantes 
com disponibilização de cartilhas de orientação em volumes temáticos.

DESEMPENHO DAS SOLUÇÕES HABITACIONAIS: Inves-
tigação sobre a adequação das soluções habitacionais produzidas por 
meio de programas de HIS. Contempla a avaliação das diferentes for-
mas de atendimento habitacional, dentre elas a produção de unidades 
habitacionais, reassentamentos ou regularização fundiária.   

TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS: Investigações sobre tec-
nologias construtivas para a HIS, orientadas para a inovação e compa-
tibilização entre diferentes sistemas.
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Os estudos e ações fundamentam-se no entendimento do “habi-
tar”, que se realiza nas dimensões prática, simbólica e ecológica, pela 
satisfação de necessidades individuais e coletivas, nos âmbitos privado 
e público. Compreende-se que a vida das famílias não se limita à mo-
radia, mas se realiza igualmente por interações sociais e pela satisfação 
de necessidades na vida urbana. Por isso abarca o espaço da vizinhança, 
do bairro e da cidade, que por sua vez se insere no ambiente natural, 
orientando-se por um padrão de interdependência e equilíbrio. 
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