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RESUMO

1. INTRODUÇÃO

Apesar da importância de se realizar levantamentos do
número de domicílios em favelas, poucos municípios
possuem capacidade técnica e recursos para realizar tais
estimativas. Isso dificulta a realização de diagnósticos
habitacionais mais precisos, o que prejudica o acesso aos
recursos estaduais e federais para programas habitacionais.
Nesse sentido, o trabalho se propõem a desenvolver e
avaliar uma metodologia para quantificar o número de
domicílio em favelas com a utilização de imagens de alta
resolução, o que permite uma quantificação de baixo custo e
com uma maior frequência quando comparada aos dados do
censo demográfico. Os resultados obtidos a partir da
aplicação da metodologia se mostraram satisfatórios, com
diferença de 2,07% quando comparados aos números
municipais adquiridos através de levantamentos cadastrais.

Atualmente há uma crescente demanda por caracterizações
mais detalhadas de assentamentos precários. A primeira
etapa desse processo consiste na delimitação dos perímetros
desses assentamentos e estimativa do total de domicílios
neles contidos. Algumas iniciativas municipais ou regionais
têm avançado neste sentido, baseando-se principalmente em
levantamentos de campo [1].
Entretanto, sabe-se que os investimentos demandados
para a condução de tais levantamentos são inviáveis para
alguns municípios, o que dificulta a realização de
diagnósticos habitacionais desta natureza, principalmente
em escalas regionais e metropolitanas. Ressalta-se, por
conseguinte, a necessidade de avanços na construção de
metodologias que explorem a utilização de dados
secundários para uma caracterização mais detalhada dos
assentamentos precários.
Nesse sentido, o presente trabalho propõe-se a
desenvolver e avaliar procedimentos para a quantificação
dos domicílios em assentamentos precários que utilizem de
imagens de alta resolução e que possam ser atualizados sem
a necessidade de levantamentos censitários ou outros
levantamentos de campo, viabilizando, assim, atualizações
mais frequentes dessas estimativas.

Palavras-chave — estimativa de domicílios, favelas,
imagens de alta resolução.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a construção da metodologia de estimativa de
domicílios nos assentamentos precários a partir da
interpretação visual de imagens de alta resolução, foi
conduzida uma análise do adensamento domiciliar dos
assentamentos precários da Região Metropolitana da
Baixada Santista (RMBS) a partir de um conjunto de
indicadores que foram adotados para a criação de chaves de
interpretação de imagens de alta resolução.
Esse procedimento resultou na identificação de distintas
Tipologias de Tecido (TEC) de assentamentos precários.
Para cada TEC foi atribuída uma Cota Bruta por Domicílio
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(CBD), que representa a área aproximada que cada
domicílio compartilha da área ocupada1 do assentamento. O
resultado da Cota Bruta por Domicílio é dado em m² a partir
da divisão da área ocupada do assentamento pelo número de
domicílios. Dessa forma, para os assentamentos nos quais
não se sabe o número de domicílios, é feita a divisão da área
ocupada do assentamento pela CBD padrão correspondente
àquele assentamento.
Por se tratar de uma metodologia generalizável que tem
como objetivo desenvolver parâmetros para calcular a
estimativa de domicílios em assentamentos precários na
RMBS, foi necessário classificar os assentamentos em
grupos mais homogêneos que apresentassem CBDs
semelhantes, a fim de simplificar a aplicação da
metodologia. Para isso, os assentamentos foram analisados e
classificados segundo a sua morfologia de tecido urbano,
resultando em treze grupos distintos de tipologias de tecidos
(TEC).
A criação das TEC se deu a partir da análise de três
indicadores que foram observados com base em análise
visual de imagens de satélite disponíveis no banco de dados
Google Maps e de modelos 3D do terreno disponíveis no
Google Earth Pro. Os indicadores desenvolvidos são:
1. Área da projeção: relaciona-se com a área visivelmente
construída da habitação, calculada a partir da projeção
horizontal de coberturas (telhados), pisos e lajes.
Observou-se três padrões de projeção:
Pequena: predominante área da projeção de 30m² a 50m²;
Média: predominante área da projeção de 50m² a 70m²;
Grande: predominante área da projeção de 70m² a 130m².
Exemplos desenvolvidos para a RMBS podem ser
observados a seguir na Figura 1.

2. Verticalização: relaciona-se com o número de pavimentos
da construção. Apesar do número de pavimentos não estar
diretamente relacionado com o número de domicílios, o
fenômeno de verticalização das favelas é relevante na
definição da Cota Bruta por Domicílio [2]. Com base nas
imagens de satélite e modelos 3D foram identificados três
padrões mais comuns:
Baixa: predomínio de construções horizontais;
Média: número similar de construções horizontais e
verticais;
Alta: predomínio de construções com 2 ou mais pavimentos.
3. Taxa de área construída: diz respeito à relação entre a
área construída e a área ocupada dentro do perímetro do
assentamento. A definição das categorias de taxas de área
construída levaram em conta três principais parâmetros:
a) Estruturação dos logradouros:
Baixa: predominantemente não visível por imagem de
satélite;
Média: predominantemente corredores, escadarias e vielas
visíveis;
Alta: predominante a presença de viário carroçável.
b) Área edificada do lote:
Pequena: predominam áreas livres nos lotes;
Médio: ocorrência significativa de áreas livres nos lotes;
Grande: predominante áreas construídas nos lotes.
c) Ocupação dos lotes ou áreas:
Baixa: predominam lotes ou áreas sem ocupação;
Média: ocorrência significativa de lotes ou áreas vazias;
Alta: inexistência ou baixa ocorrência de lotes ou áreas
vazias.
A relação entre esses três parâmetros teve como
resultado a definição de cinco grupos de taxas de área
construída: de 0% a 20%; de 20% a 40%; de 40% a 60%; de
60% a 80% e acima de 80%. Exemplos desenvolvidos para
a RMBS podem ser observados na Figura 2.

Pequena
Projeção de 30m² a 50m²

Média
Projeção de 50m² a
70m²

Grande
Projeção de 70m² a
130m²

Figura 1. Grupos de área de projeção predominante.

Muito baixa
0% a 20%

Baixa
20% a 40%

Média
40% a 60%

Alta
60% a 80%

Muito alta
Acima de 80%

Figura 2. Grupos de taxas de área construída.

Para o cálculo da área ocupada do assentamento foram desconsideradas
áreas de expressivas vegetação contínua e densa. Outras áreas como praças,
equipamentos públicos, lotes vazios e logradouros foram incluídas como
áreas ocupadas.
1

A estimativa da CBD para cada TEC foi calculada a
partir da análise de uma amostra dos assentamentos da
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), onde se
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tinha o conhecimento do número de domicílios. Os dados
foram obtidos a partir do acesso ao portal da prefeitura
SigSantosWeb2, onde foi possível a aquisição do número de
domicílios em todos os assentamentos precários mapeados.
O procedimento para a estimativa do número de
domicílios se deu a partir da divisão do número de
domicílios pela área ocupada dos assentamentos da amostra.
Com o intuito de aprimorar a caracterização das TEC, foram
construídos perfis com indicadores que sintetizam os
parâmetros de cada uma delas. Estes perfis são
representações gráficas construídas a partir de uma
conversão das variáveis em escalas numéricas (pesos)
(Tabela 1). Perfis (gráficos) com áreas maiores apontam
para uma maior densidade domiciliar e, consequentemente,
uma menor Cota Bruta por Domicílio.
Tabela 1. Pesos para a construção dos perfis dos
subgrupos
Área da Verticalizaçã
Taxa de área construída Peso
projeção
o
Grande
Baixa
Muito Baixa (0% a 20%)
1
Baixa (20% a 40%)
2
Média
Média
Média (40% a 60%)
3
Alta (60% a 80%)
4
Pequena
Alta
Muito alta (acima de 80%)
5

Área da projeção: Média (predominante área da projeção de 50m² a 70m²)
Verticalização: Média (número de construções horizontais e verticais é similar)
Taxa de área construída: Média (de 40% a 60%)

Cota Bruta por Domicílio

120m²

Figura 3. Chave de interpretação da TEC 2.

A seguir, nas figuras 3 e 4, são apresentadas duas das
treze chaves de interpretação, os indicadores, sua CBD
resultante e um perfil ilustrativo dos indicadores. As
imagens de satélites Landsat 8 são provenientes do Google
Maps, já as imagens 3D são oriundas do Google Earth.

Área da projeção: Pequena (predominante área da projeção de 30m² a 50m²)
Verticalização: Baixa (predomina-se construções horizontais)
Taxa de área construída: Muito alta (acima de 80%)

Cota Bruta por Domicílio

65m²

Figura 4. Chave de interpretação da TEC 5

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Utilizou-se a base de assentamentos precários disponíveis em
<https://egov1.santos.sp.gov.br/sigsantosweb/sigsantoswebsd/> . Acesso
em 10 de setembro de 2018 [2]
2

O resultado da estimativa de domicílios para Santos
utilizando a metodologia CBD foi de 17.379, já a estimativa
municipal extraída do SigSantosWeb é de 17.025.
A metodologia apresentou resultados satisfatórios
quando comparados com as estimativas municipais, com
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diferença de 2,07%. Além disso, a partir da diferença das
estimativas entre as fontes, foi possível a identificação de
assentamentos que apresentavam estimativa de domicílios
aparentemente equivocadas no portal SigSantosWeb. São
apresentados dois exemplos, o primeiro é o caso da Vila
Telma onde Santos define presença de 40 domicílios e a
aplicação da CBD aponta 103 domicílios (Figura 5) e o
segundo é a Vila Alemoa, onde Santos define 433
domicílios e a metodologia registra 43 (Figura 6).

4. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi realizada a construção da metodologia,
calibração da Cota Bruta por Domicílio, aplicação e
validação das estimativas de domicílios em assentamentos
precários do município de Santos. Para trabalhos futuros
pretende-se calcular as estimativas para o restante da Região
Metropolitana da Baixada Santista com o intuito de testar a
generalização da metodologia e aplicação em regiões
metropolitanas.
Os resultados a partir da aplicação da metodologia se
mostraram satisfatórios quando comparados aos números
municipais adquiridos através de levantamentos cadastrais
(diferença de 2,07%). Além disso, a metodologia apresenta
avanços para o cálculo da estimativa por utilizar técnicas e
ferramentas que vão além de dados disponíveis no censo
demográfico ou levantamentos cadastrais municipais, o que
permite uma atualização periódica mais frequente que o
censo demográfico e menos onerosa que um levantamento
cadastral de famílias.
Dessa forma, espera-se que a metodologia contribua
para o avanço de novas técnicas para estimativas mais
concretas e atualizadas de famílias em assentamentos
precários, dado o enorme dinamismo e crescimento
acelerado das favelas.
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Figura 6. Vila Alemoa. 433 domicílios na base SigSantosWeb e
43 pela aplicação da CBD.
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