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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório refere-se ao Produto 5 do projeto “Desenvolvimento e aplicação de 

metodologia para identificação, caracterização e dimensionamento de assentamentos precários” 

contratado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

(CDHU) e executado pela Universidade Federal do ABC (UFABC), com gestão financeira e 

administrativa da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) (Contrato nº 

9.00.00.00/3.00.00.00/0119/17). O Produto 5 apresenta os resultados finais do projeto, que foi 

conduzido entre os meses de novembro de 2017 e novembro de 2018, cujo objetivo principal foi 

desenvolver a Metodologia para Identificação e Caracterização de Assentamentos Precários em 

Regiões Metropolitanas Paulistas – MAPPA. A MAPPA abrange procedimentos para a 

identificação, dimensionamento e caracterização de assentamentos precários, incluindo 

estimativas multidimensionais do déficit e da inadequação habitacionais. Os resultados do 

projeto são também apresentados no Caderno de Mapas e no dispositivo de armazenamento 

(pen-drive) que acompanham o presente relatório.  

A pesquisa foi realizada com base nas demandas para atualização, aprimoramento e 

aprofundamento do Plano Estadual de Habitação de São Paulo 2011-2013 (PEH-SP), 

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo (SH) e CDHU, que, ao lado 

de outros instrumentos de planejamento como os Planos Plurianuais, é referência para a 

formulação e execução da política habitacional do Estado de São Paulo. Ao reconhecer os 

assentamentos precários como um dos mais relevantes problemas habitacionais, que necessita- 

de ação pública integrada no território do Estado, o PEH-SP estabelece como uma de suas linhas 

programáticas a recuperação urbana de assentamentos precários (SÃO PAULO, 2011). Além 

disso, ficou evidente a necessidade de avanços metodológicos que subsidiem a produção de 

informações sobre os assentamentos precários que sejam mais precisas e passíveis de 

atualizações frequentes.  

Em resposta, a metodologia proposta – MAPPA – foi desenvolvida com o intuito de subsidiar 

uma leitura explicitamente territorial das carências habitacionais, com foco nas regiões 

metropolitanas paulistas, por concentrarem as necessidades habitacionais e um elevado 
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percentual de assentamentos precários do Estado. A MAPPA explora as potencialidades de 

dados geográficos amplamente disponíveis a partir de procedimentos capazes de dialogar com 

levantamentos realizados no âmbito local, incorporando-os, quando disponíveis, e subsidiando o 

aprimoramento da própria metodologia. Esse processo viabiliza assim a aplicação da 

metodologia em distintos contextos metropolitanos.  

A MAPPA abrange quatro frentes de contribuições voltadas ao aprimoramento de informações 

sobre os assentamentos precários:  

1. Definição de tipologias de tecido de assentamentos precários, que explicitam 

demandas diferenciadas de intervenção nestes territórios.  

2. Identificação de assentamentos precários classificados por tipologia de tecido, 

mediante a construção de modelos que integram dados geográficos de fontes distintas. 

3. Dimensionamento do total de domicílios em assentamentos precários a partir de 

imagens orbitais de alta resolução.  

4. Estimativa multidimensional do déficit e da inadequação habitacionais dentro e fora 

dos assentamentos precários, por meio da integração de dados domiciliares e dados 

territorializados sobre os assentamentos.  

A MAPPA foi desenvolvida e aplicada, em caráter piloto, na Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS). A seleção dessa área deve-se à atuação da CDHU, iniciada na RMBS, no 

desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de mapeamento e caracterização dos 

assentamentos precários em regiões metropolitanas com base em informações municipais. 

Partindo do alinhamento em torno de conceitos e sua aplicabilidade às condições regionais, 

estabeleceu-se uma plataforma de mapeamento colaborativo – desenvolvida com apoio 

tecnológico da Empresa Metropolitana de Planejamento (Emplasa) no âmbito do Sistema de 

Informações Metropolitanas (SIM) – sobre a qual os municípios da RMBS atuaram ativamente 

no registro de informações sobre assentamentos precários. O trabalho contou, ainda, com o apoio 

da Agência Metropolitana (AGEM), que fomentou o processo de debate periódico no fórum da 

Câmara Temática do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista 

(Condesb). 
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Os resultados do mapeamento colaborativo realizado na RMBS, que também contou com o 

acompanhamento de pesquisadores da UFABC, subsidiaram o desenvolvimento da MAPPA em 

suas distintas frentes de contribuições, fornecendo amostras para a caracterização de tecidos de 

assentamentos precários, bem como para a calibração de modelos e validação de procedimentos 

propostos.  

A primeira contribuição da MAPPA, buscando subsidiar não apenas a identificação de 

assentamentos precários, mas também a apreensão da diversidade de formas e arranjos dos 

elementos que caracterizam essas ocupações, consiste na definição e caracterização de distintas 

tipologias de tecido de assentamentos precários (TECs). O reconhecimento dessas tipologias 

explicita heterogeneidades inerentes aos assentamentos precários que, por sua vez, refletem-se 

nos modelos, estratégias e prioridades de intervenção demandadas. 

A definição das TECs foi realizada por meio de análises morfológicas de amostras de 

assentamentos precários da RMBS, realizadas com suporte de interpretação visual de imagens, 

informações cartográficas e trabalhos de campo. Foram definidas seis TECs: TEC 1 – Morros; 

TEC 2 – Palafitas; TEC 3 - Áreas úmidas (ocupações em Área de Preservação Permanente - APP 

de rios e córregos ou aterros de mangues e restingas); TEC 4 - Ocupação desordenada (sem 

traçado regulador prévio à ocupação); TEC 5 - Ocupação ordenada por traçado regulador; e TEC 

6 – Ocupação esparsa ou pouco consolidada. Detalhes sobre as características das tipologias 

identificadas e sua distribuição nos municípios da RMBS são apresentados no Capítulo 2 e no 

Caderno de Mapas que acompanha o relatório. 

A definição das TECs subsidiou a segunda contribuição da metodologia MAPPA, que consiste 

na construção de modelos para a identificação de assentamentos precários e sua classificação 

em diferentes tipologias de tecido. Para tanto, foram utilizados e integrados dados obtidos a 

partir de fontes variadas e que abarcam aspectos de distintas naturezas, tais como características 

sociais, físico-ambientais e referentes à malha urbana e infraestrutura. A fim de viabilizar a 

aplicação da MAPPA em outras regiões paulistas, priorizou-se a utilização de dados disponíveis 

para todo o território de São Paulo. O Capítulo 3 apresenta os dados da RMBS que foram 

levantados e processados para a construção e integração de variáveis consideradas no processo 

de modelagem. 
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Os procedimentos de modelagem para a identificação e classificação dos assentamentos 

precários baseiam-se na: (a) utilização de modelos estatísticos para a geração de superfícies de 

probabilidade da presença das distintas TECs; e (b) identificação e classificação dos 

assentamentos por meio de árvore de decisão. Esse processo, composto por duas diferentes 

etapas – (a) e (b) –, facilita a incorporação do conhecimento do analista e a adaptação dos 

modelos para distintas realidades. Como resultado, são apontadas áreas que representam maior 

probabilidade de serem assentamentos precários, com indicação de sua provável tipologia de 

tecido predominante. Em caso de discrepância entre esses resultados e as informações 

municipais existentes, cabe aos municípios, em parceria com a esfera estadual, verificar em 

campo as características do território para confirmar seu enquadramento como assentamento 

precário e melhor definir seu perímetro. 

Os modelos construídos foram calibrados, aplicados e inicialmente avaliados a partir de dados da 

RMBS. Foram desenvolvidas também versões generalizáveis dos modelos, passíveis de serem 

aplicadas em outros locais com diferentes realidades do Estado de São Paulo, que foram 

avaliadas sobre dados da Região do Grande ABC (RGABC). A seleção das variáveis 

consideradas em cada modelo considerou a descrição teórica da TEC a ser identificada, análises 

exploratórias preliminares e o poder discriminatório das variáveis no modelo. Em todos os 

modelos construídos, destacaram-se as variáveis não censitárias, o que amplia as perspectivas 

para a identificação de assentamentos precários em períodos intercensitários. Os resultados 

apresentaram uma boa aderência com a realidade de ambas as regiões e explicitaram as 

potencialidades de uso da metodologia para a identificação e classificação de assentamentos 

precários ainda não reconhecidos pelo Poder Público. O Capítulo 4 apresenta a metodologia de 

construção dos modelos e os resultados de sua aplicação na RMBS e na RGABC. Os mapas 

resultantes do processo de modelagem são apresentados no Caderno de Mapas que acompanha 

este relatório. 

Uma vez identificados os perímetros dos assentamentos precários, a terceira contribuição da 

MAPPA consiste no desenvolvimento de procedimentos para o dimensionamento da 

quantidade de domicílios nessas ocupações a partir da interpretação visual de imagens de alta 

resolução espacial. A proposta baseia-se na identificação de subgrupos das tipologias de tecido 

de assentamentos precários (subTECs), que são caracterizados por indicadores representativos da 
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densidade domiciliar, tais como verticalização e área construída. Para cada subTEC, foi 

especificado e posteriormente calibrado um parâmetro denominado cota bruta por domicílio 

(CBD), que representa a relação entre a área ocupada do assentamento e o total de domicílios. 

Com base na classificação dos assentamentos em subTECs e nos valores de suas respectivas 

CBDs, estima-se o total de domicílios em cada perímetro. 

A metodologia proposta foi aplicada nos perímetros de assentamentos precários da RMBS e 

avaliada por meio da comparação de seus resultados com o das estimativas municipais, cuja 

diferença observada foi de apenas 5,9%. Os procedimentos apresentados viabilizam estimativas 

do total de domicílios em assentamentos precários em períodos intercensitários e representam 

uma alternativa aos municípios com dados desatualizados e que têm dificuldades para realizar 

levantamentos devido ao elevado custo. Ademais, o método adota parâmetros únicos e 

estruturados que podem ser aplicados em regiões metropolitanas como forma de uniformizar 

metodologias, validar dados e apontar possíveis imprecisões nas estimativas municipais. O 

Capítulo 5 apresenta os detalhes da metodologia, bem como sua aplicação e avaliação sobre os 

dados da RMBS. No Caderno de Mapas são apresentados mapas com informações sobre a 

diferença entre a estimativa MAPPA e a municipal para cada assentamento da região, os quais 

permitem identificar mais detalhadamente as convergências e divergências entre as duas fontes.   

Por fim, a quarta contribuição da MAPPA abrange procedimentos para estimativas do déficit e 

inadequação habitacionais que explicitam e caracterizam múltiplas dimensões das 

necessidades habitacionais dentro e fora dos assentamentos precários. Para tanto, foi 

proposta uma abordagem que compatibiliza informações provenientes de microdados da amostra 

do censo demográfico, projeções domiciliares e informações municipais sobre assentamentos 

precários. A utilização de microdados da amostra do censo demográfico permite a representação 

de dimensões da precariedade habitacional relacionadas ao custo da moradia, infraestrutura, 

características físicas da edificação e inadequações da edificação à família (por exemplo, 

densidade domiciliar excessiva). Outras dimensões que não são capturadas por dados censitários, 

como as relacionadas à segurança ambiental e jurídica, são indiretamente consideradas na 

estimativa por meio da incorporação de dados municipais sobre o total de domicílios em 

assentamentos precários e previsão de remoções.  
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Assim, a metodologia proposta viabiliza não apenas a quantificação do total de domicílios que 

demandam substituição (déficit) ou melhorias das condições de habitabilidade (inadequação), 

dentro e fora dos assentamentos precários, como também explicita a natureza das carências 

inerentes a esses domicílios. O Capítulo 6 apresenta os detalhes da metodologia, bem como os 

resultados de sua aplicação para a RMBS.   
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2 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE TECIDO DE 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

	

Este capítulo trata da identificação e caracterização de tipologias de tecidos de assentamentos 

precários1 na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Essa caracterização fez-se 

necessária para a seleção dos dados espaciais e variáveis utilizados no desenvolvimento de 

modelos estatísticos para a identificação de assentamentos precários (Capítulos 3 e 4). 

 

2.1 Metodologia 

A classificação dos assentamentos precários na Região Metropolitana da Baixada Santista 

(RMBS) por tipo de tecido foi realizada em cinco etapas. 

A primeira consistiu na definição de uma amostra representativa do conjunto de assentamentos 

precários da Região (Universo de Análise). Para isso, primeiramente construiu-se uma base 

geral, com as informações disponíveis (Base Unificada), para verificar a existência de problemas 

que poderiam distorcer o desenvolvimento dos modelos. Os problemas identificados foram 

resolvidos, em sua maioria, por intermédio da revisão dos mapeamentos e da exclusão de 

perímetros inconsistentes. 

Na segunda etapa, foi proposta uma conceituação preliminar de tipos de tecidos, a partir de 

uma primeira avaliação da morfologia dos assentamentos do universo de análise e de acordo com 

os preceitos metodológicos descritos na Seção 2.1.2. 

A terceira etapa constituiu-se da classificação de uma amostra de 111 assentamentos precários do 

Universo de Análise, de acordo com a conceituação preliminar de tecidos. O objetivo dessa etapa 

																																																													

1 A categoria “assentamentos precários” abrange diversas tipologias de assentamentos incluindo cortiços, favelas, 
loteamentos irregulares ocupados por moradores de baixa renda (loteamento precário) e conjuntos habitacionais 
produzidos pelo setor público, em situação de irregularidade ou de degradação (BRASIL, 2010). Este estudo 
objetiva tratar apenas dos assentamentos precários do tipo favela e “loteamento precário”. 



	 	

13	

	

foi verificar a consistência da conceituação preliminar e, a partir de sua revisão, formular a 

proposta de Tipologias de Tecidos de assentamentos precários (TEC). 

Na quarta, foram realizadas visitas de campo e reuniões com os municípios da RMBS, CDHU e 

AGEM para validação da conceituação das TECs e da classificação dos assentamentos. Essa 

ação também permitiu aprimorar as descrições das tipologias. 

Por fim, na quinta etapa, realizou-se a revisão da classificação. 

A seguir, são apresentados os procedimentos adotados para a construção do universo e 

classificação dos assentamentos de acordo com as tipologias de tecido. 

 

2.1.1 A construção do universo de análise 

A principal fonte de informação utilizada para construir um universo de análise foram os dados 

obtidos a partir da aplicação da metodologia de mapeamento e caracterização dos assentamentos 

precários desenvolvida pela CDHU (SOUZA; ROSSI; RUDGE, 2018) e sistematizada na 

plataforma geocolaborativa SIM/Emplasa 2  com informações municipais. Outra fonte de 

informação utilizada foi o Diagnóstico Urbano Socioambiental Regional do Litoral Sustentável 

(Litoral Sustentável), realizado por meio do Convênio Petrobrás Instituto Pólis em 20133. Com 

base nessas duas fontes de dados, construiu-se a Base Unificada de Assentamentos Precários da 

Região Metropolitana da Baixada Santista, produzida para este trabalho. 

Vale ressaltar que foram considerados apenas os perímetros classificados como loteamentos 

irregulares e favelas, já que o objeto de investigação não se estende para os conjuntos 

habitacionais degradados e cortiços. Também não foi considerada a distinção entre loteamento e 

																																																													

2 Como a inserção de dados sobre assentamentos precários no SIM está em andamento, a equipe da presente 
pesquisa teve acesso a várias versões do mapeamento. A base georreferenciada do mapeamento, disponibilizada pela 
Emplasa para a pesquisa e utilizada para a elaboração da Base Unificada foi extraída do SIM no dia 12 de março de 
2018. 
3 A base georreferenciada foi disponibilizada pelo Instituto Pólis no dia 10 de outubro de 2017. Foi informado que a 
compilação dos dados foi elaborada em 2012 e a última atualização ocorreu em 2014. 
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favela, uma vez que foram identificadas inconsistências no registro dessa informação no SIM. 

Além disso, para efeito da realização do estudo, tal distinção não se mostrou necessária. 

Quanto à base de dados disponibilizada pelo Instituto Pólis, cabe esclarecer que os perímetros 

foram delimitados de acordo com os mapeamentos dos Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS) dos municípios da RMBS e complementados, quando necessário, com 

informações disponibilizadas pelos Municípios ao Instituto Pólis. 

Para a construção da Base Unificada foram considerados todos os perímetros delimitados em 

ambas as fontes (Mapeamento SIM e Litoral Sustentável), ou seja, os perímetros foram somados 

(Figura 2-1) e, no caso de assentamentos identificados nas duas bases, mas com divergência de 

delimitação, adotou-se o perímetro delimitado no SIM, por tratar-se de base mais atualizada 

(Figura 2-2).  

Figura 2-1 e Figura 2-2 – Produção da Base Unificada: somatória de perímetros e perímetros 
sobrepostos (SIM e Litoral Sustentável), respectivamente 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Base Unificada resultou na delimitação de 466 perímetros no total (Mapa 2-1), 35 oriundos do 

mapeamento feito no âmbito do Litoral Sustentável e 431 delimitados no SIM, ou seja, 92% dos 

assentamentos mapeados na Base Unificada estavam registrados no SIM no momento de sua 

elaboração. 

Litoral	
Sustentável	
SIM	
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Dos 431 perímetros delimitados no SIM, 227 foram classificados no sistema como Favela e 208 

como Loteamentos Irregulares, sendo 135 de Interesse Social, 61 de Interesse Específico e oito 

não possuíam essa informação. Esses números estão sistematizados na Tabela 2-14. 

Tabela 2-1 – Número de perímetros delimitados na Base Unificada 

Municípios 

SIM Litoral 
Sustentável TOTAL Favelas 

Loteamentos Irregulares 
Interesse 

Específico 
Interesse 

Social 
Sem 

informação  

Bertioga 22 24 11 0 2 59 
Guarujá 78 4 3 0 0 85 
Santos 46 5 45 1 3 100 

São Vicente 32 0 6 7 0 45 
Cubatão 9 3 3 0 14 29 

Praia Grande 5 0 49 0 9 63 
Mongaguá 12 0 8 0 0 20 
Itanhaém 0 0 0 0 7 7* 
Peruíbe 23 25 10 0 0 58 
Total 227 61 135 8 35 466 

*Em Itanhaém, foram delimitados 75 perímetros no SIM. Entretanto, durante a pesquisa a Prefeitura declarou que 
apenas sete perímetros conferiam precariedade. 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) e Convênio 
Petrobras Instituto Pólis (2013). 
 

A análise preliminar dos 466 perímetros apontou inconsistências como: perímetros deslocados, 

imprecisos, áreas ocupadas por habitações de alto padrão e idênticas à cidade formal. Adotaram-

se duas estratégias para lidar com as inconsistências: (i) revisão das poligonais e classificação 

dos assentamentos precários por meio de reuniões e oficinas realizadas com os Municípios e (ii) 

exclusão de perímetros que continuaram inconsistentes ou que suscitaram dúvidas após as 

revisões. 

																																																													

4 As categorias “Loteamentos Irregulares de Interesse Social” e “Loteamento irregular de Interesse Específico” 
dialogam com os conceitos estabelecidos na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização 
fundiária rural e urbana. Os incisos I e II do Art. 13 dessa Lei estabelecem as duas modalidades de urbanização: “I - 
Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal; e II - 
Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo.” 
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No caso dos Municípios de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, 

Itanhaém e Peruíbe a maioria dos problemas foi solucionada com pequenos ajustes realizados 

diretamente no SIM pelos técnicos municipais. No geral, os ajustes realizados foram: alteração 

de classificação dos Loteamentos Irregulares de Interesse Social para de Interesse Específico, 

exclusão, deslocamento e ajuste de perímetros5. 

No caso de Mongaguá, as áreas mapeadas inicialmente no SIM (Figura 2-3) eram das glebas 

irregulares da cidade, não coincidindo com as áreas de precariedade. Como o município não 

possuía mapeamento de seus assentamentos precários, nem capacidade operacional de realizá-lo, 

a UFABC e a AGEM apoiaram a realização dessa tarefa. Produziu-se, assim, o primeiro 

mapeamento de assentamentos precários de Mongaguá, que foi inserido no SIM, como se 

observa na Figura 2-4. 

Figura 2-3 - Mapeamento inicial - áreas irregulares identificadas no PLHIS de Mongaguá. 

 
Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a). 

 
 

 
 

 
 

																																																													

5 Na base do SIM, fornecida pela AGEM/Emplasa/CDHU, em 9 de outubro de 2018, ainda existiam perímetros 
deslocados no Município de Peruíbe e 12 perímetros da Base do Litoral Sustentável que não haviam sido incluídas 
no SIM (nove em Praia Grande, um em Santos e dois em Bertioga). 
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Figura 2-4 - Mapeamento PMM/UFABC/AGEM/CDHU - assentamentos precários de 
Mongaguá 

 
Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a). 

 
Observou-se que muitas áreas classificadas como Loteamentos Irregulares de Interesse Específico 

no SIM não se tratam de assentamentos precários ocupados por população de baixa renda. Esse 

problema relaciona-se com a ambiguidade do conceito “Interesse Específico” na árvore de 

variáveis do SIM e do termo “Loteamento Irregular”, que não restringe sua definição ao universo 

dos assentamentos precários, possibilitando a inclusão no mapeamento de áreas que possuem 

irregularidade fundiária e são ocupadas por população de rendas média e alta. Assim sendo, optou-

se por excluir da classificação todos os perímetros categorizados no SIM como Loteamentos 

Irregulares de Interesse Específico. 

Também foi necessário excluir do universo de classificação os perímetros que não foram 

corrigidos até aquele momento no SIM e outros que gerariam distorções, como praias inteiras 

mapeadas no Guarujá (Praia Branca e Perequê). 

Em síntese, do total de 466 perímetros constantes da Base Unificada, 77 foram excluídos do 

universo de classificação, dos quais, 61 perímetros tratavam-se de áreas classificadas como 

Loteamentos Irregulares de Interesse Específico no SIM, como se observa na Tabela 2-2. Dessa 

forma, o número de assentamentos precários classificados por tipo de tecido resultou em 389 

perímetros. 
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Tabela 2-2 – Número de perímetros excluídos da classificação de tecidos 

Municípios Interesse 
Específico 

Outros 
casos Total 

Bertioga 24 0 24 
Guarujá 4 4 8 
Santos 5 6 11 

São Vicente 0 0 0 
Cubatão 3 0 3 

Praia Grande 0 1 1 
Mongaguá 0 0 0 
Itanhaém 0 0 0 
Peruíbe 25 5 30 

TOTAL 61 16 77 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) e Convênio 
Petrobras Instituto Pólis (2013). 
	

2.1.2 Análise morfológica 

A organização espacial do território condiciona-se não somente pela base geográfica e 

localização, mas também pela cultura e condição socioeconômica daqueles que constroem e 

habitam tais territórios. Esse conjunto de fatores resulta em diferentes formas urbanas 

(morfologia). 

Para realização do presente trabalho, foram considerados os elementos morfológicos 

identificáveis visualmente. A análise baseou-se, portanto, na leitura dos tecidos dos 

assentamentos precários, considerando-se como “tecido” (ou trama urbana) a variação de formas 

e dimensões de elementos urbanos como edificações, vias e outros espaços públicos, quadras, 

lotes, infraestruturas etc., e das relações que esses elementos mantêm entre si e com a base 

geográfica que os suporta (características fisiográficas). 

A análise dos tecidos foi feita por meio da sobreposição das curvas de nível, hidrografia, áreas de 

preservação ambiental e dos perímetros dos assentamentos (Universo de Análise) à imagem orbital 

do Google Satélite no software QGIS. As curvas de nível foram extraídas do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) do Estado de São Paulo, disponibilizado pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SMA) (SÃO PAULO, 2013). A Figura 2-5, a seguir, ilustra a ferramenta de trabalho. 
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Figura 2-5 – Exemplo de ferramenta de trabalho utilizada para análise dos tecidos 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

2.2 Tecidos de assentamentos precários 

A identificação visual de assentamentos precários por leitura cartográfica tem nas dimensões dos 

elementos urbanos - vias, lotes e habitações - um primeiro fator de identificação, já que esses são 

frequentemente reduzidos, se comparados aos mesmos elementos da cidade (dita) formal. Outra 

característica frequentemente encontrada nos assentamentos precários é a ausência de um traçado 

regulador da ocupação. Uma terceira característica vem se tornando marcante, especialmente nas 

grandes metrópoles e polos regionais: a compacidade do tecido, tanto quando se refere aos 

afastamentos dentro dos lotes, como quando alude a reservas de áreas ocupáveis no interior dos 

assentamentos. 

Embora essas sejam características gerais dos tecidos de assentamentos precários, foi possível 

observar a predominância ou ausência dessas características em determinadas áreas, que 

permitiram dividir os tecidos encontrados na RMBS em seis diferentes tipologias, elencadas no 

Quadro 2-1, a seguir. 
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Quadro 2-1 – Tipologias de tecidos de assentamentos precários e suas principais características 

TEC Principais características 

TEC1 
MORROS 

- ocupação de terrenos íngremes e acidentados e/ou do sopé desses; 
- quadras em formatos não geométricos e/ou quadras abertas; 
- estreitamento das vias internas com relação às da cidade formal; 
- predomínio de vielas de pedestres, becos e escadarias; 
- área dos lotes quase sempre inferior ao padrão do entorno; 
- divisas dos lotes nem sempre demarcadas / definidas; 
- habitações em diferentes estágios de consolidação e graus de precariedade; 
- incidência frequente de situações de risco. 

TEC 2 
PALAFITAS 

- ocupações em beira de rios ou mangue; 
- ausência de definição de quadras; 
- ausência de infraestrutura básica ou infraestrutura existente muito precária; 
- acessos muito precários (vias/caminhos); 
- alta densidade de ocupação (casas não contam com recuos); 
- habitações muito precárias;  
- áreas sujeitas à inundação e riscos de incêndio e eletrochoque. 

TEC 3 
ÁREAS ÚMIDAS 

(ocupações em APP de 
rios e córregos ou aterros 
de mangues e restingas) 

- ocupação de áreas ambientalmente sensíveis; 
- ocupações em áreas aterradas de mangue e restinga; 
- ocupações lineares ao longo de rios e córregos (margens); 
- densidade e grau de precariedade variáveis; 
- áreas sujeitas à inundação. 

TEC 4 
OCUPAÇÃO 

DESORDENADA 
(sem traçado regulador 

prévio à ocupação) 

- descaracterização da lógica espacial do entorno; 
- ausência de traçado regulador e de uniformidade dos elementos urbanos; 
- vias de padrão distinto do entorno, nas dimensões e regularidade; 
- bolsões conformados por várias ordens de lotes, servidos por ramais de vias 
restritas aos pedestres; 
- alta densidade de ocupação (ausência de espaços livres); 
- lotes com área e geometrias distintas, com padrões inferiores ao do entorno; 
- habitações em diferentes estágios de consolidação e distintos graus de 
precariedade, frequentemente ocupando inteiramente o lote; 
- possibilidade de incluir áreas de risco e APP. 

TEC 5 
OCUPAÇÃO 
ORDENADA 

por traçado regulador 

- declividade média ou baixa; 
- quadras bem definidas e contornadas por vias veiculares; 
- possibilidade de apresentar distintas demandas por infraestrutura e equipamentos; 
- lotes com áreas menores que os do entorno; 
- lotes podem contar com subdivisões para os fundos; 
- habitações de padrão construtivo popular, frequentemente ocupando inteiramente 
o lote; 
- possibilidade de apresentar áreas de risco e APP. 

TEC 6 
OCUPAÇÃO 

ESPARSA 
ou pouco consolidada 

- constituição de “bancos de terras” clandestinas; 
- menor grau de consolidação do que os outros assentamentos; 
- localização geralmente em áreas de preservação ambiental; 
- ausência de quadras bem definidas; 
- ausência de infraestrutura básica e serviços urbanos; 
- viário carroçável estrutura a ocupação ou o acesso às casas dá-se por picada; 
- baixa ou média densidade de ocupação; 
- predomínio de espaços vazios entre as habitações (lotes não ocupados). 

Fonte: elaboração própria. 
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A definição e a caracterização de cada uma das tipologias de tecidos serão apresentadas a seguir. 

 

2.2.1 TEC 1 - Morros 

Morros são ocupações de terrenos íngremes, mais ou menos acidentados e/ou de seu sopé, 

estendendo-se sobre encostas, topos, talvegues e grotões. 

Figura 2-6 – TEC 1 - Morros 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 
 Quando estão presentes, as mudanças abruptas no terreno, as declividades elevadas e os grandes 

desníveis contingenciam a implantação das edificações (Figura 2-7 – Monte Serrat, em Santos), 

restringindo-as às porções aproveitáveis do sítio, frequentemente entremeadas por vazios em que 

afloram maciços rochosos ou onde só a vegetação consegue se fixar. É comum ter uma via 

principal de acesso, nem sempre veicular, ao longo da qual se formam quadras abertas. Dessa via 

principal ou de suas bifurcações, onde o sítio permite, derivam ramais mais estreitos, exclusivos 

para a circulação do pedestre, ora acomodando-se às curvas de nível – vielas; ora confrontando-

as – escadarias; em ambos os casos, ladeados por habitações. Esse arranjo se interrompe nas 

modificações abruptas do terreno (Figura 2-8 – Morro do Pacheco, em Santos). A rede de 



	 	

22	

	

percursos é notavelmente distinta da cidade formal, especialmente no que se refere às caixas das 

vias que são estreitas. Observam-se diferentes níveis de penetração veicular, quase sempre 

espacialmente restritos, resultando em percentuais altos de domicílios sem conexão direta com 

esse sistema de acessos largamente disponível na cidade formal. Predomina, em extensão linear e 

área, o sistema de acesso de pedestres: vielas, becos e escadarias. 

É evidente, também, a ausência de traçado regulador da ocupação. Além das quadras abertas e de 

outras de formato não geométrico. As parcelas ou lotes de dimensões e geometrias variadas nem 

sempre apresentam divisas demarcadas e as áreas são, quase sempre, inferiores aos padrões do 

entorno. As habitações encontram-se em diferentes estágios de consolidação e distintos graus de 

precariedade.  

O confinamento da ocupação a trechos dos sítios ocasiona seu adensamento. Contudo, a 

verticalização não é ainda generalizada, presente com maior constância nos morros do Município de 

Santos. Verifica-se ainda a existência de afastamentos entre construções alternadas por trechos de 

ocupação maciça do lote.  

As condições do sítio e a forma de ocupação favorecem a ocorrência de situações de risco e os 

desníveis e declividades acentuadas produzem uma condição muito desfavorável para a rede de 

percursos, penalizando o cotidiano dos moradores. 
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Figura 2-7 – Tipologia de tecido TEC1: Monte Serrat, em Santos 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
 

Figura 2-8 – Tipologia de tecido TEC1: Morro do Pacheco, Santos 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 
 

2.2.2 TEC2 – Palafitas  

O termo palafita indica uma tipologia específica de edificação, nem sempre precária, sustentada 
por estacas e construída sobre terrenos alagadiços. As favelas do tipo palafita são ocupações nas 
margens e no leito de corpos d’água, especialmente em situações onde se faz presente o efeito 
das marés (Lima, 2017). 
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Figura 2-9 – TEC 2 - Palafitas 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
 

As palafitas, em geral, formam uma massa compacta de edificações justapostas umas às outras 

da qual mal se distinguem, do alto, as passarelas de madeira sobre palafitas – denominadas 

localmente de “pinguelas” - que constituem a única rede de acessos às habitações.  

Nas formações lineares em que os assentamentos se estendem ao longo da linha d’água, observa-

se a existência frequente de um eixo viário interno ao assentamento ou parte do entorno aos quais 

se conectam, perpendicularmente, uma série de becos, geralmente estreitos e pouco visíveis, cujo 

término se dá na linha d’agua ou têm continuidade por pinguelas.  

A variação dos níveis das marés dita a frequência e a intensidade das enchentes nas zonas 

ocupadas por palafitas, que se tornam ainda mais rigorosas quando há a conjugação de chuvas 

intensas e marés altas.  

É um padrão de assentamento com alto nível de insalubridade. As Figuras 2-10, 2-11 e 2-12 

mostram exemplos de assentamentos da RMBS classificados como TEC2. 
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Figura 2-10 – Tipologia de tecido TEC2: Vila dos Pescadores, Cubatão 

 
Fonte: Cavendish (2006). 
 

Figura 2-11 – Tipologia de tecido TEC2: assentamento precário em Santos 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
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Figura 2-12 – Tipologia de tecido TEC2: assentamento precário em São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2018). 
 

2.2.3 TEC3 – Áreas úmidas – Ocupações em APP de rios e córregos ou aterros de mangues e 

restingas 

Embora esta tipologia de tecido abarque duas situações aparentemente diferentes – (i) ocupações na 

faixa de preservação ambiental ao longo de cursos d’água; e (ii) aterros de áreas de mangue ou 

restinga – elas foram agrupadas em uma mesma tipologia por localizarem-se em Áreas de 

Preservação Permanente (APP) que sofrem influência das águas: cheias e vazantes dos rios e 

córregos e variações de marés. 

 

 

 

 

 



	 	

27	

	

Figura 2-13– TEC3 – Áreas úmidas 

 

Fonte: Google Earth (2017). 

 

O problema principal desse tipo de tecido é o risco oriundo das inundações que ocorrem 

periodicamente, além de situações críticas de insalubridade determinadas pela umidade das casas 

localizadas sobre terrenos encharcados, proximidade de cursos d’água e marés contaminados 

pelo despejo direto de esgoto.  

Distingue-se das palafitas tanto pelo tipo de casa, que é assentada diretamente no terreno e, 

frequentemente, construída em alvenaria, quanto pelo tecido urbano existente, que em geral 

conta com alguma permeabilidade da rede viária no interior dos assentamentos e o acesso à rede 

de água e luz em áreas com maior grau de consolidação. 

No caso de assentamentos instalados ao longo de rios e córregos, as ocupações geralmente se 

apresentam como formações lineares de quadras abertas servidas pelo viário do entorno (Figura 

2-14). No caso de áreas localizadas em regiões mais adensadas da RMBS (Santos, São Vicente, 

Cubatão e Guarujá), muitas vezes se encontram imbricadas no interior de um assentamento 

precário maior (Figura 2-15). 
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Figura 2-14 – Tipologia de tecido TEC3 (Itanhaém) 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2018). 

 
Figura 2-15 – Tipologia de tecido TEC3 em áreas mais adensadas (Santos) 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 
Os assentamentos localizados sobre aterros em área de mangue ou restinga possuem, grosso 

modo, duas possibilidades de origem: expansões de loteamentos irregulares (Figura 2-16) e 

evoluções de ocupações do tipo Palafita (Figura 2-17). Em ambos os casos, o tecido urbano 

costuma possuir densidade alta e lógica de ocupação desordenada, com presença de raras vias 

carroçáveis, que ficam intransitáveis em períodos chuvosos ou de maré alta, e predominância de 

acesso por vielas. 
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A cota de implantação dos aterros, praticamente ao nível das marés máximas e até mesmo abaixo 

delas, e a ausência de sistema de drenagem faz do risco de inundação uma ameaça constante 

nessas regiões. Nas Figuras 2-16 e 2-17 a seguir, a mancha verde é a antiga área de mangue e os 

assentamentos estão contornados em vermelho. 

Figura 2-16 – Tipologias de tecido TEC3: Vila Nova Mariana e Mangue seco, São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2018). 
 

Figura 2-17 – Tipologias de tecido TEC3: Favela Bugre, São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth, (2018). 
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2.2.4 TEC4 – Ocupação desordenada – sem traçado regulador prévio à ocupação 

A principal característica desse tecido é que sua estrutura espacial subverte a ordem do entorno, 

descaracterizando-o. Não se observa traçado regulador nem uniformidade dos elementos urbanos 

– vias, quadras e lotes, sendo frequente a presença de bolsões. Para Lima (2017),  

O termo bolsão se aplica, por definição, a algo que, por circunstâncias diversas, 
se encontra isolado ou se distingue e contrasta com elementos da realidade a 
que pertence. No caso dos assentamentos precários, utiliza-se o termo bolsão 
como contraponto à noção de quadras, na cidade formal. A forma dos bolsões, 
quase sempre irregular, é envolvida por vias veiculares e são constituídos, 
invariavelmente, por várias ordens de lotes servidos por ramais de vias restritas 
aos pedestres, em geral, descontínuos, gerando no interior do bolsão – miolo – 
zonas de habitações isoladas e insalubres. 

 

Figura 2-18 – TEC4 - Ocupação desordenada  

 
Fonte: Google Earth (2017). 
 

As habitações desse tipo de tecido, que possuem diferentes estágios de consolidação e distintos 

graus de precariedade, quase sempre ocupam a área total do lote, sendo rara a presença de 

vazios, o que resulta em ocupações maciças e com altas densidades. Essas características acabam 



	 	

31	

	

dificultando ou impossibilitando expansão horizontal, favorecendo o crescimento vertical dessas 

áreas, mas que ainda é incipiente na RMBS. 

Podem incluir áreas de risco por inundação e solapamento, este último característico dos trechos 

à margem de córregos. Outros tipos de risco característicos da tipologia TEC4, específicos da 

RMBS, não se revelaram na análise cartográfica. Grande parte das habitações não tem acesso a 

vias veiculares e, frequentemente, são servidas por becos estreitos os quais restringem não só a 

função de acesso, como também as possibilidades de aeração, insolação e iluminação das 

habitações que os ladeiam.  

Na Baixada Santista, as TEC4 também ocorrem inscritas no contorno de quadras de loteamentos 

regulares sem que se descaracterize a estrutura dos loteamentos, caso em que apenas o 

parcelamento das quadras altera-se. Nesses casos, a ocupação irregular domina total ou 

parcialmente o espaço da quadra, desfigurando inteiramente um parcelamento anterior ou 

introduzindo uma divisão em lotes de espaços reservados para o uso público (Figura 2-19 – 

assentamento em São Vicente). 

Figura 2-19 – Tipologia de tecido TEC4: assentamento em São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2017). 
2.2.5 TEC5 – Ocupação ordenada – traçado regulador prévio à ocupação 
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Ocupação regida por traçado regulador primário - malha ortogonal na maioria dos casos - em 

terrenos de declividade média ou baixa.   Elementos urbanos homogêneos: quadras definidas e 

contornadas por vias veiculares; lotes uniformes na dimensão e geometria; vias padronizadas, 

embora apresentem distinções do padrão da cidade formal. 

Figura 2-20 – TEC 5 – Ocupação ordenada 

 
Fonte: Google Earth (2017). 
 

O padrão mais comum nesse tipo de tecido é o da quadra retangular alongada em função das 

dimensões dos lotes cuja profundidade é menor se comparadas aos da cidade formal. Resulta em 

densidades inferiores às praticadas nas favelas. Habitações de padrão construtivo popular em 

diferentes estágios de consolidação e distintos graus de precariedade, frequentemente ocupando 

inteiramente o lote. Ocorre, porém, subdivisão dos lotes em lote de frente e de fundos. Pode 

apresentar áreas de risco e distintas demandas por infraestrutura e equipamentos. As Figuras 2-21 

e 2-22 mostram exemplos de assentamentos classificados nessa tipologia. 
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Figura 2-21 – Tipologia de tecido TEC5: assentamento em Santos 

 

Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2017). 

 
Figura 2-22 – Tipologia de tecido TEC5: assentamento em Praia Grande 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2017). 
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2.2.6 TEC6 – Ocupação esparsa (ou pouco consolidada) 

Os municípios localizados na periferia da Região Metropolitana da Baixada Santista apresentam 

duas características recorrentes muito propícias às manifestações típicas de situações de 

precariedade e irregularidade dispersas no território: (i) extensas porções do território protegidas 

legalmente por Unidades de Conservação, sujeitas à pressão da ocupação irregular; (ii) grande 

extensão de espaços de ocupação descontínua e pouco consolidada, resultante de explosão de 

aprovação de loteamentos que foram incorporando áreas periféricas dos municípios. 

Figura 2-23 – TEC6 – Ocupação esparsa (ou pouco consolidada) 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

A significativa porção de terra vazia, urbanizada ou não, encontrada na maioria dos loteamentos, 

e o contingente de áreas ambientalmente protegidas revelaram-se um convite à ocupação pela 

população de baixa renda que se instalou nos municípios ou foi deslocada da orla para a 

periferia, pressionada pela especulação imobiliária. Tais ocupações assumem hoje duas formas:  
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a. Forma dispersa e pulverizada em loteamentos formais de baixíssima taxa de 

ocupação ou em loteamentos de mesma característica, irregulares ou clandestinos, 

implantados de forma contígua à ocupação urbana consolidada. A ocupação é 

rarefeita. Existem casos em que a ocupação, ainda embrionária, enquadra-se nos 

marcos de implantação dos loteamentos, em que vias e quadras são facilmente 

identificáveis. Em outros casos, nota-se a ausência de ordenamento da malha 

urbana, como prenúncio de futuras favelas. Predominam grandes espaços vazios 

entre habitações ou permeando pequenos conjuntos. Os vazios correspondem ao 

espaço de vários lotes. Não se confundem com os afastamentos entre edificações e 

divisas de terreno. As habitações, embora rústicas, nem sempre são precárias. 

Constituem um “banco de terras” clandestino, segregado, destituído de serviços 

básicos. Apresenta características da “não cidade”: condição de isolamento; 

inexistência de infraestrutura e equipamentos sociais-; inexistência de comércio 

ou serviços urbanos. Grandes espaços desmatados permanecem inabitados (Figura 

2-24 – assentamento em São Vicente). 

b. Multiplicação de pequenos focos de habitações precárias penetrando em áreas 

protegidas, impróprias ao uso urbano ou ambientalmente frágeis, muitas vezes 

semiencobertas pela vegetação nativa. Situações quase sempre isoladas do meio 

urbano (Figura 2-25 – assentamento em Bertioga). 

Vale salientar que assentamentos classificados como TEC6 podem evoluir para qualquer tipo de 

tecido após o processo de consolidação. 
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Figura 2-24 – Tipologia de tecido TEC6: assentamento em São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth (2017). 

 
Figura 2-25 – Tipologia de tecido TEC6: assentamento em Bertioga 

 
Fonte: elaboração própria sobre imagem aérea do Google Earth, 2018. 
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2.3 Classificação dos assentamentos precários na RMBS 

Observou-se, que alguns assentamentos precários são compostos por mais de um tipo de tecido, 

ou seja, alguns setores enquadram-se em uma tipologia de tecido e outros em tipologia distinta. 

Esses assentamentos foram classificados como “heterogêneos” e somam 14 áreas (4% do total do 

universo de classificação)6. Contudo, a grande maioria dos assentamentos do universo de análise 

(375 perímetros, que correspondem a 96% do total) apresenta apenas um tipo de tecido e foi 

classificada segundo as seis tipologias de tecido definidas (TECs). A Tabela 2-3 traz o total de 

assentamentos analisados, distribuídos por município e classificados segundo a homogeneidade 

do tecido (homogêneos ou heterogêneos). 

Tabela 2-3 – Assentamentos precários segundo homogeneidade do tecido 

Municípios 

da RMBS 
Homogêneos Heterogêneos 

TOTAL 

classificados 

Bertioga 34 97% 1 3% 35 

Guarujá 74 96% 3 4% 77 

Santos 87 98% 2 2% 89 

São Vicente 43 96% 2 4% 45 

Cubatão 21 81% 5 19% 26 

Praia Grande 61 98% 1 2% 62 

Mongaguá 20 100% 0 0% 20 

Itanhaém 7 100% 0 0% 7 

Peruíbe 28 100% 0 0% 28 

TOTAL 375 96% 14 4% 389 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) e Convênio 
Petrobras Instituto Pólis (2013). 

 

2.3.1 Perímetros heterogêneos  

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe não contam com assentamentos precários de tecido heterogêneo. 

																																																													

6 Os perímetros que contavam com pequenas proporções de seu território com tecidos que diferiam do geral do 
assentamento foram considerados homogêneos. 
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Cubatão é o município que mais se destaca nesse sentido, tendo cinco assentamentos 

classificados como heterogêneos: quatro deles mesclam tecido de palafita com aterro de mangue 

(TEC2/TEC3) e o outro combina TEC4 e TEC5, possuindo trechos em que existe maior 

regularidade no parcelamento do solo e trechos com ausência de ordenamento de lotes. 

Nos 14 assentamentos precários com tecido heterogêneo, identificou-se uma diversidade de 

combinações de tecido, a maioria delas composta pelo TEC3 (beira de rios e córregos e aterro de 

mangue). O Quadro 2-2 identifica cada um dos assentamentos classificados como heterogêneos. 

A localização de cada um deles pode ser consultada nos Mapas 2-3 a 2-11. 

Quadro 2-2 – Assentamentos precários com tecido heterogêneo 

Mescla de tecido Município Nome do assentamento 

TEC2/TEC3 Cubatão Vila dos Pescadores 

TEC2/TEC3 Cubatão Sítio Novo e Ilha Bela - comp. Vila Esperança 

TEC2/TEC3 Cubatão Morro do Índio - compl. Vila Esperança 

TEC2/TEC3 Cubatão Imigrantes - compl. Vila Esperança 

TEC2/TEC3/TEC4 Santos Vila Alemão 

TEC2/TEC3/TEC4 Guarujá Favela do Caixão 

TEC3/TEC4 Guarujá Cachoeira – plano 

TEC3/TEC5 São Vicente Quarenten Rio Público 

TEC3/TEC5 São Vicente Jardim Rio Negro 

TEC3/TEC5 Praia Grande - 

TEC3/TEC6 Santos Monte Cabrão - consolidação 

TEC4/TEC5 Cubatão Costa Muniz 

TEC4/TEC5 Guarujá Perequê – plano 

TEC4/TEC6 Bertioga Favela do cachorro (Núcleo chácaras) 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) e Convênio 
Petrobras Instituto Pólis (2013). 
 

Observou-se que a possibilidade de enquadrar a grande maioria dos assentamentos precários de 

Santos como “homogêneos” deve-se à subdivisão de áreas contíguas de precariedade em vários 

perímetros, que coincidiram, em sua maioria, com um único tipo de tecido. 
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2.3.2 Classificação dos assentamentos homogêneos por tipo de tecido 

A Tabela 2-4 traz a classificação dos assentamentos precários por Tipo de Tecido (TEC) em cada 

município da RMBS. 

Os assentamentos com maior grau de precariedade e densidade concentram-se na região da Baía 

de Santos (Santos e São Vicente), em Cubatão e no Guarujá, coincidindo também com os 

municípios que possuem maior adensamento urbano. 

Todos os assentamentos localizados em áreas de palafitas (TEC2) concentram-se nessa região e 

quase todos os assentamentos agrupados no TEC1 também, com exceção de três assentamentos 

localizados no Município de Praia Grande. A localização desses assentamentos não surpreende, 

já que o tipo de geomorfologia (morros) se apresenta apenas na Baía de Santos, Cubatão, 

Guarujá e em Bertioga (este último não possui assentamentos precários em áreas de morro).  

 

Tabela 2-4 - Assentamentos precários com tecido homogêneo, classificados por tipo de tecido 
(TEC) 

Municípios da RMBS TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 Total 

Bertioga 0 0 3 9 10 12 34 

Guarujá 13 8 10 17 23 3 74 

Santos 54 4 6 8 8 7 87 

São Vicente 3 7 9 13 6 5 43 

Cubatão 6 0 1 7 1 6 21 

Praia Grande 3 0 7 14 32 5 61 

Mongaguá 0 0 0 4 5 11 20 

Itanhaém 0 0 2 1 3 1 7 

Peruíbe 0 0 15 0 3 10 28 

TOTAL 79 19 53 73 91 60 375 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) e Convênio 
Petrobras Instituto Pólis (2013). 

 

Vale mencionar que, embora existam 79 assentamentos precários classificados como TEC1 (21% do 

total do universo de análise), a maioria localizada em Santos (54 perímetros), não se deve concluir 
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que o número de domicílios desses assentamentos é superior aos classificados em outras tipologias 

de tecido, pois se tratam de perímetros pequenos, em áreas contíguas, como pode ser verificado no 

Mapa 2-5. 

Observa-se que a maioria dos assentamentos precários que possui tecidos homogêneos foi 

classificada como TEC5 (91 perímetros, 24% do total de assentamentos com tecido homogêneo), 

ou seja, têm morfologia ordenada por traçado regulador, assemelhando-se a loteamentos de baixa 

renda. Nesse caso, tratam-se de assentamentos de porte médio e grande, como pode ser 

observado nos Mapas 2-4, 2-8 e 2-10. Esse tipo de tecido (TEC5) pode ser encontrado em todos 

os municípios da RMBS, mas há um predomínio nos Municípios de Praia Grande, Guarujá e 

Itanhaém. 

Assentamentos com tecido desordenado (TEC4) também são encontrados em todos os 

municípios da RMBS, exceto em Peruíbe. Esse tipo de tecido apresenta-se predominante em São 

Vicente e Cubatão e também tem presença significativa nos Municípios de Guarujá, Bertioga, 

Praia Grande e Mongaguá. 

Os Municípios de Peruíbe, São Vicente e Guarujá concentram a maioria dos assentamentos 

classificados como TEC3 (assentamentos instalados ao longo de cursos d’água e aterros de 

mangue). Esse tecido também pode ser encontrado nos outros municípios da RMBS, exceto em 

Mongaguá. 

Por fim, observa-se que os assentamentos em consolidação, classificados dentro do grupo dos 

TEC6, predominam nos municípios “mais periféricos” da RMBS: Bertioga, representando 35% 

dos assentamentos com tecido homogêneo; Mongaguá com 55%; e Peruíbe com 36%. 

No Caderno de Mapas, apresentam-se o Mapa da RMBS (Mapa 2-2) e mapas de cada um dos 

nove municípios da RMBS (Mapas 2-3 a 2-11), com a distribuição e classificação dos 

assentamentos precários com tecido homogêneo.   
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3 CONSTRUÇÃO E INTEGRAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA A CARACTERIZAÇÃO 

DAS TECS 

	

A partir da identificação e caracterização das tipologias de tecidos de assentamentos precários 

(TECs) apresentadas no Capítulo 2, o presente capítulo descreve a etapa de levantamento de 

dados e construção de variáveis consideradas potencialmente relevantes para o desenvolvimento 

de modelos de classificação das TECs. 

As fontes de dados utilizadas pelo projeto estão descritas no Quadro 3-1. Para viabilizar a 

aplicação da MAPPA em outras regiões, foi priorizada a construção de variáveis a partir de 

dados disponíveis para todo o território do Estado de São Paulo, em sua maioria, disponíveis no 

DataGEO (SÃO PAULO, 2018c), a Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de 

São Paulo (IDEA-SP), projetado e construído pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA). As 

infraestruturas de dados espaciais são recursos tecnológicos que possibilitam a disponibilização 

de informação, produzida por diferentes instituições de forma organizada e padronizada. No 

DataGEO, predominam dados provenientes dos órgãos públicos que compõem o Sistema 

Ambiental Paulista. Essas variáveis, em sua maioria, poderão ser consideradas na versão 

generalizada da MAPPA, aplicável em outras regiões metropolitanas paulistas. Há, no entanto, 

variáveis que devem ser revisadas de acordo com a região analisada.  

Quadro 3-1 - Dados selecionados para a construção do modelo 

Dado Fonte Contribuições para a pesquisa 

Modelo Digital de 
Elevação (MDE), 
resolução de 30m.  

SÃO PAULO, 
2013b 

O dado disponibiliza informações que permitem avaliar as 
variações das formas de relevo. Essas informações incluem, por 
exemplo: a caracterização do terreno quanto à declividade (ou 
seja, se o assentamento está em área íngreme ou plana) e 
concavidade (ou seja, se as áreas são concentradoras ou 
dispersoras do fluxo da água da chuva).   

Hidrografia SÃO PAULO, 
2013c 

Os cursos d’água são importantes para definir APPs ocupadas 
pelos assentamentos precários e também para a demarcação de 
áreas suscetíveis a alagamentos.  

Unidades de 
Conservação de 
Proteção Integral (UC) 

Ministério do Meio 
Ambiente, 2017. 

O dado permite avaliar se determinado assentamento precário está 
localizado em área de UC, levando em consideração suas 
implicações nas políticas de uso e ocupação do solo. 
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Unidades Básicas de 
Compartimentação do 
Meio Físico (UBC) 

SÃO PAULO, 

2014b 

As unidades básicas de compartimentação do meio físico foram 
classificadas segundo o grau de perigo a processos de 
escorregamentos e inundações. Como uma das condições de 
precariedade que diferencia os tipos de tecido é o risco a esses 
tipos de processos. Este dado foi utilizado para construir variáveis 
que indicassem a presença de risco e o seu grau. 

Mangue 

Geoportal 
SantosWebAtlas 
(SANTOS WEB 
ATLAS, 2017) 

Esses dados reúnem as áreas cobertas pelo ecossistema mangue, 
que, em alguns casos, são ocupadas por assentamentos precários 
caracterizados por moradias sobre palafitas (TEC 2) ou aterros 
(TEC 3).  

Logradouros 

Arruamento 
StreetBase – SMA 
(SÃO PAULO, 
2010) 

As duas bases de logradouros das fontes citadas foram utilizadas 
para a construção de um novo dado referente às vias carroçáveis, 
ou seja, os logradouros que permitem o tráfego de veículos. A 
existência e cobertura desse tipo de via consiste em uma variável 
relevante para distinção das TECs. 
 
A partir da delimitação das vias carroçáveis foi construído 
também um novo dado denominado “quadras ou bolsões de 
ocupação”. Esse dado permite a análise da regularidade 
geométrica das quadras em assentamentos mais consolidados 
(quadras retangulares com tamanhos parecidos) e a irregularidade 
geométrica ou mesmo a ausência de subdivisões em quadras, 
comumente característicos de assentamentos mais precários. 

OpenStreetMap, 
2017 

UHCT - Unidades 
Homogêneas de Uso e 
Cobertura da Terra 

SÃO PAULO, 
2014a 

As UHCTs consistem no parcelamento do território em áreas com 
características semelhantes quanto a determinados aspectos 
físicos, forma e textura intrínsecos da ocupação do solo. 
 
As UHCTs serão utilizadas no presente trabalho para dois fins 
distintos: como uma das unidades espaciais de análise do projeto e 
para a geração de variáveis relevantes para a distinção das TECs.  
 
Em relação às variáveis disponibilizadas no dado original, três 
delas foram consideradas potencialmente relevantes para a 
distinção das TECs: (i) o grau de densidade, (ii) consolidação e 
(iii) ordenamento da ocupação. 

Censo Demográfico 
2010 - Resultados do 
universo agregados 
por setores censitários 

IBGE, 2010 
Esse conjunto de dados reúne informações levantadas pelo IBGE 
no último Censo, realizado em 2010, que nos permitiram criar 
variáveis sobre a população, domicílios e entorno dos domicílios 
da RMBS. 

Ortofotos 
Imagens Orbitais 

IGC-SP, 2014  
Google Maps / 
Digital Globe 

As Ortofotos disponibilizadas pelo Instituto Geográfico e 
Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC) para os anos de 
2010/2011, disponíveis no Portal DataGEO, e as imagens orbitais 
contribuíram para a correção, atualização e validação dos dados.  

Fonte: elaboração própria. 
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Os dados levantados para a RMBS foram, quando necessário, corrigidos ou atualizados e 

utilizados para a construção e integração das variáveis a serem consideradas no processo de 

modelagem. Na Seção 3.1 são apresentadas as unidades espaciais de análise adotadas como 

referência no processo de integração dos dados e variáveis. A Seção 3.2 descreve os 

procedimentos considerados necessários e utilizados para a correção e atualização de dados. 

Finalmente, a Seção 3.3 descreve as variáveis construídas para o desenvolvimento dos modelos 

de classificação de tipologias de assentamentos precários.  

 

3.1 Unidades espaciais de análise 

Os dados geoespaciais necessários para a realização deste trabalho são provenientes de diferentes 

fontes, com unidades espaciais e formatos de arquivos distintos. Para que análises conduzidas a 

partir desses dados possam ser realizadas, é necessário integrá-los em uma mesma base espaço-

temporal. O referido procedimento é fundamental para o presente projeto, visto que o processo 

de modelagem conduzido demanda que todas as variáveis compartilhem da mesma unidade 

espacial de análise. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram selecionadas duas unidades 

espaciais de análise: UHCT (Unidades Homogêneas de Uso e Cobertura da Terra) e células 

dispostas na forma de uma grade regular.  

O conceito de UHCT e a metodologia para sua delimitação foram desenvolvidos pelo Instituto 

Geológico (IG). A delimitação e classificação das UHCT do Estado de São Paulo para o ano de 

2010 foi realizada pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), 

contratada pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) da Secretaria do Meio 

Ambiente (atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente), com financiamento do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). As UHCT (SÃO PAULO, 2014a) incorporam 

especificidades do tecido urbano em sua metodologia de construção e, por essa razão, foram 

consideradas como unidades espaciais de análise a serem testadas neste projeto. No caso da 

classe que abrange o uso residencial, que é a de interesse para esta pesquisa, as UHCT definem 

porções únicas do território que possuem características homogêneas em relação aos atributos de 

densidade, consolidação e ordenamento da ocupação. São representadas, portanto, por polígonos 

que consideram peculiaridades do território e, quando coincidentes com assentamentos precários, 
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sua geometria, muitas vezes, coincide com a dos perímetros delimitados pelas Prefeituras da 

RMBS.  

Entretanto, as UHCT foram elaboradas apenas para o território do Estado de São Paulo, tendo 

como referência o ano de 2010, e é incerta a disponibilização de futuros investimentos para sua 

atualização ou produção do dado para outros estados. Esse fato pode dificultar, ou até mesmo 

impedir, a replicação de uma metodologia baseada nessa unidade de análise para outras regiões 

ou, no caso do Estado de São Paulo, para datas posteriores a 2010. Nos estudos realizados para o 

Estado de São Paulo, que considerem datas posteriores a 2010, uma metodologia que utilize a 

UHCT como unidade espacial de análise demanda necessariamente um esforço voltado à 

atualização desse dado, como o que foi realizado neste projeto.  

Buscando explorar alternativas às UHCT, este projeto testou também estratégias de integração de 

dados baseadas na utilização de células como unidades espaciais de análise, dispostas na forma 

de uma grade celular. A grade celular é um dado vetorial constituído de um conjunto de células, 

cada qual representada por um polígono quadrado que pode estar associado a vários atributos. As 

células que compõem uma grade celular apresentam a mesma resolução espacial, como por 

exemplo, 100mX100m ou 1kmX1km. A escolha da resolução das células dá-se em consequência 

dos dados utilizados, da escala espacial de análise considerada e da capacidade de processamento 

dos recursos computacionais disponíveis.  

Cada célula é representativa de uma localização espacial, contendo suas propriedades e relações 

com células vizinhas. Supõe-se também que a célula seja internamente homogênea, ou seja, 

quaisquer dois pontos disjuntos no interior de uma célula apresentarão as mesmas propriedades. 

A seguir, na Figura 3-1, é possível observar uma imagem esquemática que representa a forma 

como dados distintos podem ser integrados utilizando uma grade celular.  
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Figura 3-1 - Imagem esquemática da integração de dados distintos em uma grade celular 

 
Fonte: Frizzi e Pinho (2017) 

 

Para a criação da grade celular, é necessário definir alguns parâmetros básicos, como limites e 

resolução. Na geração da grade celular da Baixada Santista optou-se por utilizar como limite da 

grade a máscara que correspondia ao limite dos municípios que formam a região da Baixada 

Santista. Em relação à resolução, optou-se por uma grade regular com células de dimensão de 

100mx100m.  A Figura 3-2 apresenta parte da grade celular gerada para a RMBS.  

Figura 3-2 - Grade celular na região de Praia Grande e São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Ao contrário das UHCT, não são consideradas questões relativas ao tecido urbano na delimitação 

dos polígonos das células. Apesar da limitação, a utilização de células como unidades espaciais 

de análise é vantajosa em outros aspectos. Uma base celular pode ser gerada independente de 

estudo ou investimento prévio, já que se trata de uma grade com células regulares. Além disso, 

uma mesma base celular pode ser utilizada para diversos períodos, sem necessidade de 

atualização ou correção de seus perímetros. Essa característica permite também a comparação 

entre datas distintas, já que o limite das células permanece o mesmo.  

 

3.2 Correção e atualização de dados 

A partir da análise dos dados levantados (Quadro 3-1), considerou-se necessária a condução de 

procedimentos adicionais sobre as bases das UHCT (SÃO PAULO, 2014a) e logradouros (SÃO 

PAULO, 2010). O plano de correções das UHCT contou com interpretação visual de ortofotos de 

2010/2011 (IGC-SP, 2014), ao passo que, para o plano de atualização, utilizou-se o acervo de 

imagens de satélite de alta resolução espacial do Google Maps/Earth para o ano de 2017 

associado às ortofotos de 2010/2011 (que proporcionam maior precisão cartográfica).  

Considerando que a base de logradouros selecionada apresentava algumas inconsistências e teve 

sua última atualização realizada em 2013, também se julgou necessário corrigi-la e atualizá-la. 

Este processo foi realizado por meio de interpretação visual de imagens orbitais de alta resolução 

disponibilizadas pelo Google Maps/Earth e comparações realizadas com a base de logradouros 

Open Street Map (OSM, 2017), que apresenta atualizações constantes. 

3.3 Construção de variáveis 

A partir dos dados apresentados no Quadro 3-1 foram concebidas e construídas variáveis a serem 

integradas nas unidades espaciais de análise selecionadas. Essas variáveis podem ser agrupadas 

como relativas a:  

• aspectos físico-ambientais e unidades de conservação, que incluem variáveis 

relacionadas à declividade, curvatura do terreno, hidrografia, escorregamentos e 
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inundações, cobertura de mangue e unidades de conservação;   

• malha urbana, que incluem variáveis de cobertura de vias carroçáveis, forma de 

quadras e bolsões de ocupação, densidade e estágio de ocupação e ordenamento 

urbano;  

• população, domicílios e entorno dos domicílios, que incluem variáveis obtidas a 

partir dos dados do universo do Censo Demográfico de 2010.  

A seguir, são apresentadas informações metodológicas sobre a construção das variáveis 

utilizadas nos modelos. 

 

3.3.1 Acesso às vias carroçáveis 

Após o processo de correção e atualização da base de logradouros, o atributo “tipo de 

logradouro” foi utilizado como referência para a classificação das vias em dois subtipos: vias 

carroçáveis e vias não carroçáveis. A presença e distribuição de vias carroçáveis, compreendidas 

como aquelas adequadas ao tráfego de veículos, constituem elemento relevante para a 

identificação e caracterização de assentamentos precários. Por conseguinte, a elaboração de uma 

base desse tipo de via foi considerada importante para a construção de variáveis que permitam 

caracterizar as distintas tipologias de tecido de assentamentos precários, tais como a distância a 

vias carroçáveis e a forma de quadras ou bolsões de ocupação.   

As distintas classes disponíveis no atributo "tipo de logradouro" da base atualizada e corrigida do 

arruamento StreetBase (SÃO PAULO, 2010) foram analisadas e reclassificadas como 

carroçáveis ou não. As classes “ACESSO”, “ALAMEDA”, “AVENIDA”, “ESTRADA”, 

“LARGO”, “PRAÇA”, “RETORNO”, “RODOVIA”, “ROTATÓRIA”, “RUA”, “SAÍDA”, 

“TÚNEL”, “TRAVESSA”, “VIA”, “VIADUTO”, “VILA”, “PASSAGEM” e “PONTE” foram 

identificadas como carroçáveis. Já as classes “BECOS” e “VIELAS” foram identificadas como 

não carroçáveis. Para as observações sem informações sobre o tipo de logradouro, a classe 

carroçável ou não carroçável foi atribuída a partir da interpretação visual de imagens orbitais de 

alta resolução. 
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A partir da base de dados das vias carroçáveis, construiu-se uma variável representativa do 

acesso a esse tipo de via. Para tanto, computou-se uma faixa de distância (buffer) de 50 metros a 

partir das vias carroçáveis, assumindo essa distância como limite máximo para um acesso 

adequado ao referido tipo de via.  

 

3.3.2 Variáveis derivadas da hidrografia 

Para a geração de variáveis relacionadas à proximidade dos cursos d'água, foram considerados 

duas definições de faixa de distância, ou buffer, dos cursos d’água: uma baseada na distância de 

15 metros a partir do curso d’água e outra de 30 metros, que é a largura mínima para delimitação 

de áreas de preservação permanente de margens de curso d’água, ao passo que a distância de 15 

metros é um dos parâmetros legais para recuperação de áreas de preservação permanente já 

ocupadas. Foi também gerado um dado que atribui a um arquivo matricial a altura do terreno em 

relação ao curso d’água mais próximo. Dessa forma, é possível analisar as áreas que estão mais 

propensas a inundações (NOBRE et al., 2016). O processamento desse dado foi realizado a partir 

dos dados de hidrografia e do modelo digital de elevação na ferramenta Vertical Distance to 

Channel Network do software SAGA GIS 2.3.2. 

 

3.3.3 Escorregamentos e inundações 

Para avaliar as áreas que apresentam perigos7 ambientais, optou-se pela utilização do Índice de 

perigo de escorregamento e Índice de perigo de inundação, disponibilizados por Unidades 

Básicas de Compartimentação do meio físico (UBC) e elaborados pela Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

(CPLA/SMA). Os atributos utilizados para o desenvolvimento e construção dos índices foram: 

amplitude, declividade média, densidade de drenagem, índice de estruturação da rocha 

																																																													

7 Segundo a conceituação da ONU (2018), considera-se perigo (ou ameaça, dependendo da tradução do termo inglês 
Hazard) como fenômeno ou atividade humana ou condição que pode causar perda de vidas, ferimentos ou outros 
impactos na saúde, danos às propriedades, perda de bens e serviços, distúrbios sociais e econômicos ou prejuízos ao 
meio ambiente. 



	 	

49	

	

(intensidade de foliação) e excedente hídrico. Para expressar o grau de perigo, foram 

estabelecidas seis classes, de P0 a P5, em que P0 representa uma probabilidade de nula a quase 

nula de ocorrência do processo e P5 a probabilidade máxima de ocorrência do processo perigoso 

(classe Muito Alta). As demais classes representam situações intermediárias entre os extremos: 

P4 (Alta), P3 (Média), P2 (Baixa) e P1 (Muito Baixa). Mais detalhes sobre a metodologia de 

cálculo dos índices de perigo estão disponíveis no relatório das Unidade Básicas de 

Compartimentação do Meio Físico (UBC) (SMA/CPLA) (SÃO PAULO, 2014b). 

 

3.3.4 Declividade 

Os dados de declividade foram gerados segundo o método de nove parâmetros de polígonos de 

segunda ordem (ZEVENBERGEN;  THORNE, 1987), no software SAGA GIS 2.1.2. 

 

3.3.5 Curvatura do terreno 

A curvatura refere-se ao caráter convexo/côncavo do terreno. A identificação da curvatura 

apresenta-se como fator importante na distribuição e concentração de água no solo. Por exemplo, 

terrenos com formas côncavas e convergentes são mais propensos a ocorrências de 

deslizamentos de terra (GUERRA, 2001). Isso se deve, primeiramente, à tendência de a base das 

encostas côncavas acumular sedimentos provenientes da parte superior da vertente. No momento 

de uma chuva, as águas concentram-se na base dessa mesma encosta, infiltrando no sedimento, 

que se torna instável e tende a se desmobilizar, causando um movimento de massa (GALERA et 

al, 2017).  A variável de curvatura foi considerada em estudos anteriores de propensão a 

deslizamento na baixada santista (CAMARINHA, 2016). Além da propensão a deslizamentos, as 

áreas de relevo côncavo, devido ao caráter convergente das águas, tendem a ser mais úmidas, 

criando bolsões de umidade usualmente denominados de “grotas” e “vales encaixados”, por onde 

fluem nascentes, fluxos de enxurrada e, frequentemente, ocorrem inundações rápidas (flash 

floods) (VARALLO et al., 2017). 
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Neste estudo, optou-se por construir as curvaturas totais (medida que considera conjuntamente a 

curvatura vertical e horizontal) da Baixada Santista. Os valores acima de zero apresentam caráter 

convexo/divergente, as áreas com valores próximos a zero apresentam vertentes planares; ao 

passo que as áreas com curvatura negativa apresentam relevo côncavo/convergente. As 

curvaturas foram geradas a partir do MDE da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo (SÃO PAULO, 2013a). O procedimento para a geração das curvaturas totais foi realizado 

na ferramenta Terrain Analysis - Morphometry do software SAGA GIS 2.1.2.  

 

3.3.6 Formas de quadras e bolsões de ocupação 

Dada a relevância da estrutura da malha viária e das quadras conformadas a partir dela para a 

caracterização das distintas tipologias de tecido dos assentamentos precários, foram construídas 

variáveis que representassem a forma das quadras. Para tanto, foram gerados polígonos fechados 

delimitados pelas vias carroçáveis que, em seguida, foram recortados pelas áreas edificadas da 

RMBS (representadas pelas UHCT atualizadas da classe “residencial/comercial/serviços”). 

Como resultado, foram obtidas geometrias representativas das quadras ou, nas regiões com 

baixa cobertura de vias carroçáveis, polígonos denominados de bolsões de ocupação. Para a 

construção do índice de forma (shape index), foi utilizada a fórmula seguindo o padrão espacial 

Fragstats (MCGARIGAL; MARKS, 1994), apresentada no Quadro 3-2. Por meio do índice de 

forma, é possível distinguir feições com formas mais regulares (ortogonais, ou seja, próximas ao 

formato de um círculo ou quadrado) daquelas com formas irregulares (não ortogonais, ou seja, 

mais compridas, serrilhadas ou meandrantes): quanto mais próximo de 1, mais regular é a forma 

da feição analisada. 

 

 

 

 

 



	 	

51	

	

Quadro 3-2 - Métrica de forma aplicada ao dado de quadras e bolsões de ocupação 

Métrica Fórmula Característica 

 
 
 
Índice de forma 
(shape index) 

                  Vector 

"#$%& = ()*
+,°.)*/

 

 
                  Raster 

"#$%& = . 25()*
3.)*

 

Onde:  
p = perímetro 
a = área 

Unidade: Nenhum 
Alcance: SHAPE >= 1, sem limite 

SHAPE = 1 quando o polígono é circular (vetor) ou 
quadrado (raster) e aumenta sem limite à medida que o 
formato do polígono se torna mais irregular. 
 
Descrição: SHAPE igual ao perímetro do polígono (m) 
dividido pela raiz quadrada do polígono (m²), ajustado por 
uma constante circular standard (vetor) ou square standard 
(raster). 

Fonte: Mcgarigal e Marks (1994). 

 

3.3.7 Densidade de ocupação, estágio de ocupação e ordenamento urbano (UHCT) 

As Unidades Homogêneas de Uso e Cobertura da Terra (UHCT) são categorizadas em oito 

classes, de acordo a tipologia de ocupação (SÃO PAULO, 2014a). Entre essas classes, a 

“residencial/comercial/serviços” é de particular importância para este projeto. Associada às 

UHCT dessa classe, há variáveis relevantes para a caracterização da malha urbana: densidade de 

ocupação, estágio de ocupação e ordenamento urbano. 

A variável densidade de ocupação apresenta cinco categorias (muito alta, alta, média, baixa e 

muito baixa); a variável estágio de ocupação apresenta três categorias (consolidado, em 

consolidação e rarefeito); e a variável ordenamento urbano apresenta cinco categorias (muito 

alto, alto, médio, baixo e muito baixo). Para facilitar a inclusão dessas informações nos modelos 

a serem construídos, as categorias, originalmente textuais, foram convertidas para números com 

o objetivo de explicitar a existência de uma ordem entre elas. Os valores numéricos atribuídos 

são apresentados no Quadro 3-3.  
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Quadro 3-3 - Valores numéricos atribuídos para as categorias das variáveis “densidade de 
ocupação”, “estágio de ocupação” e “ordenamento urbano” 

Categorias Originais Novas  

Categorias  
Densidade de ocupação Estágio de ocupação Ordenamento 

urbano 

muito alta consolidado muito alto 1 

alta em consolidação alto 2 

média rarefeito médio 3 

baixa - baixo 4 

muito baixa - muito baixo 5 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por se tratar de atributos referentes às UHCT, o processo de integração dessas variáveis só foi 

necessário para a base celular. Dada a natureza categórica das variáveis, a operação utilizada foi 

a “classe majoritária”. Dessa forma, cada célula foi preenchida com a classe que ocupava a maior 

área em seu interior. 

 

3.3.8 População, domicílios e entorno dos domicílios 

Entre todas as variáveis já apresentadas, as oriundas do censo demográfico, cujos dados são 

disponibilizados por setores censitários 8 , são aquelas que impõem maior desafio para a 

integração com a base celular e a base atualizada de UHCT, condição necessária para que a 

condução das análises quantitativas a serem realizadas nesta pesquisa. Para realizar a integração, 

foi necessária a condução de procedimentos que desagregassem dados censitários de sua unidade 
																																																													

8 O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado por área contínua, 
situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios que permitam o levantamento 
por um recenseador (IBGE, 2011).  
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espacial de origem (setor censitário), transformando dados originalmente discretos (totais 

agregados) em dados propícios à representação contínua (densidade). Em seguida, os dados 

foram reagregados para unidades espaciais de destino mais detalhadas (célula) ou com outra 

delimitação geométrica (UHCT).   

O procedimento adotado partiu da aplicação de um método dasimétrico de desagregação de 

dados (LANGFORD; MAGUIRE; UNWIN, 1991), que recorre à utilização de variáveis 

auxiliares, indicadoras da presença humana, para distribuir os dados populacionais nas 

superfícies (Figura 3-3). 

Figura 3-3 - Ilustração do método dasimétrico 

 
(a) dados populacionais agregados por setores censitários, (b) informação auxiliar que diferencia 
áreas habitadas e inabitadas, (c) população distribuída somente nas áreas habitadas (modelo 
dasimétrico) 

Fonte: Langford (2007). 
 

No caso deste trabalho, a delimitação da área habitada foi feita com base nos perímetros das 

UHCT classificadas como de uso “residencial/comercial/serviços” (ano base de 2010). Em 

termos operacionais, os procedimentos realizados foram os seguintes (Figura 3-4):  

1. A malha digital dos setores censitários foi recortada pelos polígonos correspondentes às 

áreas habitadas da RMBS, considerados como uma aproximação da localização da 

população e domicílios. Como resultado, obteve-se um novo plano de informação que 

representa a área ocupada dos setores censitários (Figura 3-4-a).  



	 	

54	

	

2. Relacionando o novo plano de informação às variáveis originais do censo de interesse 

para esta pesquisa, os dados de contagem (totais agregados) foram convertidos em dados 

de densidade (por exemplo, densidade de responsáveis com renda de até três salários-

mínimos e densidade de domicílios sem rede de água).  

3. Foi realizada uma interseção entre os planos de informação contendo os dados de 

densidade e as unidades espaciais de análise de destino (células ou UHCT atualizadas - 

ano base de 2017) (Figura 3-4-b);  

4. Foram estimados valores de contagem para os polígonos resultantes do passo 3 - Figura 

3-4-b (por exemplo: total de responsáveis = densidade de responsáveis * área do 

polígono);  

5. Considerando a pertinência dos polígonos resultantes do passo 3 à unidade espacial de 

destino (célula ou UHCT), os dados de contagem atribuídos a eles foram utilizados para 

estimar os valores de contagem das células ou UHCT (diretamente ou através de 

operações de soma) (Figura 3-4-c); 

6. Estimados os novos totais para as duas unidades espaciais, foram calculadas as variáveis 

que integraram o modelo. 
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Figura 3-4 - Etapas do processo metodológico aplicado para desagregação das variáveis 
censitárias 

 
Fonte: elaboração própria.  
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4 MODELOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS 

	

O presente capítulo apresenta o desenvolvimento, aplicação e avaliação de modelos para a 

classificação de tipologias de tecido de assentamentos precários (TECs)9.  

A metodologia desenvolvida para a classificação das TECs baseia-se na construção de modelos 

estatísticos multivariados e de árvore de decisão. O processo de modelagem proposto foi 

calibrado, aplicado e inicialmente avaliado a partir de dados da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, considerando as amostras de assentamentos precários classificadas para a área (Capítulo 

2) e as variáveis construídas a partir da descrição das TECs (Capítulo 3). Foram desenvolvidas 

também versões generalizáveis dos modelos, passíveis de serem aplicadas em outras realidades 

do Estado de São Paulo, que foram avaliadas tomando-se dados da RGABC como parâmetro.  

 

4.1 Identificação de tecidos de assentamentos precários: visão geral da metodologia 

A metodologia desenvolvida para a identificação das tipologias de tecido de assentamentos 

precários (TEC) é composta por duas partes: (a) Construção de modelos estatísticos para a 

geração de superfícies de probabilidade da presença das distintas TECs; e (b) classificação das 

unidades espaciais de análise através de árvore de decisão. A seguir, cada uma delas será 

explicada detalhadamente.  

 

4.1.1 Geração de superfícies de probabilidade 

A geração de superfícies de probabilidade da presença de cada uma das TECs é realizada a partir 

da construção de modelos de regressão logística. Cumpre ressaltar que a regressão logística é 

um modelo estatístico formulado para prever e explicar uma variável categórica binária (por 

																																																													

9 As TECs descritas no Capítulo 2 são adotadas como referência na classificação. 
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exemplo, a presença ou ausência de determinada TEC, sendo a presença representada por “1” e a 

ausência por “0”) a partir de sua relação com variáveis previsoras.  

Na metodologia MAPPA, modelos de regressão logística são utilizados para representar a 

probabilidade da presença de cada tipologia de tecido nas unidades espaciais de análise (UHCT 

ou célula). A equação de regressão logística a partir da qual a probabilidade da variável Y é 

prevista é dada por (FIELD; MILES; FIELD, 2012):  

 

Onde P(Y) é a probabilidade de Y ocorrer, e é a base dos logaritmos naturais, Xn são as variáveis 

previsoras consideradas, bo é uma constante estimada e bn é o coeficiente estimado (ou peso) 

agregado ao previsor Xn.  

Dado o elevado número de potenciais variáveis previsoras (Capítulo 3), a seleção das variáveis a 

serem incluídas em cada modelo de regressão considera a descrição teórica da tipologia de tecido 

correspondente (Capítulo 2), análises exploratórias que verifiquem a relação entre a descrição 

teórica e o comportamento empírico das variáveis, bem como o poder discriminatório das 

variáveis no modelo. Por exemplo, na construção de um modelo de regressão para estimar a 

probabilidade da presença da TEC 1 (Morros), espera-se incluir variáveis referentes à 

declividade do terreno, por coerência com a descrição dessa TEC. Complementarmente, para 

conduzir a seleção entre as múltiplas possibilidades de variáveis que dialogam com o conceito de 

cada TEC, sugere-se a adoção de um método de estimação stepwise. Nesse caso, avaliam-se as 

possibilidades de modelagem seguindo uma ordem crescente de complexidade. Seleciona-se 

inicialmente a variável com maior poder de discriminação para, em seguida, prosseguir com a 

incorporação de novas variáveis. A cada inclusão de variável, são avaliados indicadores do poder 

de explicação do modelo e a significância estatística das variáveis consideradas. 

Após a seleção de variáveis, são construídos modelos de regressão logística para estimar a 

probabilidade de ocorrência de cada TEC (no caso da RMBS, TEC 1 a TEC 6), assim como para 

estimar a ausência de assentamento precário (TEC 0). No caso de modelos referentes a períodos 
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intercensitários, nos quais são identificadas novas áreas ocupadas que não existiam na data do 

último censo demográfico, são estimados dois modelos de regressão logística: um que inclui 

apenas variáveis não censitárias (Modelo A) e outro que inclua também as variáveis censitárias 

(Modelo B).  No caso das áreas já existentes na data do último censo, as estimativas de 

probabilidade podem ser calculadas a partir do Modelo B, ao passo que nas novas áreas essas 

estimativas precisam ser imputadas a partir do Modelo A. 

As estimativas de probabilidade de ocorrência de cada TEC (P(Y)), computadas para cada 

unidade espacial de análise (UHCT ou célula), são mapeadas e apresentadas na forma de 

superfícies de probabilidade. Dessa forma, o analista será capaz de realizar avaliações 

preliminares dos resultados a partir da interpretação visual de imagens de alta resolução e/ou de 

algum conhecimento prévio sobre os assentamentos precários da área de estudo. Essas análises 

devem subsidiar a definição de limiares da árvore de classificação, que corresponde à próxima 

etapa do processo de classificação.  

A regressão logística assemelha-se à análise discriminante, outra técnica estatística multivariada 

apropriada para a classificação de unidades de análise e que foi utilizada pelo Centro de Estudos 

da Metrópole (CEM/FUNDAP, 2013) para inferir os assentamentos precários da 

macrometrópole paulista. Quando suposições básicas de ambas as técnicas são atendidas, seus 

resultados classificatórios e preditivos são semelhantes. Entretanto, a regressão logística tem a 

vantagem de ser menos afetada quando as suposições básicas não são satisfeitas, em particular, a 

suposição referente à normalidade das variáveis (HAIR et al., 2009), o que justifica sua 

incorporação à MAPPA. Além disso, o mapeamento da superfície de probabilidade, obtida pela 

regressão logística, apresenta uma visão mais informativa do que apenas o mapa de classificação 

(sim ou não) obtido pela análise discriminante.  

É importante salientar a opção pela construção de modelos simples e separados voltados para a 

identificação de cada tipologia de tecido (variáveis binárias distintas: TEC 0 a TEC 6) em 

detrimento de um único modelo que envolvesse a classificação simultânea de múltiplas classes, 

tais como análise discriminante múltipla ou regressão logística multinomial. Dessa forma, 

buscou-se ampliar as possibilidades de generalização da MAPPA ao permitir que o analista 

avalie a importância de modelar-se apenas a probabilidade de ocorrência das TECs pertinentes à 
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área de interesse. Além disso, a simplicidade do modelo permite ao analista avaliar a relevância 

de potenciais variáveis previsoras de acordo com as características de cada TEC e, quando 

necessário, substituir algumas variáveis por outras de maior relevância na região considerada. 

A aplicação da metodologia MAPPA pode apresentar variações quanto ao grau de detalhamento 

e generalização. Sua versão completa e mais detalhada demanda análises específicas da região 

estudada, conforme o realizado no decorrer deste projeto a partir da realidade da RMBS. Uma 

versão mais generalizável da MAPPA, voltada para regiões metropolitanas com menor 

disponibilidade de informações sobre os assentamentos precários, pode considerar como 

referência – com ou sem adaptação – modelos calibrados a partir de dados de outras áreas, que 

apresentem informações mais detalhadas sobre assentamentos precários. O presente projeto 

apresenta um exemplo de generalização da MAPPA, na qual modelos calibrados para a RMBS 

foram aplicados para outra área, no caso, a RGABC. Os modelos de regressão logística 

construídos para a RMBS e posteriormente adaptados para outras regiões são apresentados na 

Seção 4.2. 

 

4.1.2 Classificação das unidades espaciais de análise através da árvore de decisão 

Tendo como base as superfícies de probabilidade, parte-se para a classificação das unidades 

espaciais de análise (UHCT ou célula) como não precária (TEC 0) ou como uma das distintas 

tipologias de tecido de assentamento precário. Para tanto, o analista deve especificar e aplicar 

uma árvore de classificação a partir do modelo conceitual apresentado na Figura 4-1. 

 

 

 

 

 



	 	

60	

	

Figura 4-1 - Árvore de classificação das unidades espaciais de análise 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

No modelo de classificação proposto, as unidades espaciais de análise são inicialmente 

classificadas em duas grandes categorias: áreas não precárias ou áreas de potencial precariedade. 

A classificação em cada uma dessas categorias depende do estabelecimento de limiares de 

probabilidades que devem ser oriundos de um processo interativo de ajuste com base em 

interpretação visual de imagens de alta resolução e/ou conhecimento prévio sobre a área.  

Como ponto de partida, deve-se classificar como áreas não precárias aquelas unidades 

espaciais de análise que apresentam probabilidade muito alta de não ser precária (TEC 0). As 

unidades espaciais remanescentes são consideradas como áreas de potencial precariedade. 

Para classificá-las, os valores das probabilidades da presença das tipologias de assentamentos 

devem ser analisados um a um. Para cada superfície de probabilidade de TEC, o analista deverá 

estabelecer um limiar acima do qual a unidade será classificada como pertencente àquela 

tipologia.  

A construção das árvores de decisão para a RMBS e para a RGABC, incluindo os limiares 

selecionados nesse processo e que podem servir de referência para outras regiões, é apresentada 

na Seção 4.3.  
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4.2 Geração de superfícies de probabilidade 

As superfícies de probabilidades foram construídas a partir de modelos de regressão logística 

estimados para um conjunto de variáveis dependentes binárias (0 ou 1) correspondentes à 

presença ou ausência dos seguintes tecidos de assentamentos precários:  

• TEC 0: Ausência de assentamento precário; 

• TEC 1: Morros;  

• TEC 2/3: Áreas alagadas ou úmidas (palafitas, ocupações de APP de rios e córregos, 

ou aterros de mangues e restinga); 

• TEC 4: Ocupação desordenada - sem traçado regulador;  

• TEC 5: Ocupação ordenada por traçado regulador;  

• TEC 6: Ocupação esparsa ou pouco consolidada. 

As TECs 2 e 3 foram modeladas conjuntamente por representarem TECs em áreas alagadas ou 

úmidas, próximas ou sobre corpos d’água. Assim, apresentam características semelhantes que se 

refletem na existência de variáveis comuns que as distinguem das demais tipologias. Além disso, 

a união das duas tipologias facilita a utilização ou adaptação do modelo logístico para outras 

regiões (versão generalizável da MAPPA).   

Com o objetivo de explorar diferentes alternativas metodológicas, os modelos foram construídos 

para as duas unidades espaciais de análise de referência: UHCT e células. Os valores das 

variáveis dependentes binárias foram atribuídos em função da predominância de assentamentos 

precários na UHCT ou célula, tendo sido adotado um limiar de 30%. Ou seja, foi atribuído o 

valor “1” para a variável binária “TEC 1” às UHCT ou células com presença de TEC 1 em mais 

de 30% de suas áreas.  

Para cada variável binária foram construídas duas versões dos modelos de regressão, uma sem 

variáveis censitárias (Modelo A) e outra com variáveis censitárias (Modelo B). Essa decisão 

justifica-se pelo fato de que algumas UHCT/células não eram ocupadas na data do último censo 

demográfico (2010) e, por conseguinte, não dispõem de variáveis censitárias. Nesses casos, as 

probabilidades a elas atribuídas nas superfícies de probabilidades são estimadas a partir dos 

modelos sem variáveis censitárias (Modelos B).  
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Em todos os modelos construídos para a RMBS, destacaram-se as variáveis não censitárias, o 

que amplia as perspectivas para a identificação de assentamentos precários em períodos 

intercensitários. Observou-se ainda uma alta correlação entre as estimativas provenientes dos 

Modelos A e B e que, na maioria dos casos, os modelos construídos para as UHCT apresentaram 

melhor ajuste do que os construídos para células. 

Em um primeiro momento do projeto, focado no desenvolvimento de modelos específicos para a 

realidade da RMBS, foram estimados quatro modelos de regressão logístico para cada TEC: 

Modelo A - UHCT, Modelo B - UHCT, Modelo A - células e Modelo B – células (no total, 24 

modelos de regressão logística). Posteriormente, buscou-se desenvolver modelos que pudessem 

ser aplicados a outras realidades do Estado de São Paulo (versão generalizável da MAPPA). Para 

tanto, variáveis consideradas específicas para a realidade da RMBS foram excluídas ou 

substituídas por outras que apresentassem maior aderência a contextos diversos. A partir dessa 

análise conceitual, novos modelos foram estimados. 

Embora tanto os modelos específicos quanto os generalizáveis tenham sido estimados a partir 

dos dados da RMBS, a aplicação e avaliação dos modelos específicos foram realizadas sobre o 

contexto específico da RMBS ao passo que nos modelos generalizáveis foram realizadas sobre o 

contexto da RGABC. A Seção 4.4 apresenta uma análise dos resultados obtidos em cada um dos 

experimentos. 

Os Quadros 4-1 e 4-2 apresentam uma síntese das variáveis consideradas nos modelos de 

regressão logística estimados para a realidade da RMBS, e os Quadros 4-3 e 4-4 apresentam as 

variáveis dos modelos estimados para a versão generalizável da MAPPA. O símbolo “↑” foi 

utilizado quando a variável aumenta a probabilidade de presença da TEC em questão (correlação 

positiva), enquanto o símbolo “↓” representa o oposto (correlação negativa).   
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Quadro 4-1 - Variáveis não censitárias incluídas nos modelos específicos para a RMBS 

  Modelos 

Código Variável TEC 0 TEC 1 TEC 2/3  TEC 4 TEC 5 TEC 6 

SLOPE0_15 % da célula/UHCT ocupada por áreas com 
declividade de 0% a 15% 

 ↓ ↓ 
↓↓ 

 ↑↑ ↑ ↑ ↑  

SLOPEMEAN Declividade média na célula/UHCT   ↓ ↓    

HIDRO15M % da área da célula/UHCT com 15 metros de 
distância ao curso d'água 

  ↑ ↑  
↑ ↑ 

   

HIDRO30M % da área da célula/UHCT com 30 m de distância 
ao curso d'água 

↓ ↓      

UCINTEGRAL % da célula/UHCT coberta por unidades de 
conservação de proteção integral 

↓ ↓ 
↓  

    ↑ ↑  
↑ ↑ 

P_INU_IND Média do índice de perigo de inundação por 
célula/UHCT 

     ↑ ↑  
↑ ↑ 

P_ESC_P4P5 % da célula/UHCT com perigo de 
escorregamento alto ou muito alto 

↓ ↓ ↑ ↑  
↑ ↑ 

   ↑ ↑  
↑ ↑ 

MANGUEAREA % da célula/UHCT coberta por área de mangue ↓ ↓   ↑ ↑  
↑ ↑ 

   

CURVAMEDIA Curvatura média do terreno na célula/UHCT  ↓     

VIASCARRO % da célula/UHCT com distância de até 50 
metros de vias carroçáveis 

    ↑ ↑ 
↑ ↑ 

↓ ↓ 

INDICE_Q Média da métrica “índice de forma (shape index)” 
por célula/UHCT 

↓ ↓ 
↓↓ 

↑↑ ↑ ↑  
↑ ↑ 

  ↑ ↑ ↑ 

DEN_OCUP Classe de densidade de ocupação na 
célula/UHCT 

↓ ↓ 
↓↓ 

↑ ↑  
↑ ↑ 

↑ ↑  
↑ ↑ 

↑ ↑  
↑ ↑ 

↑ ↑  
↑ ↑ 

 

EST_OCUP Classe de estágio de ocupação na célula/UHCT  ↑  ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 
↓↓ 

ORD_OCUP Classe de ordenamento urbano na célula/UHCT ↑ ↑  
↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
↓↓ 

 ↓↓ 
↓ 

HidroAltur Altura média da célula/UHCT em relação ao 
curso d’água mais próximo 

  ↓↓ 
↓ 

   

↓ ou ↑ Modelo A - UHCT: sem variáveis censitárias  
↓ ou ↑ Modelo B - UHCT: com variáveis censitárias 
↓ ou ↑ Modelo A - Células: sem variáveis censitárias 
↓ ou ↑ Modelo B - Células: com variáveis censitárias 
Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 4-2 - Variáveis censitárias incluídas nos modelos específicos para a RMBS 

  Modelos 

Código Variável TEC 0 TEC 1 TEC 2/3  TEC 4 TEC 5 TEC 6 

A002_001 Densidade de moradores em domicílios particulares 
permanentes 

↓ ↓ ↑  ↑    

A003 Média do número de moradores em domicílios 
particulares permanentes 

↓ ↓ ↑ ↑ ↑  ↑ ↑ ↑  

B002_001 Densidade de domicílios particulares permanentes     ↑ ↑  

B003_002 Porcentagem de domicílios particulares permanentes do 
tipo casa    ↑ ↑ ↑ ↑  

B005_002 Porcentagem de domicílios particulares permanentes do 
tipo apartamento 

↑ ↑      

ESG_002 Porcentagem de domicílios com esgoto a céu aberto ↓     ↑ 

LIX_002 Porcentagem de domicílios com lixo acumulado nos 
logradouros 

 ↑     

B046_002 Porcentagem de domicílios sem energia elétrica ↓     ↑ 

B049_002 Porcentagem de domicílios sem medidor de uso 
exclusivo   ↑   ↑ 

CLX_002 Porcentagem de domicílios sem coleta de lixo ↓      

CLX_005 Porcentagem de domicílios sem coleta de lixo direta ↓      

MBA_002 Média do número banheiros por domicílio ↑     ↓↓ 

MAD_002 Porcentagem de domicílios particulares permanentes - 
moradia adequada 

↑   ↓   

B020_001 Domicílios particulares permanentes com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento 
sanitário via vala 

 ↑     

B023_001 Domicílios particulares permanentes com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento 
sanitário via fossa rudimentar, vala ou outro escoadouro 

     ↑ ↑ 

B021_001 Domicílios particulares permanentes, com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento 
sanitário via rio, lago ou mar 

  ↑ ↑    

RSM_002 Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento 
nominal mensal de até três salários-mínimos 

 ↑  ↑   

REN_002 Porcentagem de domicílios particulares com rendimento 
nominal mensal domiciliar per capita de até 1/2 salário-
mínimo 

↓ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ 

↓↑ Modelo B - UHCT: com variáveis censitárias 
↓↑ Modelo B - Células: com variáveis censitárias 
Fonte: elaboração própria.  
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Quadro 4-3 - Variáveis não censitárias incluídas nos modelos generalizáveis 

  Modelos 

Código Variável TEC 0 TEC 1 TEC 2/3  TEC 4 TEC 5 TEC 6 

SLOPE0_15 % da célula/UHCT ocupada por áreas com 
declividade de 0% a 15% 

 ↓ ↓ 
↓ ↓ 

 ↑↑ ↑ ↑ ↑  

SLOPEMEAN Declividade média na célula/UHCT ↓ ↓  ↓ ↓    

HIDRO15M % da área da célula/UHCT com 15 metros de 
distância ao curso d’água 

  ↑ ↑ 
↑↑ 

   

HIDRO30M % da área da célula/UHCT com 30 metros de 
distância ao curso d’água 

↓↓ 
↓ ↓ 

     

UCINTEGRAL % da célula/UHCT coberta por unidades de 
conservação de proteção integral 

↓ ↓ 
↓ ↓ 

    ↑ ↑ 
↑↑ 

CURVAMEDIA Curvatura média do terreno na célula/UHCT  ↓ ↓ 
 ↓ 

    

VIASCARRO % da célula/UHCT com distância de até 50 metros 
de vias carroçáveis 

    ↑ ↑  
↑ ↑ 

↓ 

INDICE_Q Média da métrica “índice de forma (shape index)” 
por célula/UHCT 

↓ ↓ 
 ↓ 

↑↑ ↑ ↑ 
↑↑ 

  ↑ ↑ 
↑↑ 

DEN_OCUP Classe de densidade de ocupação na célula/UHCT ↓↓ 
↓ ↓ 

↑ ↑ 
↑↑ 

↑ ↑ 
↑↑ 

↑↑ 
↑ ↑ 

↑ ↑  
↑ ↑ 

 

EST_OCUP Classe de estágio de ocupação na célula/UHCT  ↑↑ 
↑ 

 ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 
↓↓ 

ORD_OCUP Classe de ordenamento urbano na célula/UHCT ↑ ↑ 
↑↑ 

↓ ↓ ↓↓  ↓ ↓ 
↓↓ 

 ↓↓ 
↓ 

HidroAltur Altura média da célula/UHCT em relação ao 
curso d’água mais próximo 

  ↓ ↓    

↓↑ Modelo A - UHCT: sem variáveis censitárias  
↓↑ Modelo B - UHCT: com variáveis censitárias 
↓↑ Modelo A - Células: sem variáveis censitárias 
↓↑ Modelo B - Células: com variáveis censitárias 

Fonte: elaboração própria.  
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Quadro 4-4 - Variáveis censitárias incluídas nos modelos generalizáveis 

  Modelos 

Código Variável TEC 0 TEC 1 TEC 2/3  TEC 4 TEC 5 TEC 6 

A002_001 Densidade de moradores em domicílios particulares permanentes    ↑   

A003 Média do número de moradores em domicílios particulares 
permanentes 

↓ ↓ ↑↑ ↑ ↑  ↑ ↑ ↑  

B002_001 Densidade de domicílios particulares permanentes     ↑ ↑  

B003_002 Porcentagem de domicílios particulares permanentes do tipo casa    ↑ ↑ ↑ ↑  

B005_002 Porcentagem de domicílios particulares permanentes do tipo 
apartamento 

↑ ↑      

MFI_002 Porcentagem de domicílios sem meio-fio  ↑     

ESG_002 Porcentagem de domicílios com esgoto a céu aberto      ↑ ↑ 

LIX_002 Porcentagem de domicílios com lixo acumulado nos logradouros  ↑      

B046_002 Porcentagem de domicílios sem energia elétrica ↓      

B049_002 Porcentagem de domicílios sem medidor de uso exclusivo   ↑   ↑ 

CLX_002 Porcentagem de domicílios sem coleta de lixo ↑ ↑      

CLX_005 Porcentagem de domicílios sem coleta de lixo direta  ↑     

MBA_002 Média do número banheiros por domicílio ↑     ↓ ↓ 

MAD_002 Porcentagem de domicílios particulares permanentes - moradia 
adequada 

   ↓   

B020_001 Porcentagem de domicílios particulares permanentes com banheiro 
de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário 
via vala 

 ↑ ↑     

B023_001 Porcentagem de domicílios particulares permanentes com banheiro 
de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário 
via fossa rudimentar, vala ou outro escoadouro 

     ↑↑ 

B021_001 Porcentagem de domicílios particulares permanentes, com banheiro 
de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário 
via rio, lago ou mar 

  ↑ ↑    

RSM_002 Porcentagem de pessoas responsáveis com rendimento nominal 
mensal de até três salários-mínimos (sm) 

   ↑   

REN_002 Porcentagem de domicílios particulares com rendimento nominal 
mensal domiciliar per capita de até 1/2 salário-mínimo 

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ 

↓↑ Modelo B - UHCT: com variáveis censitárias 
↓↑ Modelo B - Células: com variáveis censitárias 

Fonte: elaboração própria. 
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Os resultados dos modelos de regressão logística construídos para UHCT e células são 

apresentados a seguir, sintetizados na forma de tabelas (Tabelas 4-3 a 4-12). As tabelas 

apresentam os valores estimados para beta (B), seus erros padrão (EP) e valores de significância. 

São apresentadas ainda estatísticas gerais sobre o ajuste do modelo: a de verossimilhança-log e o 

R2 de Nagelkerke. A estatística de verossimilhança-log (VL) é um indicador de quanta 

informação não explicada ainda existe após o modelo ter sido ajustado. Assim, altos valores da 

estatística de VL indicam uma aderência pobre do modelo. O R2 de Nagelkerke é também uma 

medida de aderência do modelo, baseada na VL do modelo e a VL do modelo original (que 

inclui apenas a constante). Pode variar de 0 (indicando que os previsores X são inúteis na 

previsão da variável dependente Y) a 1 (indicando que o modelo prevê perfeitamente a variável 

de saída) (FIELD; MILES; FIELD, 2012). 

A partir dos modelos, foram estimadas as probabilidades de ocorrência de cada tipologia, tanto 

para UHCT quanto para células, cujos resultados estão disponíveis em arquivos em formato 

shapefile no pen-drive que acompanha o presente relatório.  

4.2.1 TEC 0: Não precário 

As Tabelas 4-3 e 4-4 apresentam os resultados dos modelos de regressão logística construídos 

para a estimativa de superfícies de probabilidade de não precariedade (TEC 0), em suas versões 

específicas para a RMBS e versões generalizáveis para outras áreas, respectivamente.  

Considerando os modelos específicos para a RMBS (Tabela 4-3), as variáveis que contribuem 

para diminuir a probabilidade de TEC 0, ou seja, as que estão relacionadas à existência de 

assentamentos precários, são: presença de unidades de conservação de proteção integral 

(UCINTEGRAL) e mangue (MANGUEAREA), proximidade de cursos d’água (HIDRO30), 

risco de escorregamento (P_ESC_P45), irregularidade da forma das quadras ou bolsões de 

ocupação (INDICE_Q), densidade da ocupação ou tamanho dos lotes (DEN_OCUP), densidade 

populacional (A002_001), número de moradores por domicílio (A003), domicílios sem energia 

elétrica ou coleta de lixo (B046_002, CLX_005, CLX_002) e população de baixa renda 

(REN_002).   
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Já as variáveis que aumentam a probabilidade de TEC 0 estão relacionadas: ao grau de 

ordenamento urbano (ORD_OCUP); ao maior número de banheiros nos domicílios (MBA_002), 

bem como à presença de apartamentos (B005_002) e moradias com infraestrutura adequada de 

água, esgoto e coleta de lixo (MAD_002,  ESG_002).  

Tabela 4-3 - TEC 0 - Não precário: versão específica dos modelos de regressão logística 
estimados para UHCT e células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com 
variáveis censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante 2,677 (0,525) *** 8,127 (1,344) *** 2,408 (0,097) *** 7,488 (0,323)*** 
UCINTEGRAL -1,809 (0,464) *** -1,621 (0,550) *** -0,240 (0,124) * - 
MANGUEAREA -1,472 (0,412) *** - -1,006 (0,081) *** - 
INDICE_Q -0,222 (0,084) *** -0,203 (0,097) ** -0,226 (0,015) *** -0,198 (0,017) *** 
DEN_OCUP -0,838 (0,082) *** -0,699 (0,103) *** -0,913 (0,016) *** -0,771 (0,022) *** 
ORD_OCUP 0,919 (0,104) *** 0,454 (0,140) *** 0,917 (0,023) *** 0,506 (0,029) *** 
HIDRO30 - - -1,133(0,070) *** -0,891 (0,078) *** 
P_ESC_P45 - - -1,443(0,074) *** -1,873 (0,084) *** 
A002_001 - -0,010 (0,002) *** - -0,006 (0,000) *** 
A003 - -1,197 (0,360) *** - -1,350 (0,073) *** 
B005_002 - 4,018 (0,996) *** - 2,213 (0,165) *** 
B046_002  - - -8.117(0,689) *** 
MBA_002 - - - 1,046 (0,095) *** 
CLX_002 - - - 5,256 (0,345) *** 
REN_002 - - - -4,145 (0,222) *** 
ESG_002 - -1,559 (0,475) *** - - 
CLX_005 - -1,391 (0,430) *** - - 
MAD_002 - 0,844 (0,342) *** - - 
R2 (Nagelkerke)  0,402 0,536 0,354 0,502 
Verossimilhança-log 775,857 618,497 23.477,646 18.071,827 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 
 

Para o modelo generalizável (Tabela 4-4) foram excluídas as variáveis consideradas muito 

específicas para a região da RMBS:  

• presença de mangue (MANGUE), visto que representa um ecossistema costeiro;  

• perigo de escorregamento (P_ESC_P45), por conta da má qualidade do dado em outras 

regiões do Estado de São Paulo. Esta variável foi substituída pela declividade do terreno 

(SLOPEMEAN);  
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• densidade populacional (A002_001), em virtude da predominância do turismo de segunda 

residência nas áreas não precárias da RMBS e que associa a baixa densidade populacional 

registrada no censo (realizado em período de baixa temporada) a essas áreas.  

Tabela 4-4 - TEC 0 - Não precário: versão generalizável dos modelos de regressão logística 
estimados para UHCT e células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com 
variáveis censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP)                                                               
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante 2,831 (0,528) *** 8,684 (1,377) *** 2,348 (0,095) *** 8,227 (0,316)*** 
UCINTEGRAL -1,574 (0,469) *** -1,986 (0,575)*** -0,402 (0,122) *** -0,545 (0,147) *** 
HIDRO30 -1,249 (0,473) *** -0,890 (0,530)* -1,350 (0,068) *** -1,115(0,076)*** 
INDICE_Q -0,194 (0,085) ** - -0,225(0,015) *** -0,192 (0,017) *** 
DEN_OCUP -0,879 (0,081) *** -0,814 (0,093) *** -0,938 (0,016) *** -0,918 (0,020) *** 
ORD_OCUP 0,909 (0,105) *** 0,682 (0,127)*** 0,955 (0,022) *** 0,441 (0,027) *** 
SLOPEMEAN - - -0,039 (0,002) *** -0,057 (0,003) *** 
A003 - -1,742 (0,396) *** - -1,684 (0,071) *** 
B005_002 - 1,875 (0,921)** - 1,527 (0,150) *** 
B046_002 - - - -6,804 (0,706) *** 
MBA_002 - - - 1,403 (0,091) *** 
REN_002 - -2,597 (1,051) *** - -3,310 (0,214) *** 
CLX_002 - -3,944 (1,576) ** - -5,058 (0,33) *** 
MAD_002 - 0,691 (0,343)** - - 
R2 (Nagelkerke)  0,396 0,504 0,347 0,485 
Verossimilhança-log 781,366 653,119 23.682,518 18568,844 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 
 
Comparando as métricas de ajuste de modelo (R2 Nagelkerke e verossimilhança-log) obtidas 

para os Modelos A e B, observa-se que a inclusão de variáveis censitárias promoveu uma 

melhoria do poder explicativo dos modelos. As estimativas de probabilidade provenientes do 

Modelo B para TEC 0 foram utilizadas como referência na construção das superfícies de 

probabilidade de não precariedade. No caso das UHCT/células sem variáveis censitárias, as 

estimativas de probabilidade foram obtidas a partir do Modelo A.  

A comparação entre os modelos estimados para UHCT e células, realizada através do R2 

Nagelkerke, revela que os primeiros apresentam um melhor ajuste. Espacialmente, análises 

visuais indicaram a mesma tendência, embora o modelo de células auxilie na identificação de 

algumas diferenciações (heterogeneidades) no interior de algumas UHCT. A Figura 4-2 ilustra as 

superfícies de probabilidade de não precariedade estimadas para UHCT e células.  
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Figura 4-2 - Superfície de probabilidade de não precariedade (TEC 0), UHCT e células - 
Municípios de Praia Grande e São Vicente* 

 
*Polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.2.2 TEC 1: Morros 

As Tabelas 4-5 e 4-6 apresentam os resultados dos modelos de regressão logística construídos 

para a estimativa de superfícies de probabilidade de presença de assentamentos TEC 1 (Morros), 

em suas versões específicas para a RMBS e versões generalizáveis para outras áreas, 

respectivamente.  
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Tabela 4-5 - TEC 1 - Morros: versão específica dos modelos de regressão logística estimados 
para UHCT e células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com variáveis 
censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP)                                                               
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -13,282 (3,230) *** -10,174 (2,077) *** -5,894(0,450) *** -9,015 (0,847)*** 
SLOPE0_15 -5,120 (1,027) *** -7,774 (1,519) *** -3,425 (0,253) *** -3,446 (0,259) *** 
P_ESC_P4P5 3,006 (0,882) *** 3,475 (1,077) *** 2,275 (0,241) *** 2,243 (0,248) *** 
CURVAMEDIA -222,958 (85,740) 

*** 
- - - 

INDICE_Q - - 0,632 (0,049) *** 0,597 (0,051) *** 
DEN_OCUP 1,632 (0,269) *** 1,868 (0,333)*** 0,927(0,059) *** 0,873 (0,062) *** 
ORD_OCUP - - -0,622(0,073) *** -0,549 (0,077) *** 
EST_OCUP 1,728 (0,922) * - - - 
LIX_002 - 5,569 (1,708) *** - - 
B020_001 - 3,108 (1,342) ** - - 
REN_002 - 7,137(3,390) ** - - 
A002_001 - - - 0,001 (0,000)*** 
A003 - - - 0,731 (0,199) *** 
RSM_002 - - - 0,962 (0,564) * 
R2 (Nagelkerke)  0,726 0,782 0,655 0,668 
Verossimilhança-log 88,607 70,640 1540,025 1473,589 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Nos modelos específico para a RMBS (Tabela 4-5), as variáveis que contribuem para aumentar a 

probabilidade de presença de TEC 1 estão relacionadas a: risco de escorregamento 

(P_ESC_P45), irregularidade da forma das quadras ou bolsões de ocupação (INDICE_Q), 

densidade e estágio da ocupação (DEN_OCUP e EST_OCUP), densidade populacional 

(A002_001), número de moradores por domicílio (A003), população de baixa renda (REN_002 e 

RSM_002), lixo acumulado nos logradouros (LIX_002) e esgotamento sanitário via vala 

(B020_001). As variáveis que diminuem a probabilidade de TEC 1 estão relacionadas a: baixa 

declividade (SLOPE0_15), convexidade (alta curvatura) do terreno (CURVAMEDIA) e 

ordenamento da ocupação (ORD_OCUP). Para a estimativa dos modelos generalizáveis (Tabela 

4-6), apenas a variável risco de escorregamento (P_ESC_P45) foi desconsiderada, visto que o 

dado de origem não se mostrou adequado para a finalidade do modelo em outras regiões do 

Estado de São Paulo. 
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Tabela 4-6 - TEC 1 - Morros: versão generalizável dos modelos de regressão logística estimados 
para UHCT e células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com variáveis 
censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP)                                                               
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -9,644 (2,920) *** -12,983 

(4,061) *** 
-5,248(0,736) *** -11,009 (1,034)*** 

SLOPE0_15 -7,277 (0,893) *** -9,466 (1,464) *** -5,084 (0,173) *** -4,575 (0,183) *** 
CURVAMEDIA -209,410 (80,686) 

*** 
-161,092 
(93,905)* 

- -48,124 (17,363) *** 

INDICE_Q - - 0,653 (0,049)*** 0,646 (0,053) *** 
DEN_OCUP 1,504 (0,246) *** 1,586 (0,283)*** 0,859(0,058)*** 0,882 (0,063) *** 
ORD_OCUP - - -0,747(0,068)*** -0,370 (0,084) *** 
EST_OCUP 1,574 (0,936) * - 0,628 (0,225)*** 0,729 (0,245) *** 
LIX_002 - 4,373 (1,586) *** - - 
B020_001 - 2,400 (1,302) ** - 3,175 (0,975)*** 
REN_002 - 6,868 (3,752) * - - 
A003 - 2,339 (1,190) ** - 0,920 (0,186) *** 
MFI_002 - - - 0,940 (0,205) *** 
CLX_005 - - - 1,563 (0,248) *** 
R2 (Nagelkerke)  0,690 0,763 0,634 0,663 
Verossimilhança-log 100,085 76,679 1629,521 1494,249 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 
 

Entre todos os modelos estimados, os da TEC 1 foram os que apresentaram os melhores ajustes. 

Comparando os resultados dos modelos para UHCT e células, observa-se que o primeiro 

apresenta resultados superiores (R2 Nagelkerke mais elevado). A Figura 4-3 ilustra as superfícies 

de probabilidade de TEC 1 estimadas para UHCT e células. 
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Figura 4-3 - Superfícies de probabilidade de TEC 1 - Morros, UHCT e células - Município de 
Santos* 

 
*	Polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos TEC 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.2.3 TEC 2 e TEC 3: Palafitas e ocupações em APP de rios e córregos ou aterros de mangues e 

restinga 

Os resultados dos modelos de regressão logística construídos para estimar a probabilidade de 

presença de assentamentos TECs 2 e 3 (Palafitas e ocupações em APP de rios e córregos ou 
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aterros de mangues e restingas – TEC 2/3) são apresentados nas Tabelas 4-7 e 4-8, em suas 

versões específicas para a RMBS e versões generalizáveis para outras áreas, respectivamente. 

Tabela 4-7 - TEC 2 e 3 - Palafitas e ocupações em APP de rios e córregos ou aterros de mangues: 
versão específica dos modelos de regressão logística estimados para UHCT e 
células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com variáveis censitárias (Modelo 
B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -8,858 (1,451) *** -17,776 (3,185) *** -7,283 (0,311) *** -15,558 (0,571)*** 
SLOPEMEAN - - -0,354(0,080) *** -0,207 (0,062) *** 
HIDRO15M 4,598 (1,213) *** 4,205 (1,322) *** 2,503 (0,186) *** 1,567 (0,213) *** 
MANGUEAREA 2,332 (0,541) *** 2,512 (0,636) *** 2,093 (0,120) *** 2,053(0,137)*** 
INDICE_Q 0,487 (0,155) *** 0,425 (0,167) ** 0,561 (0,034) *** 0,433 (0,036) *** 
DEN_OCUP 1,213 (0,247) *** 1,075 (0,247)*** 0,826 (0,049) *** 0,783 (0,053) *** 
ORD_OCUP -0,384 (0,169) ** - -0,331(0,045) *** -  
ALTURAHIDR -0,963 (0,523) * - -0,600(0,115) *** -0,523 (0,111) *** 
A003 - 1,685 (0,924) *** - 1,668 (0,166) *** 
B049_002 - - - 0,915 (0,263) *** 
B021_001 - 3,095 (0,981) *** - 3,848 (0,738) *** 
REN_002 - 7,458 (2,413) *** - 6,462 (0,527) *** 
R2 (Nagelkerke)  0,549 0,617 0,394 0,491 
Verossimilhança-log 220,130 187,950 4101,954 3399,706 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 4-8 - TEC 2 e 3 - Palafitas e ocupações em APP de rios e córregos ou aterros de mangues: 
versão generalizável dos modelos de regressão logística estimados para UHCT e 
células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com variáveis censitárias (Modelo 
B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -8,819 (1,335) *** -18,310 (3,051) *** -6,944 (0,296)*** -13,751 (0,704)*** 
SLOPEMEAN - - -0,418 (0,078)*** -0,281 (0,067) *** 
HIDRO15M 6,573 (1,099) *** 4,297 (1,265) *** 2,631 (0,180) *** 1,594 (0,212) *** 
INDICE_Q 0,355 (0,134) *** 0,385 (0,160) ** 0,526 (0,033) *** 0,431 (0,036) *** 
DEN_OCUP 1,298 (0,236) *** 1,256 (0,256)*** 1,000 (0,046) *** 0,930 (0,052) *** 
ORD_OCUP -0,447 (0,155) *** - -0,487(0,042) *** -  
ALTURAHIDR - - -0,696(0,115) *** -0,599 (0,111) *** 
B049_002 - - - 0,724 (0,259) *** 
B021_001 - 4,250 (0,934) *** - 5,716 (0,726) *** 
REN_002 - 6,552 (2,292) *** - 5,421 (0,538) *** 
A003 - 1,820 (0,880) ** - 1,615 (0,157) *** 
R2 (Nagelkerke)  0,471 0,586 0,351 0,461 
Verossimilhança-log 254,901 202,274 4377,162 3592,661 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 
 

Relacionadas ao aumento da probabilidade da presença de TEC 2/3, foram incluídas nos modelos 

específicos para a RMBS as seguintes variáveis: áreas com distância de até 15 metros de cursos 

d’água (HIDRO15M), declividade média (SLOPEMEAN), cobertura de mangue 

(MANGUEAREA), irregularidade na forma de quadras ou bolsões de ocupação (INDICE_Q), 

densidade da ocupação relacionada ao tamanho dos lotes (DEN_OCUP), número de moradores 

por domicílio (A003), domicílios sem medidor de uso exclusivo (B049_002), esgotamento 

sanitário via rio, lago ou mar (B021_001) e população de baixa renda (REN_002). Já a 

diminuição da probabilidade de presença da TEC 2/3 está relacionada à altura em relação a 

cursos d’água (ALTURAHIDR) e grau de ordenamento urbano (ORD_OCUP). Para a estimativa 

dos modelos generalizáveis (Tabela 4-8), apenas a presença de mangue (MANGUE) foi 

desconsiderada.  

Comparando o ajuste dos modelos estimados para UHCT e células, observa-se um resultado 

superior nos modelos UHCT. A Figura 4-4 ilustra as superfícies de probabilidade de TEC 2/3 

estimadas para UHCT e células, respectivamente.  
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Figura 4-4 - Superfícies de probabilidade de TEC 2/3  - Palafitas e ocupações em APP de rios e 
córregos ou aterros de mangues, UHCT e células - Municípios de Santos, São 
Vicente e Cubatão*  

 
*	Polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos TEC 2/3 . 

Fonte: elaboração própria. 

 
4.2.4 TEC 4: Ocupação desordenada - sem traçado regulador 

A Tabela 4-9 apresenta os resultados dos modelos de regressão logística construídos para a 

estimativa de superfícies de probabilidade de presença de assentamentos TEC 4 (Ocupação 
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desordenada - sem traçado regulador). Não foi necessária a estimativa de versões generalizáveis 

dos modelos.  

Tabela 4-9 - TEC 4 - Ocupação desordenada - sem traçado regulador: modelos de regressão 
logística estimados para UHCT e células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e 
com variáveis censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -14,547  

(3,492) *** 
-11,637 

(2,201) *** 
-14,492  

(1,037) *** 
-18,918 

(1,152)*** 
SLOPE0_15 3,549 (1,590) ** - 3,470 (0,571) *** 3,275 (0,554) *** 
DEN_OCUP 1,067 (0,214) *** 1,144(0,243) *** 1,076 (0,069) *** 1,055 (0,076) *** 
EST_OCUP 2,119 (1,021) ** - 1,856 (0,294) *** 1,863 (0,299) *** 
ORD_OCUP -0,868 (0,139) *** -0,488 (0,163) 

*** 
-0,881 (0,043) 

*** 
-0,515 (0,059) 

*** 
A002_001 - 0,003 (0,002) ** - - 
A003 - - - 0,916 (0,161) *** 
B003_002 - 1,927 (1,139) * - 0,667 (0,332) ** 
MAD_002 - - - -0,717 (0,195) 

*** 
RSM_002  4,372(2,066) **   
REN_002 - - - 1,161 (0,649) * 
R2 (Nagelkerke)  0,372 0,362 0,335 0,347 
Verossimilhança-
log 

274,831 277,225 3216,988 2953,093 

***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria.  

 
Contribuem para o aumento da probabilidade de presença de TEC 4: as variáveis não censitárias 

referentes à baixa e média declividade (SLOPE0_15), densidade da ocupação relativa ao 

tamanho dos lotes (DEN_OCUP) e estágio da ocupação (EST_OCUP), densidade populacional 

(A002_001), número de moradores por domicílio (A003), domicílios do tipo casa (B003_002) e 

população de baixa renda (RSM_002 e REN_002).  No sentido oposto, o grau de ordenamento 

da ocupação (ORD_OCUP) e proporção de moradias adequadas (MAD_002) contribuem para 

diminuir a probabilidade de presença de TEC 4.  

Considerando os valores do R2 Nagelkerke, observa-se pouca diferença na qualidade do ajuste 

dos modelos TEC 4 construídos para UHCT e células. As variáveis censitárias também fazem 

pouca diferença, inclusive diminuindo levemente o poder de explicação do modelo de UHCT.  
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A Figura 4-5 ilustra as superfícies de probabilidade de TEC 4 estimadas para UHCT e células, 

respectivamente.  

Figura 4-5 - Superfície de probabilidade de TEC 4 - Ocupação desordenada - sem traçado 
regulador, UHCT e células - Município de Guarujá.*  

 
*Polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos TEC 4. 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.5 TEC 5: Ocupação ordenada por traçado regulador 

A Tabela 4-10 apresenta os resultados dos modelos de regressão logística construídos para a 

estimativa de superfícies de probabilidade de presença de assentamentos TEC 5 (ocupação 

ordenada por traçado regulador). Não foi necessária a estimativa de versões generalizáveis dos 

modelos. 

Tabela 4-10 - TEC 5 - Ocupação ordenada por traçado regulador: modelos de regressão logística 
estimados para UHCT e células, sem variáveis censitárias (Modelo A) e com 
variáveis censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -7,088 (0,874) *** -15,730 

(2,063) *** 
-9,871 (0,422) 

*** 
-20,592 

(0,642)*** 
SLOPE0_15 - - 1,292 (0,330) *** 1,639 (0,338) *** 
VIASCARRO 1,375 (0,726) * 2,070 (0,795) ** 1,388 (0,155) *** 1,906 (0,172) *** 
DEN_OCUP 0,709 (0,147) *** 0,418 (0,179)** 0,783 (0,037) *** 0,661 (0,043) *** 
EST_OCUP - - 0,328 (0,091) *** 0,305 (0,095) *** 
A003 - 2,018 (0,573) *** - 2,141  (0,105) *** 
B002_001 - 0,013 (0,006) ** - 0,004 (0,001) *** 
B003_002 - 2,267 (1,203)* - 3,498 (0,374) *** 
R2 (Nagelkerke)  0,113 0,217 0,115 0,242 
Verossimilhança-
log 

387,407 344,333 7539,033 6463,384 

***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria.  
 

Em comparação com os modelos estimados para as demais tipologias de assentamentos 

precários, os construídos para TEC 5 foram os que apresentaram, juntamente com os modelos 

TEC 6, os piores ajustes. As variáveis que contribuem para o aumento da probabilidade de 

presença de TEC 5 são referentes à cobertura de vias carroçáveis (VIASCARRO), densidade da 

ocupação relativa ao tamanho dos lotes (DEN_OCUP), baixa e média declividade (SLOPE0_15), 

estágio de ocupação (EST_OCUP), número de moradores por domicílio (A003), densidade de 

domicílios (B002_001) e porcentagem de domicílios do tipo casa (B003_002). A Figura 4-6 

ilustra as superfícies de probabilidade de TEC 5 estimadas para UHCT e células, 

respectivamente.  
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Figura 4-6 - Superfície de probabilidade de TEC 5 - Ocupação ordenada por traçado regulador, 
UHCT e células - Município de Praia Grande* 

 
*Polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos TEC 5. 

Fonte: elaboração própria. 

 
4.2.6 TEC 6: Ocupação esparsa ou pouco consolidada 

As Tabelas 4-11 e 4-12 apresentam os resultados dos modelos de regressão logística construídos 

para a estimativa de superfícies de probabilidade de presença de assentamentos TEC 6 (ocupação 

esparsa ou pouco consolidada), em suas versões específicas para a RMBS e versões 

generalizáveis para outras áreas, respectivamente.  
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Tabela 4-11 - TEC 6 - Ocupação esparsa ou pouco consolidada: Versão específica dos modelos 
de regressão logística estimados para UHCT e células, sem variáveis censitárias 
(Modelo A) e com variáveis censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante -1,697 (1,075) -3,926 (1,468)*** -3,747 (0,302)*** -3,412 (0,410)*** 
UCINTEGRAL 1,905 (0,485) *** 1,556 (0,570) *** 1,237 (0,140) *** 1,631 (0,157) *** 
P_INU_IND 3,709 (1,250) *** 4,426 (1,810) ** 4,501 (0,468) *** 4,144 (0,551) *** 
P_ESC_P4P5 1,665 (0,772) ** 3,341 (1,110) *** 2,838 (0,292) *** 3,147 (0,334) *** 
VIASCARRO -0,928 (0,423) ** - -0,981 (0,087)*** - 
INDICE_Q 0,248 (0,116) ** - 0,213 (0,024) *** 0,185 (0,027) *** 
EST_OCUP -0,789 (0,192) *** -0,624 (0,224)*** -0,375(0,049) *** -0,258 (0,059)***  
ORD_OCUP -0,504 (0,171) *** - -0,420(0,043) *** -0,103 (0,056) * 
ESG_002 - 2,134(0,548) *** - 1,817 (0,119) *** 
B049_002 - 2,497 (0,912) *** - - 
B046_002 - - - 3,590 (0,597) *** 
MBA_002 - -1,689 (0,647)*** - -2,199(0,136) *** 
B023_001 - 1,119 (0,548) ** - 3,829(0,383) *** 
REN_002 - 3,575 (1,315) *** - - 
R2 (Nagelkerke)  0,177 0,281 0,104 0,179 
Verossimilhança-
log 

424,553 349, 651 8181,218 6495,068 

***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente.  

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 4-12 - TEC 6 - Ocupação esparsa ou pouco consolidada: Versão generalizável dos 
modelos de regressão logística estimados para UHCT e células, sem variáveis 
censitárias (Modelo A) e com variáveis censitárias (Modelo B) 

Variáveis  
Previsoras 

Coeficientes estimados e erro padrão – b (EP) 
UHCT Células 

Modelo A Modelo B Modelo A Modelo B 
Constante 0,145 (0,797) -2,510 (1,280) *** -1,461 (0,184) *** -0,832 (0,270)*** 
UCINTEGRAL 1,939 (0,407) *** 1,829 (0,529) *** 1,400 (0,127) *** 1,941 (0,148) *** 
VIASCARRO - - -0,778 (0,083) *** - 
INDICE_Q 0,254 (0,115) ** 0,227 (0,126) *  0,222 (0,024) *** 0,185 (0,027) *** 
EST_OCUP -0,816 (0,189) *** -0,524 (0,221) ** -0,297(0,047) *** -0,175 (0,056) ***  
ORD_OCUP -0,651 (0,160) *** - -0,470(0,044) *** -0,174 (0,054) *** 
ESG_002 - 2,142 (0,524) *** - 1,802 (0,118) *** 
B049_002 - 2,534 (0,879) *** - - 
B046_002 - - - - 
MBA_002 - -1,330 (0,628) ** - -2,313 (0,130) *** 
B023_001 - 1,326 (0,530) ** - 3,590 (0,372) *** 
REN_002 - 2,639 (1,283) ** - - 
R2 (Nagelkerke)  0,149 0,259 0,082 0,159 
Verossimilhança-log 437,332 359,293 8364,215 6638,984 
***, **, e * indicam nível de significância estatística de 99%, 95% e 90%, respectivamente. 

Fonte: elaboração própria.  
 
Nos modelos específico para a RMBS (Tabela 4-11), as variáveis que contribuem para aumentar 

a probabilidade de presença de TEC 6 referem-se à cobertura de unidades de conservação de 

proteção integral (UCINTEGRAL), áreas de risco de inundação e escorregamento (P_INU_IND 

e P_ESC_P4P5), irregularidade da forma de quadras ou bolsões de ocupação (INDICE_Q), 

esgoto à céu aberto (ESG_002), ausência de energia elétrica ou medidor de uso exclusivo 

(B046_002 e B049_002), esgotamento do tipo fossa rudimentar, vala ou outro escoadouro 

(B023_001) e população de baixa renda (REN_002). No sentido oposto, as variáveis que 

contribuem para diminuir a probabilidade de presença de TEC 6 dizem respeito à cobertura de 

vias carroçáveis (VIASCARRO), estágio da ocupação (EST_OCUP), ordenamento da ocupação 

(ORD_OCUP) e número de banheiros por domicílio (MBA_002).  Para a estimativa dos modelos 

generalizáveis (Tabela 4-12), as variáveis risco de inundação e escorregamento (P_INU_IND e 

P_ESC_P4P5) foram desconsideradas em virtude da inadequação do dado disponível para a 

finalidade em questão em outras regiões do estado de São Paulo.  

A Figura 4-7 ilustra as superfícies de probabilidade de TEC 6 estimadas para UHCT e células, 

respectivamente.  
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Figura 4-7 - Superfície de probabilidade de TEC 6 - Ocupação esparsa ou pouco consolidada, 

UHCT e células - Município de Cubatão* 

 

*Polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos TEC 6. 

Fonte: elaboração própria.  

 

4.3 Classificação por árvore de decisão 

Os modelos apresentados na Seção 4.2 foram aplicados aos dados da RMBS (versões 

específicas) e da RGABC (versões generalizáveis). Em ambos os casos, tanto as células quanto 
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as UHCT foram testadas como unidades espaciais de análise. Com base nas superfícies de 

probabilidade geradas a partir da aplicação dos modelos, as unidades espaciais foram 

classificadas como não precárias (TEC 0) ou como uma das distintas tipologias de assentamentos 

precários pré-estabelecidas (TEC 1, TEC 2/3, TEC 4, TEC 5 ou TEC 6). A classificação foi 

realizada com o auxílio de árvores de classificação cujo modelo conceitual foi apresentado na 

Seção 4.1, Figura 4-1.  

Na construção da árvore de decisão, foram consideradas as seguintes variáveis:  

• PRE_TEC0: probabilidade estimada de TEC 0 - Não precário;  

• PRE_TEC1: probabilidade estimada da presença de TEC 1 - Morros;  

• PRE_TEC2/3: probabilidade estimada da presença de TEC 2 e TEC 3 - Palafitas e 

ocupação de APP de rios e córregos ou aterros de mangues e restinga;  

• PRE_TEC4: probabilidade estimada da presença de TEC 4 - Ocupação desordenada - 

sem traçado regulador;  

•  PRE_TEC5: probabilidade estimada da presença de TEC 5 - Ocupação ordenada por 

traçado regulador;  

• PRE_TEC6: probabilidade estimada da presença de TEC 6 - Ocupação esparsa ou pouco 

consolidada;  

• PRE_TECX: probabilidade estimada da TEC com maior probabilidade de ocorrência;  

• TECX: TEC com maior probabilidade de ocorrência (variável categórica).   

Essas variáveis estão disponíveis em arquivos em formato shapefile no pen-drive que acompanha o 

presente relatório (“modelo_UHCT_RMBS.shp”, “modelo_Celulas_RMBS.shp” e 

“modelo_UHCT_RGABC.shp” e “modelo_Celulas_RGABC.shp”). Os resultados da classificação 

obtidos por meio das árvores de decisão são representados pela variável CLASS, constituída das 

seguintes classes: não precário (0), TEC 1 (1), TEC 2/3 (2/3), TEC 4 (4), TEC 5 (5) e TEC 6 (6).  

Para estabelecer os limiares necessários para a especificação da árvore, foram conduzidas 

análises contrapondo as superfícies de probabilidade com imagens de alta resolução e, no caso da 

RMBS, amostras de assentamentos precários da região analisada.  
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As unidades espaciais de análise foram inicialmente classificadas em duas grandes categorias: 

áreas não precárias ou áreas de potencial precariedade. Uma unidade é classificada como não 

precária (CLASS = TEC 0) se tem probabilidade muito alta de não ser precária (PRE_TEC0 

muito alta). Na maioria das classificações, o limiar estabelecido para a classificação de uma 

unidade como não precária foi de 0,90 (PRE_TEC0 >= 0,90), com exceção da classificação das 

UHCT da RMBS, no qual o limiar adotado foi ligeiramente superior, de 0,91.  

As unidades que não atendem a essa regra são classificadas como áreas de potencial 

precariedade. Para classificá-las em função do tipo de TEC, parte-se do modelo no qual o 

analista possui maior confiança e analisa-se caso a caso. As regras construídas para cada região e 

unidade espacial de análise estão sintetizadas nas árvores de decisão apresentadas nas Figuras 4-

8, 4-9, 4-10 e 4-11. Considerações sobre os resultados da classificação são apresentadas na 

próxima Seção.  

Figura 4-8 – Árvore de decisão para classificação das UHCT da RMBS 

 
Fonte: elaboração própria.  
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Figura 4-9 – Árvore de decisão para classificação das células da RMBS 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Figura 4-10 – Árvore de decisão para classificação das UHCT da RGABC 

 
Fonte: elaboração própria.  
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Figura 4-11 – Árvore de decisão para classificação das células da RGABC 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.4 Classificação: análise dos resultados 

Considerando os modelos de regressão logística e árvores de decisão apresentados nas Seções 

4.2 e 4.3, respectivamente, foram classificadas as UHCT e células da RMBS e RGABC. Os 

resultados estão disponíveis no Caderno de Mapas e em arquivos em formato shapefile no pen-

drive que acompanha o presente relatório (“modelo_UHCT_RMBS.shp”, 

“modelo_Celula_RMBS.shp” e “modelo_UHCT_RGABC.shp” e “modelo_Celula_RGABC.shp”).  

No Caderno de Mapas, os Mapas 4-1A, 4-1B, 4-11A e 4-11B apresentam, respectivamente, os 

resultados da classificação para a RMBS e RGABC para UHCT e células. Os resultados para a 

RMBS são ainda apresentados em escala mais detalhada (Mapas 4-2 a 4-10). 

Após a classificação das UHCT e células da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 

e RGABC, foram conduzidas análises dos resultados da modelagem. Análises quantitativas 

tornam-se particularmente problemáticas em virtude da heterogeneidade de muitos 



	 	

88	

	

assentamentos precários e da semelhança entre algumas tipologias de tecido (por exemplo, 

aterros de mangue - TEC 3 - podem assemelhar-se à ocupação desordenada sem traçado 

regulador - TEC 4). Por conseguinte, foram conduzidas análises qualitativas baseadas na 

espacialização da classificação das unidades na forma de mapas e comparação dos resultados 

com a interpretação visual de imagens de alta resolução e/ou informações coletadas sobre os 

assentamentos precários da região analisada. Para a RMBS foram consideradas as informações 

municipais sistematizadas na plataforma SIM/Emplasa, ao passo que para a RGABC foram 

utilizadas as informações disponíveis no Diagnóstico Habitacional da Região do Grande ABC, 

finalizado em 2017 (CIGABC/UFABC, 2016; CIGABC/UFABC, 2017).  

De maneira geral, pode-se, com base nas análises, considerar a necessidade de revisar os limiares 

adotados na árvore de classificação, ou mesmo as variáveis utilizadas nos modelos de regressão 

logística. Também a partir das análises, pode-se optar pela verificação em campo de áreas 

indicadas como precárias. Para uma posterior quantificação dos domicílios (Capítulo 5), é 

necessária ainda a delimitação dos perímetros dos assentamentos precários, que deverá ser 

realizada tomando-se os resultados da classificação e interpretação visual de imagens de alta 

resolução como ponto de partida. No caso da classificação por UHCT, pode-se partir do 

perímetro das UHCT classificadas, revisando-os apenas quando necessário. 

De maneira geral, a análise dos resultados das classificações revela que essas representam o 

padrão espacial da precariedade em ambas as regiões. 

 

4.4.1 Região Metropolitana da Baixada Santista 

No caso da RMBS, as classificações – tanto por UHCT quanto por célula – revelam a 

predominância de áreas não precárias próximas à orla e aumento dos níveis de precariedade nas 

áreas distantes da orla, de alta declividade ou próximas a cursos d’água. A Figura 4-12 ilustra um 

detalhe desses resultados no município de Guarujá, contrapondo-os à delimitação de amostras de 

assentamentos precários (polígonos com contorno preto). Nota-se uma boa correspondência das 

áreas classificadas como precárias com os limites das amostras. As classificações obtidas para 

UHCT e células são compatíveis, visto que são oriundas de um mesmo conjunto de dados. 
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Entretanto, a comparação das classificações das UHCT e células evidencia a maior aderência dos 

resultados por UHCT aos polígonos das amostras. Esse resultado era esperado, uma vez que a 

delimitação das UHCT é proveniente da interpretação visual de imagens de alta resolução e, por 

conseguinte, de uma leitura preliminar do tecido urbano da região. Todavia, as células apontam 

algumas diferenciações (heterogeneidades) internas em algumas UHCT.  

Figura 4-12 - Classificação das UHCT/células em distintas TECs - Município de Guarujá* 

 
*Os polígonos com contorno preto representam as amostras de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 

Entre todas as TECs, aquelas cujos modelos apresentaram melhores ajustes estatísticos foram as 

TEC 1 e TEC 2/3 . Esse resultado refletiu-se na qualidade da classificação na RMBS, que 

apresentou boa coincidência com as amostras de assentamentos dessas tipologias. A Figura 4-13 

apresenta o resultado da classificação em uma região de Santos com alta concentração de TEC 1 

por UHCT e células. Em vermelho, estão as unidades classificadas como TEC 1. Tanto na TEC 1 
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quanto na TEC 2/3 , os atributos de variáveis físicas (relevo e hidrografia) apresentam um auxílio 

evidente para diferenciar essas áreas precárias do restante do tecido urbano.  

No exemplo da Figura 4-13, tanto a classificação por UHCT quanto por célula apresentaram boa 

aderência com as amostras dos assentamentos precários. Enquanto a classificação por UHCT 

destaca-se por apresentar maior adequação no que se refere à delimitação dos polígonos, a por 

células apresentam algumas descontinuidades de classificação no interior de assentamentos TEC 

1. Nota-se ainda algumas classificações espúrias (por exemplo, células isoladas erroneamente 

classificadas como TEC 5 - em amarelo). Por outro lado, há porções de TEC 1 somente 

identificadas na classificação por células, como no exemplo dos pequenos assentamentos 

apresentados na Figura 4-14. Tais ocorrências evidenciam a complementariedade das 

classificações realizadas sobre UHCT e células. 

Figura 4-13 - Classificação MAPPA das UHCT/células em distintas TECs - Município de Santos 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4-14 - Detalhe de pequenos assentamentos no Município de Santos, identificados apenas 
pela classificação MAPPA por células 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
No caso da TEC 2/3 (áreas alagadas ou úmidas), o resultado da classificação foi superior nos 

municípios onde os assentamentos dessa tipologia apresentam densidade mais elevada e níveis 

de precariedade mais acentuados, como é o caso de São Vicente, Santos, Cubatão e Guarujá 

(Figuras 4-15, 4-16 e 4-17).  

Figura 4-15 - Classificação MAPPA de UHCT/células como TEC 2/3 (em azul) – Complexo 
Prainha no Município de Guarujá* 

 
*Polígonos com contorno preto representam amostras de assentamentos precários 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4-16 - Classificação MAPPA de UHCT/células como TEC 2/3 (em azul) - Município de 
São Vicente*. 

 
*Polígonos com contorno preto representam amostras de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 

A geometria das unidades espaciais de análise pode atuar positivamente ou negativamente no 

processo de identificação dos assentamentos precários e, por conseguinte, representa uma 

questão importante a ser avaliada. Na Figura 4-17 representa um exemplo, nos Municípios de 

Cubatão e Santos, no qual a delimitação das UHCT não apenas coincide com o assentamento 

precário, como também apresenta uma geometria mais adequada (em azul) do que a 

disponibilizada pelo município (contorno em preto). 

No caso da classificação por células, a delimitação é menos precisa e a classificação mais 

heterogênea. Nota-se, por exemplo, que algumas áreas do assentamento são classificadas como 

TEC 4 (em laranja), o que também é compatível com as características do assentamento. 
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Figura 4-17 - Classificação MAPPA de UHCT/células como TEC 2/3 (em azul) - Municípios de 
Cubatão e Santos* 

 
*Polígonos com contorno preto representam amostras de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 

Assentamentos TEC 2/3 de baixa densidade apresentaram maior diversidade nos resultados da 

classificação. Na área ilustrada na Figura 4-18, que apresenta um conjunto de assentamentos 

TEC 2/3 em Peruíbe, somente alguns deles foram classificados de acordo (cor azul). A 
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classificação por células apresentou uma cobertura maior de áreas precárias nessa região, porém, 

muitas delas foram classificadas como TEC 5 (em amarelo), resultado que pode ser interpretado 

como positivo, uma vez que na referida região (Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá) o tecido urbano 

dos assentamentos classificados como TEC 2/3  apresentam grande semelhança com as 

características daqueles classificados como TEC 5 (traçado regular, definição de lotes e acesso 

direto das casas ao viário carroçável). 

 

Figura 4-18 - Classificação MAPPA de assentamentos TEC 2/3 - Município de Peruíbe 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Os assentamentos precários classificados como TEC 4 (ocupação desordenada - sem traçado 

regulador) na Baixada Santista são raramente homogêneos, o que resultou em classificações 

bastante diversificadas, que explicitam a heterogeneidade do tecido dessas áreas. O assentamento 

Mar e Céu, no Município de Guarujá, apresentado na Figura 4-19, exemplifica essa afirmação. 

Embora classificado originalmente como TEC 4, os Modelos MAPPA identificaram também 

áreas mais semelhantes à TEC 5, com sistema viário bem estruturado. No caso do modelo 

baseado em células, observam-se ainda células classificadas como TEC 2/3, dada a presença de 

corpo d’água. Vale ressaltar que, como mencionado no Capítulo 2, a classificação preliminar dos 

assentamentos segundo TECs considerou a predominância da tipologia de tecido, ou seja, a 

identificação de mais de um tipo de tecido nos Modelos MAPPA revela um detalhamento dessa 

classificação, como se observa na Figura 4-19. 
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No caso dos assentamentos TEC 4 de pequeno porte, nota-se alguma dificuldade na 

classificação. Em virtude do acesso direto a vias carroçáveis por grande parte das casas e formato 

regular das quadras nesses assentamentos, a classificação MAPPA frequentemente os 

categorizam como TEC 5. A Figura 4-20 apresenta dois assentamentos TEC 4 em Indaiá 

(Bertioga), entre os quais o maior deles apresenta esse tipo de erro de classificação. 

Figura 4-19 - Classificação MAPPA do assentamento precário Mar e Céu - Município de 
Guarujá 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Figura 4-20 - Classificação MAPPA de assentamentos precários em Indaiá - Município de 
Bertioga 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Dada a semelhança com a cidade formal, os assentamentos precários TEC 5 foram aqueles que 

impuseram maiores dificuldades de identificação para a classificação MAPPA. A Figura 4-21, 

referente a uma região de Praia Grande com grande concentração de assentamentos dessa 

tipologia ilustra o desafio de distinguir visualmente entre o tecido das amostras de assentamentos 

(representadas por polígonos com contorno preto) e o tecido das áreas de entorno. A dificuldade 

reflete-se nos resultados das classificações, tanto por UHCT quanto por célula, que transbordam 

os limites dos assentamentos utilizados como amostras para calibrar os modelos.   

Figura 4-21 - Classificação MAPPA de assentamentos precários TEC 5 no Município de Praia 
Grande 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Em virtude das dificuldades inerentes à TEC 5, foram identificados erros de omissão 

(assentamentos precários que não foram identificados) e erros de inclusão (classificação de 

assentamentos que, de fato, não o são) que são ilustrados nas Figuras 4-22 e 4-23. A Figura 4-22 

apresenta um erro de omissão de classificação da TEC 5 identificado em um loteamento irregular 

do Município de São Vicente, ao passo que a Figura 4-23 ilustra um significativo erro de 

inclusão de classificação da TEC 5 no Município de Santos. Por outro lado, a Figura 4-24 
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apresenta uma área não delimitada pelo município como precária, mas que, em função de suas 

características semelhantes às de TEC 5, foi classificada pelos modelos como tal.  

Figura 4-22 – Erro de omissão de classificação de assentamento TEC 5 - Município de São 
Vicente 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4-23 – Erro de inclusão de classificação de assentamento TEC 5 – Município de Santos 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4-24 – Assentamentos identificados pela metodologia MAPPA como TEC 5 - Município 
de São Vicente 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação à classificação de assentamentos TEC 6, as Figuras 4-25 e 4-26 apresentam 

exemplos nos Municípios de Praia Grande e Mongaguá, respectivamente, que mostram uma das 

principais potencialidades da MAPPA: identificar assentamentos precários ainda não 

reconhecidos pelo Poder Público. Essas áreas apresentam características de assentamentos 

precários e devem ser avaliadas por meio de trabalho de campo e informações complementares, 

inclusive para diferenciar situações em que essa identificação possa estar equivocada (como 

apresentado na Figura 4.23). 

Entretanto, análises do resultado da classificação dos assentamentos TEC 6 revelaram casos de 

omissão, nos quais assentamentos delimitados pelas Prefeituras não foram identificados pelo 

modelo. Esses casos ocorreram com maior frequência nos Municípios de Mongaguá e Bertioga. 
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Na Figura 4-27, referente à Mongaguá, as áreas em magenta correspondem à classificação 

MAPPA de TEC 6 e os polígonos em branco representam os assentamentos TEC 6 indicados por 

técnicos da Prefeitura. Cabe ressaltar que esse foi um dos modelos com pior ajuste, em 

comparação com os modelos de outras TEC. Um motivo para o baixo ajuste do modelo pode ser 

devido ao fato de que, nessas áreas de ocupação esparsa, é mais comum a mistura de moradias 

precárias e não precárias, levando à incerteza, inclusive pelos próprios moradores e proprietários, 

se essas áreas recentes de ocupação sofrerão valorização imobiliária, transformar-se-ão em novos 

bolsões de pobreza, ou manter-se-ão estáveis como áreas periurbanas pouco ocupadas.  

Figura 4-25 – Assentamentos identificados pela metodologia MAPPA como TEC 6 - Município 
de Praia Grande. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4-26 – Assentamentos identificados pela metodologia MAPPA como TEC 6 - Município 
de Mongaguá 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Figura 4-27 – Classificação MAPPA no município de Mongaguá. Os polígonos brancos 

representam os assentamentos TEC 6 indicados pela prefeitura 

 
Fonte: elaboração própria. 
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A classificação MAPPA destaca-se ainda na identificação de assentamentos precários 

heterogêneos. A Figura 4-28 apresenta um exemplo de assentamento heterogêneo em Cubatão, 

não utilizado na calibração do modelo e acertadamente classificado como TEC 1 (vermelho), 

TEC 2/3 (azul) e TEC 6 (magenta). 

Figura 4-28 - Classificação MAPPA de assentamento precário heterogêneo - Município de 
Cubatão 

 
Fonte: elaboração própria. 
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4.4.2 Região do Grande ABC 

A classificação das UHCT e células da Região do Grande ABC (RGABC) foi realizada a partir 

de modelos originalmente calibrados com os dados da RMBS. Tal classificação teve como 

intuito avaliar o potencial de generalização da metodologia MAPPA, verificando seu potencial 

de aplicação em contextos diferenciados, incluindo aqueles para os quais não estão disponíveis 

quaisquer informações sobre assentamentos precários. A RGABC foi selecionada para essa 

verificação em virtude da experiência da equipe da UFABC em estudos na área, tendo sido 

responsável pela elaboração do Diagnóstico Habitacional do Grande ABC (CIGABC/UFABC, 

2016; CIGABC/UFABC, 2017). Os perímetros dos assentamentos precários levantados no referido 

diagnóstico foram utilizados como informação auxiliar no processo de avaliação dos resultados 

da classificação.  

Cabe salientar que os dados utilizados para a aplicação dos modelos são referentes ao ano de 

2010. Ao contrário da RMBS, para a qual os dados da UHCT foram atualizados a partir de 

imagens de 2017/2018, no caso da RGABC os dados não foram atualizados pela equipe do 

projeto. Além disso, destaca-se o fato da delimitação das UHCT da RGABC apresentar 

qualidade inferior ao observado na RMBS. No caso da RGABC, em muitas UHCT classificadas 

como não residenciais (grandes equipamentos, por exemplo) estão contidos inúmeros 

assentamentos residenciais. Além disso, grandes extensões de áreas residenciais, caracterizadas 

por tecido urbano heterogêneo, apresentam-se delimitadas como sendo uma única unidade 

homogênea. A UHCT apresentada na Figura 4-29, por exemplo, localiza-se na divisa entre Santo 

André e São Bernardo do Campo e apresenta cerca de 1.530 hectares classificados como 

homogêneos, com “alta densidade”, “ocupação consolidada” e “alto grau de ordenamento”. 

Entretanto, conforme ilustrado nos detalhes da figura, apresenta áreas com densidades e 

ordenamento diferenciados, incluindo áreas de assentamentos precários.   
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Figura 4-29 – Exemplo de UHCT com grandes dimensões e distintos tecidos de ocupação 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
Tais constatações têm impactos sobre a qualidade da classificação, visto que as UHCT são 

utilizadas como uma das unidades espaciais de análise. Nesse caso, assentamentos precários 

contidos em UHCT de grandes dimensões não são identificados ou, em situação inversa, toda a 

UHCT é classificada como precária. Além disso, a UHCT disponibiliza variáveis importantes 

(densidade da ocupação, estágio da ocupação e grau de ordenamento) que são consideradas em 

todos os modelos, mesmo aqueles que utilizam células como unidades espaciais de análise.   

De maneira geral, os resultados da classificação apresentaram-se condizentes com as 

informações do Diagnóstico Habitacional da Região do Grande ABC. Considerando os sete 

municípios da RGABC – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –, apenas em São Caetano não foi classificado 

qualquer assentamento precário, o que coincide com o contexto específico do município. Em 

Santo André, há grande coincidência entre a classificação e os assentamentos existentes (Figura 
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4-30), com exceção das áreas caracterizadas por assentamentos precários de dimensões menores. 

No que se refere à tipologia, predominam os assentamentos TEC 1, seguido pelos TEC 5.  

Figura 4-30 – Classificação MAPPA de UHCT/Células – Município de Santo André* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria.  

 
Nota-se, no caso da classificação por células para a RGABC, uma maior heterogeneidade da 

classificação, incluindo a presença de muitas células isoladas. Buscando homogeneizar os 

resultados da classificação, foi aplicado um processo de filtragem, cujos resultados são 

apresentados no Caderno de Mapas.  

A Figura 4-31 apresenta uma área de Santo André (Jardim Sorocaba) que, embora não 

delimitada pelo mapeamento do Diagnóstico Habitacional da Região, trata-se de área 

originalmente precária, tendo sido urbanizada e regularizada após diversos investimentos 

públicos, ou seja, possui tecido condizente com o de um assentamento precário TEC 4. Assim, o 

modelo revela que, embora já urbanizada, permanecem resquícios de precariedade nesta área.   
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Figura 4-31 – Assentamento identificado pela metodologia MAPPA como TEC 4 (Jardim 
Sorocaba) - Município de Santo André 

 
Fonte: elaboração própria.  

 
Observa-se uma boa representatividade dos assentamentos TEC 1 na RGABC. Entretanto, nota-

se que alguns condomínios habitacionais também foram classificados como TEC 1, em virtude 

de sua alta densidade, baixa renda dos moradores e localização em terreno originalmente 

acidentado. A Figura 4-32 apresenta um exemplo coincidente com a delimitação do Complexo 

Jardim Santo André (em Santo André) que, oficialmente, inclui os conjuntos habitacionais no 

perímetro do assentamento.  

No perímetro urbano de São Bernardo do Campo também se constata boa coincidência entre os 

resultados da classificação e os perímetros dos assentamentos precários provenientes do 

Diagnóstico Habitacional da Região (Figura 4-33). As exceções dizem respeito a assentamentos 

precários pequenos, especialmente na classificação por UHCT, bem como áreas não 

identificadas no Diagnóstico e que são classificadas como TEC 5. Ambos os casos eram 

esperados em virtude de questões referentes à qualidade da delimitação das UHCT na RGABC e 

à semelhança dos assentamentos TEC 5 com a cidade formal.  
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Figura 4-32 – Assentamentos identificado pela metodologia MAPPA como TEC 1 (Complexo 
Jardim Santo André) - Município de Santo André* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 

 
Figura 4-33 – Classificação MAPPA de UHCT/Células – Município de São Bernardo do Campo* 

 
 *Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
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Nas áreas de manancial, entretanto, constata-se uma maior omissão na classificação dos 

assentamentos precários identificados pelo Município. Uma possível justificativa está 

relacionada ao fato de que alguns dos assentamentos não identificados apresentam características 

muito semelhantes às da cidade formal. Nesses casos, seria necessário verificar as dimensões da 

precariedade vigentes, dada a possibilidade de que se restrinja à ausência de regularização 

fundiária por essas áreas estarem situadas em localidades com restrições de ocupação. Outra 

possível justificativa, inerente apenas aos locais de menor densidade (TEC 6), diz respeito ao 

fato de que essas áreas costumam dispor de informações censitárias com menor precisão espacial 

(originalmente agregadas em grandes setores censitários), o que pode dificultar sua classificação. 

Também não se descarta a existência de áreas heterogêneas, onde casas de veraneio de alto 

padrão podem estar próximas a moradias de padrão mais simples, especialmente em áreas de 

ocupação esparsa (TEC 6).  
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Figura 4-34 – Classificação MAPPA de UHCT/Células – Município de São Bernardo dos 
Campos (áreas de manancial)* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 

Para o Município de Diadema, a classificação apontou o predomínio de assentamentos TEC 5, 

seguido de TEC 4 e TEC 1 (Figura 4-35), o que é compatível com o tecido observado nas 

imagens de alta resolução. As Figuras 4-36 e 4-37 apresentam exemplos de assentamentos 

classificados como TEC 4 e TEC 5. Ambas ilustram ainda áreas classificadas como TEC 5 que 

não são reconhecidas pelo município como assentamentos precários, que representa um resultado 
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esperado, pois, como município pioneiro na urbanização de favelas, Diadema implementou 

inúmeros projetos que resultaram em áreas de alta densidade, mas ainda com precariedades 

relacionadas à morfologia do tecido urbano e à renda, compatíveis com o tecido de 

assentamentos TEC 5.  

Figura 4-35 – Classificação MAPPA de UHCT/Células – Município de Diadema* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 4-36 – Área identificada pela metodologia MAPPA como TEC 4 (laranja) e TEC 5 
(amarelo) - Município de Diadema* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 
Figura 4-37 – Área identificada pela metodologia MAPPA como TEC 5 (amarelo) - Município 

de Diadema* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 

Para avaliar os resultados no Município de Mauá, vale esclarecer que no âmbito do Diagnóstico 

Habitacional Regional (CIGABC/UFABC, 2016; CIGABC/UFABC, 2017) foi necessário 

desenvolver metodologia específica para diferenciar os assentamentos precários do restante do 

município, uma vez que a irregularidade fundiária e edilícia é predominante em todo o território. 
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Além disso, a renda da população é relativamente baixa, conformando grandes bolsões de 

pobreza em setores da cidade. Essa condição propicia a identificação de diversas áreas pela 

MAPPA que não estão incluídas oficialmente no mapeamento de precariedade habitacional do 

município. 

Nota-se, entretanto, na Figura 4-38, que as áreas identificadas como precárias pela MAPPA 

coincidem em sua maioria com os assentamentos precários mapeados pelo Diagnóstico. 

Predominam assentamentos TEC1 e TEC5, o que é coerente com a geografia de Mauá, de relevo 

acidentado, e moradias de baixa renda, com alta ocupação de lotes com pequenas dimensões, 

estruturadas por traçado regulador, mas que contam com acesso precário à infraestrutura básica. 

Figura 4-38 – Classificação MAPPA de UHCT/Células – Município de Mauá* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em algumas regiões de Mauá, a classificação identificou áreas que apresentam características de 

maior precariedade do que aquelas delimitadas pelo Diagnóstico, como se observa na Figura 4-

39, reforçando o potencial de identificação de áreas de precariedade não mapeadas pelo 

município, como mencionado anteriormente.  
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Figura 4-39 – Áreas identificadas pela metodologia MAPPA como TEC1 – Município de Mauá* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assentamentos da tipologia TEC 2/3, raros na classificação da RGABC como um todo, 

apresentaram-se mais frequentes nos resultados obtidos para o Município de Mauá. Em 

particular, a metodologia mostrou-se eficiente na classificação de ocupações densas e lineares ao 

longo de rios e córregos, conforme ilustra a Figura 4-40.  
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Figura 4-40 – Área identificada pela metodologia MAPPA como TEC 2/3 – Município de Mauá* 

 
*Polígono com contorno preto representa perímetro de assentamento precário. 

Fonte: elaboração própria. 
 

Nos Municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a classificação apontou o predomínio 

de assentamentos TEC 1 (morros) e TEC 6 (ocupação esparsa), o que é condizente com as 

características da área (Figura 4-41).  Ambos os municípios destacam-se pela predominância de 

áreas de manancial e baixa densidade de ocupação, características também inerentes às áreas de 

manancial de São Bernardo do Campo. Nessas regiões, observou-se uma maior frequência de 

casos de omissão de classificação bem como de diferenças entre a classificação por UHCT e 

células.  
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Figura 4-41 – Classificação MAPPA de UHCT/Células – Municípios de Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra* 

 
*Polígonos com contorno preto representam perímetros de assentamentos precários. 

Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 4-42 apresenta o exemplo de um assentamento identificado como TEC 1 na 

classificação por UHCT e como TEC 6 na classificação por célula. Trata-se de um assentamento 

precário de baixa densidade localizado em morro, o que se reflete nos resultados dos modelos, 

que apontam para a área uma alta probabilidade de presença de TEC 1 e TEC 6.  
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Figura 4-42 – Área identificada pela metodologia MAPPA como TEC 1 (UHCT) e TEC 6 
(células) – Município de Rio Grande da Serra 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Por outro lado, particular atenção também deve ser destinada às áreas nas quais as classificações 

por UHCT e células são coincidentes, como no exemplo apresentado na Figura 4-43, que revela 

uma área em Rio Grande da Serra, não delimitada pelo município e classificada como TEC 6 por 

ambas classificações. Casos como esse representam situações para as quais se sugere a condução 

de trabalhos de campo para verificar as condições de precariedade da área. Através da 

verificação das incongruências entre os resultados do modelo e os reportados pelos municípios, 

espera-se que a MAPPA contribua para a elaboração e aprimoramento das bases municipais 

sobre assentamentos precários.  

Figura 4-43 – Área identificada pela metodologia MAPPA como TEC 6 – Município de Rio 
Grande da Serra 

 
Fonte: elaboração própria. 
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4.4.3 Avaliação das unidades espaciais de análise: UHCT e células 

De maneira geral, inclusive quando não coincidentes, conclui-se que a classificação por UHCT e 

por células são complementares. Quando bem delimitadas, as UHCT apresentam resultados 

melhores no que se refere à correspondência com os limites dos assentamentos e tendem a 

apresentar uma classificação mais homogênea dos assentamentos, ressaltando as tipologias 

predominantes. Isso foi bastante evidente no caso da RMBS, ao passo que na RGABC – que 

apresenta um tecido urbano mais complexo – as UHCT apresentaram problemas em sua 

delimitação que refletiram na qualidade da classificação. Dada a importância das UHCT no 

processo de modelagem, tanto como unidade espacial de análise quanto fonte de informação de 

variáveis preditoras, ressalta-se a importância de pesquisas que busquem alternativas para o 

aprimoramento e atualização desse dado de forma automatizada. Nesse contexto, destacam-se as 

potencialidades da área de sensoriamento remoto, particularmente a classificação automática de 

imagens de alta resolução (orientada a objetos). 

Em virtude do elevado número de células, muito superior ao número de UHCT, a classificação 

das tipologias por células revela maior heterogeneidade, que, na classificação, pode explicitar a 

complexidade dos assentamentos, com a coexistência de diferentes tecidos. Por outro lado, a 

falta de contiguidade na classificação de uma mesma TEC pode impor algumas dificuldades na 

leitura do território. Ressalta-se, portanto, a necessidade de estudos adicionais sobre a 

potencialidade da classificação por células. Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam 

realizados testes de classificação adicionais que explorem bases celulares com resolução mais 

detalhada e a aplicação de filtros de suavização dos resultados.  
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5 ESTIMATIVA DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS EM ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS 

	

Com objetivos de contribuir para o aprimoramento das informações relacionadas à 

caracterização dos assentamentos precários, a MAPPA abrange procedimentos para a estimativa 

do total de domicílios nessas áreas a partir da análise de imagens orbitais de alta resolução. 

Considerando as seis tipologias de tecido de assentamento precário (TECs) já definidas, a 

proposta baseia-se na identificação de subtipologias (subTECs) a partir de chaves de 

interpretação visual de imagens que abrangem atributos relacionados à densidade domiciliar, tais 

como verticalização e área construída. Em seguida, determina-se para cada subTEC um 

parâmetro representativo da densidade domiciliar, que é utilizado como referência para estimar o 

número de domicílios nos assentamentos. Os procedimentos propostos foram aplicados aos 

perímetros de assentamentos precários da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e 

avaliados a partir da comparação dos resultados com as estimativas municipais disponibilizadas 

na plataforma Sistema de Informações Metropolitanas (SIM/Emplasa). 

A estimativa do número de domicílios nos assentamentos precários em conjunto com sua 

classificação em tipologia de tecido urbano e/ou em tipologias de intervenção consiste em uma 

informação estratégica para o dimensionamento das políticas de intervenção dentro dos 

assentamentos e do volume de unidades novas a serem construídas e demais indicadores para 

urbanização de favelas. Existem diferentes fontes de dados que disponibilizam o número de 

domicílios em assentamentos precários, tais como o Censo Demográfico, a Pesquisa do 

CEM/Cebrap (2013) de assentamentos precários e diferentes Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS) elaborados pelos municípios. No contexto do Estado de São Paulo, 

pode-se citar ainda as informações municipais que vem sendo inseridas na plataforma 

SIM/Emplasa de acordo com a metodologia de mapeamento e caracterização de assentamentos 

precários proposta pela CDHU. 

No caso específico da Baixada Santista, de acordo com o último Censo Demográfico, realizado 

em 2010, registrou-se a existência de 83.492 domicílios em Aglomerados Subnormais na região, 

o correspondente a 15,9% do total de domicílios (IBGE, 2010). Já o estudo realizado pelo Centro 
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de Estudos da Metrópole (CEM/CEBRAP, 2013), ponderou que esse total era de 95.393 

domicílios em 2010. Os dados constantes nos PLHIS e demais diagnósticos habitacionais dos 

municípios da RMBS, levantados por Santos em 2012, revelam que o número de domicílios em 

assentamentos precários somava 121.573 domicílios (23% do total de domicílios da região) ao 

passo que os dados registrados no SIM apontam para um total de 138.413 domicílios (base 

disponível em outubro de 2018). Esses dados, distribuídos por município e agrupados por fonte, 

são apresentados na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 - Domicílios em assentamentos precários na RMBS, segundo fontes diversas 

MUNICÍPIO IBGE 
2010 

CEM/CEBRAP 
2010 

PLHIS 
2012 

Mapeamento  
SIM 2018 

Bertioga 2.917 2.975 8.378 9.635 

Guarujá 26.082 28.757 28.303 44.633 

Santos 10.764 11.109 15.978 16.946 

São Vicente 24.054 24.054 27.662 30.148 

Cubatão 14.834 16.206 19.778 14.309 

Praia Grande 4.841 9.260 9.855 7.391 

Mongaguá 0 1.204 3.518 3.034 

Itanhaém 0 1.174 5.177 7.968 

Peruíbe 0 654 2.924 4.349 

TOTAL 
RMBS 83.492 95.393 121.573 138.413 

Fonte: elaboração própria com base em CEM/Cebrap (2013) e SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 
2018a) 

 
Ao comparar os valores acima, observa-se que os dados do IBGE (2010) e CEM/Cebrap (2013) 

apresentam nível de grandeza equivalentes entre si, porém diferentes das apresentadas pelos 

dados dos PLHIS municipais e das informações municipais disponibilizadas no Mapeamento 

SIM. Esse resultado deve-se a dois fatores: (i) a data de referência das bases de dados e (ii) o tipo 

de unidade espacial de referência utilizada nos levantamentos de dados. As duas primeiras 

pesquisas, IBGE e CEM, adotam a mesma unidade de análise (setor censitário) e data de 
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referência (2010). O que diferencia essas duas pesquisas é a metodologia: por meio de modelos 

estatísticos multivariados, o CEM/Cebrap identifica setores censitários com características 

semelhantes às dos setores subnormais do IBGE e os classifica como precários, obtendo, assim, 

uma classificação mais abrangente do que a original do IBGE, com um volume maior de 

domicílios em assentamentos precários. No caso dos PLHIS e das informações disponíveis no 

SIM, os domicílios foram estimados a partir do mapeamento de assentamentos precários 

identificados pelos municípios e, por conseguinte, as unidades de análise são os perímetros dos 

assentamentos precários. Quanto à data de referência, os PLHIS são de 2012 e a base extraída do 

SIM é de 2018, o que resultou no aumento no número de domicílios em quase todos os 

municípios. 

Considerando a área piloto do presente projeto, a Região Metropolitana da Baixada Santista, os 

dados extraídos do Mapeamento SIM destacam-se como os mais atualizados. As informações 

nele contidas são provenientes de um esforço conjunto da Agência Metropolitana da Baixada 

Santista (AGEM), CDHU e da equipe do presente projeto para apoiar as Prefeituras no processo 

de atualização dos perímetros de assentamentos precários e estimativa dos domicílios nele 

contidos, conforme descrito no Capítulo 2. Partindo da base atualizada, os assentamentos 

precários foram classificados por tipologias de tecido urbano (TECs).  

As estimativas domiciliares disponíveis no SIM/Emplasa, embora representem os dados mais 

atualizados para a região, não são homogêneas no que se refere ao ano de levantamento e 

metodologia de estimativa. Enquanto algumas das estimativas são provenientes de levantamentos 

detalhados e atualizados, outras são provenientes de fontes mais antigas, incluindo Planos Locais 

de Habitação de Interesse Social, vistorias da defesa civil e cadastros municipais antigos. O 

Gráfico 5-1, que apresenta as datas das estimativas domiciliares dos assentamentos precários 

disponíveis no Mapeamento SIM, revela a diversidade das datas dos levantamentos, sendo 

apenas 36,5% dos dados municipais referentes aos anos de 2017 ou 2018. Esse fator pode 

resultar em números subestimados, uma vez que a ocupação e o crescimento do número de 

domicílios em áreas precárias vêm apresentando taxas de crescimento acima das médias 

municipais. 
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Gráfico 5-1 - Número de Assentamentos precários por ano de mapeamento 

  
Fonte: SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) 

 
A metodologia cujos fundamentos são apresentados na próxima seção representa uma alternativa 

para a condução de estimativas mais atualizadas e homogêneas dos domicílios em assentamentos 

precários.  

 

5.1 Descrição da metodologia 

A metodologia de estimativa do número de domicílios em assentamentos precários desenvolvida 

neste projeto baseia-se na identificação de subgrupos de TECs (subTECs), para as quais são 

definidas cotas brutas por domicílio. A cota bruta por domicílio é um parâmetro representativo 

da densidade domiciliar, que corresponde à área aproximada que cada domicílio compartilha da 

área ocupada do assentamento. O resultado da cota bruta por domicílio é dado em metro 

quadrado (m²) a partir da divisão da área ocupada do assentamento pelo número de domicílios. 

Para o cálculo da área ocupada do assentamento foram desconsideradas áreas de expressiva 

vegetação contínua e densa (análise visual). Outras localidades como campos de futebol, praças, 

equipamentos públicos, lotes vazios e logradouros foram incluídas como áreas ocupadas.  

Valores de cotas brutas por domicílio foram definidos para cada subTEC com base em amostras 

de assentamentos que apresentavam informações sobre o número de domicílios. Em seguida, 

essas cotas foram aplicadas nos assentamentos classificados por subTECs. Esse procedimento 
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deu-se a partir do cálculo inverso, ou seja, da divisão da área dos assentamentos pela cota bruta 

por domicílio correspondente. Esse processo resulta em um número aproximado de domicílios 

para cada um dos assentamentos precários. Uma imagem esquemática pode ser observada na 

Figura 5-1. 

456.	89:6.	(59	;5<=>í@=5 = Á9B.	5>:(.;.	;5	.CCBD6.<BD65
E56.@	;B	;5<=>í@=5C	D5	.CCBD6.<BD65 

Figura 5-1 - Modelo esquemático para o cálculo da estimativa de domicílios a partir da Cota 
Bruta por Domicílio 

 

Fonte: elaboração própria.  
 

As principais etapas da metodologia proposta para a estimativa de domicílios em assentamentos 

precários são apresentadas na Figura 5-2.  
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Figura 5-2 - Diagrama esquemático com as fases da metodologia de estimativa de domicílios em 
assentamentos precários 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

5.1.1 Indicadores para a definição de subTECs 

Embora homogêneas em relação aos critérios morfológicos que as definem, as TECs podem 

apresentar diferenças em relação ao grau de adensamento domiciliar, isto é, os assentamentos 

precários classificados em uma mesma tipologia de tecido (TEC) apresentam significativas 

diferenças entre si no que tange a algumas características de densidade de ocupação, tais como: o 

tamanho dos domicílios, grau de verticalização e taxa de ocupação do solo. Tal diferença 

impossibilita que a cota bruta por domicílio conhecida de um assentamento seja automaticamente 

aplicada em outro assentamento classificado como de mesma TEC. Sendo assim, foi necessário 

criar subgrupos de TECs (subTECs) a partir de novas análises morfológicas, para os quais 

possam ser determinadas cotas brutas por domicílio específicas. 

A definição de subTECs para a estimativa da cota bruta por domicílio ocorreu a partir da análise 

visual de imagens de satélite de alta resolução espacial disponíveis no banco de dados Google 

Maps, acessado pelo Software QGIS 2.18, e de modelos 3D do terreno disponíveis no software 

Google Earth Pro. Essa análise permitiu a definição de três indicadores que podem ser 
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observados a partir de imagens e que, combinados, resultam em cotas brutas por domicílio 

diferentes. Os indicadores desenvolvidos foram: 

(i) Área da projeção: relaciona-se com a área visivelmente construída da habitação, 

calculada a partir da projeção horizontal de coberturas (telhados), pisos e lajes. Observaram-

se três padrões de projeção: 

Pequena: área da projeção predominante de 30m² a 50m² 

Média: área da projeção predominante de 50m² a 70m² 

Grande: área da projeção predominante de 70m² a 130m² 

Exemplos desenvolvidos para a RMBS podem ser observados na Figura 5-3. 

Figura 5-3 - Grupos de área de projeção predominante* 

   

Pequena 
Projeção de 30m² a 50m² 

Média 
Projeção de 50m² a 70m² 

Grande 
Projeção de 70m² a 130m² 

*As figuras possuem a mesma escala gráfica.  

Fonte: elaboração própria. 

 

(ii) Verticalização: trata-se do número de pavimentos da construção. Apesar de o 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. Com base nas 

imagens de satélite e modelos 3D foram identificados três padrões mais comuns: 

Baixa: predomínio de construções horizontais; 
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Média: número de construções horizontais e verticais é similar; 

Alta: predomínio de construções com 2 ou mais pavimentos. 

Exemplos obtidos a partir de imagens da RMBS podem ser observados na Figura 5-4. 

Figura 5-4 - Grupos de verticalização predominante 

   

Baixa: predomínio de construções 
horizontais 

Média: número de construções 
horizontais e verticais é similar 

Alta: predomínio de construções 
com 2 ou mais pavimentos 

 Fonte: elaboração própria com base no Google Earth (2018). 

 

(iii) 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 

levou em conta três principais parâmetros: 

• Estruturação dos logradouros: 

Baixa: predominantemente não visível por imagem de satélite  

Média: predomínio de corredores, escadarias e vielas visíveis 

Alta: predomínio de a presença de viário carroçável 

• Área edificada do lote:  

Pequena: predomínio de áreas livres nos lotes 

Médio: ocorrência significativa de áreas livres nos lotes 
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Grande: predomínio de áreas construídas nos lotes 

• Ocupação dos lotes ou áreas:  

Baixa: predomínio de 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 a seguir na Figura 5-5. 

Figura 5-5 - Grupos de taxas de área construída 

     

Muito baixa 
0% a 20% 

Baixa 
20% a 40% 

Média 
40% a 60% 

Alta 
60% a 80% 

Muito alta 
Acima de 80% 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

5.1.2 Chaves de interpretação das subTECs 

Com base em uma nova análise visual das imagens de satélite e modelos 3D, os assentamentos 

selecionados que possuíam cota bruta por domicílio conhecida foram classificados em subgrupos 

de TECs a partir da aplicação dos indicadores apresentados na seção anterior. 

Para aprimorar a caracterização desses subgrupos, foram construídos perfis com indicadores que 

sintetizam os parâmetros de cada um deles. Esses perfis são representações gráficas construídas a 

partir de uma conversão das variáveis em escalas numéricas (pesos), apresentadas na Tabela 5-2. 



	 	

127	

	

Os perfis (gráficos) com áreas maiores apontam para uma maior densidade domiciliar e, 

consequentemente, uma menor cota bruta por domicílio. 

Tabela 5-2. Pesos para a construção dos perfis das subTECs 

Área da projeção Verticalização Taxa de área construída Peso 
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 

Fonte: elaboração própria.  
 

As combinações dos indicadores selecionados atuaram como chaves de interpretação das 

subTECs e, por conseguinte, de cotas brutas por domicílio. Dessa forma, para a estimativa 

domiciliar em um determinado assentamento, aplica-se a Cota Bruta por Domicílio do subgrupo 

ao qual esse assentamento pertence. Os parâmetros de área de projeção, verticalização e taxa de 

área construída servem como auxiliares no processo de classificação, enquanto as imagens das 

chaves de interpretação, que incluem também outros aspectos morfológicos, são essenciais para a 

realização do processo de comparação e classificação dos assentamentos precários em 

subgrupos.  

A análise realizada para a RMBS resultou na criação de treze subgrupos diferentes. A seguir 

serão apresentadas imagens representativas de cada um dos subgrupos, suas chaves de 

interpretação mais representativas (indicadores), Cota Bruta por Domicílio e perfil ilustrativo dos 

indicadores. As imagens de satélites são provenientes do Google Maps, já as imagens 3D, 

quando disponíveis, são oriundas do Google Earth.  
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(i) TEC 1 - Morros 

 

 

 

Área da projeção: Média (predomina área da projeção de 50m² a 
70m²) 
Verticalização: Média (número de construções horizontais e 
verticais é similar) 
Taxa de área construída: Alta (de 60% a 80%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 100m² 

  
 

 

 

 

Área da projeção: Média (predomina 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 
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Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Média (número de construções horizontais e 
verticais é similar) 
Taxa de área construída: Alta (de 60% a 80%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 150m² 

  
 

 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Média (número de construções horizontais e 
verticais é similar) 
Taxa de área construída: Média (de 40% a 60%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 190m² 
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(ii) TEC 2 - Palafitas 

 

 

 

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

Cota Bruta por Domicílio: 65m² 
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(iii) TEC 3 – Áreas úmidas (ocupações em APP de rios e córregos ou aterros de mangues e 
restingas) 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Média (número de construções horizontais e 
verticais é similar) 
Taxa de área construída: Alta (de 60% a 80%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 120m² 

  

 

 

 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Baixa (predominam construções horizontais) 
Taxa de área construída: Média (de 40% a 60%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 250m² 
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(iv) TEC 4 - Ocupação desordenada (sem traçado regulador prévio à ocupação) 

 

 

Área da projeção: Média (predomina área da projeção de 50m² a 
70m²) 
Verticalização: Baixa (predominam construções horizontais) 
Taxa de área construída: Alta (de 60% a 80%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 80m² 

  
 

 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Média (número de construções horizontais e 
verticais é similar) 
Taxa de área construída: Alta (de 60% a 80%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 150m² 
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(v)	TEC	5	-	Ocupação	ordenada	(traçado	regulador	prévio	à	ocupação)	

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Alta (predominam construções com 2 
pavimentos) 
Taxa de área construída: Alta (de 60% a 80%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 140m² 

 

 

 

 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Baixa (predominam construções horizontais) 
Taxa de área construída: Baixa (de 20% a 40%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 180m² 
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(vi) TEC 6 - Ocupação esparsa (ou pouco consolidada) 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Baixa (predominam construções horizontais) 
Taxa de área construída: Baixa (de 20% a 40%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 600m² 

 

 

 

 

 

 

Área da projeção: Grande (predomina área da projeção de 70m² 
a 130m²) 
Verticalização: Baixa (predominam construções horizontais) 
Taxa de área construída: Muito baixa (0% a 20%) 
 

Cota Bruta por Domicílio: 1000m² 
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5.1.3 Estabelecimento de cota bruta por subTECs 

Com o intuito de calibrar as cotas brutas, foram calculadas as estimativas de domicílios 

inicialmente para os assentamentos não complexos (100% da área ocupada do assentamento 

encontra-se em apenas um subgrupo). O restante dos assentamentos foi classificado como 

assentamento complexo, conforme exemplos apresentados na Figura 5-6, que incluem: a) 

assentamentos que demandam divisão em subgrupos diferentes para aplicação de diferentes cotas 

em um mesmo assentamento (assentamentos não uniformes) e b) assentamentos completamente 

encobertos na imagem, tornando impossível a aplicação de alguma das chaves de 

fotointerpretação, tais como assentamentos encobertos por copas de árvores. Do total de 

assentamentos mapeados, 80 (20,5%) foram classificados como complexos e 309 (79,5%) como 

não complexos.  

Figura 5-6 - Assentamentos Complexos 

  

a) Não uniforme b) Encobertos 

Fonte: elaboração própria. 
 

5.1.4 Calibração das cotas brutas domiciliares 

Durante a classificação dos assentamentos não complexos foi realizado um processo de 

calibração dos valores das cotas brutas domiciliares. Após a aplicação do valor atribuído 

inicialmente para a cota bruta de uma subTEC, foi realizada uma comparação entre o valor 
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estimado de domicílios e o da estimativa municipal. Nos casos de diferenças discrepantes entre 

os dois valores, o especialista conduzia uma análise detalhada da imagem orbital, na qual o 

número de domicílios era estimado visualmente, e avaliava qual das duas estimativas estava mais 

próxima ao valor inicialmente calculado por interpretação visual. A partir dessas análises, os 

valores das cotas brutas foram, quando necessário, reavaliados e ajustados. Cabe salientar que 

em muitos casos a discrepância entre a estimativa produzida pela aplicação da cota bruta 

domiciliar e o dado municipal tinha como origem problemas no levantamento de dados do 

município.  

Após o processo de calibração, os valores de cota bruta foram atualizados para todos os 

subgrupos e aplicados a todos os assentamentos não complexos categorizados por subgrupos. 

 

5.1.5 Aplicação ao conjunto total de assentamentos 

Para os assentamentos classificados como complexos, registraram-se dois tipos de situação: (i) 

assentamentos que necessitam de subdivisão de suas áreas e (ii) os assentamentos encobertos. 

Aos encobertos foi aplicada a estimativa municipal contida no banco de dados do SIM ou a 

estimativa do censo demográfico ajustada a partir do método dasimétrico. Os assentamentos não 

uniformes, por sua vez, tiveram sua área subdividida para a aplicação de diferentes cotas brutas. 

Na Figura 5-7, observa-se um exemplo de assentamento encoberto, onde não é possível a 

visualização do padrão de ocupação devido à cobertura das árvores. A Figura 5-8 apresenta um 

perímetro de assentamento precário que abrange uma área caracterizada pela presença de 

prédios, a qual foi desconsiderada na estimativa domiciliar. A Figura 5-9 apresenta um 

assentamento heterogêneo quanto à densidade de ocupação (à esquerda uma ocupação menos 

densa e mais esparsa e, à direita, uma área com maior densidade residencial).  
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Figura 5-7 - Monte Cabrão Santos* caracterizado pela cobertura de copas de árvores sobre as 
edificações, tornando difícil sua visualização 

 
*A área é caracterizada pela cobertura de copas de árvores sobre as edificações, tornando difícil sua visualização 

Fonte: elaboração própria. 

 
Figura 5-8 - Vila Iolanda, São Vicente* 

 
 *A área dos prédios foi desconsiderada na estimativa domiciliar.   

Fonte: elaboração própria.  
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Figura 5-9 - Vila Ponte Nova, São Vicente*  

 
 

*Na área em expansão (em vermelho) foi aplicada uma Cota Bruta diferente do restante do assentamento 

Fonte: elaboração própria.  
 

5.2 Análise de resultados 

Os resultados das estimativas foram analisados por subTECs e por municípios, comparando as 

estimativas obtidas pela metodologia com as estimativas municipais. A partir dos dados 

apresentados na Tabela 5-3 observa-se que o subgrupo que apresentou maior divergência em 

relação aos dados municipais foi o TEC5-B, com uma diferença de 5.994 domicílios entre as 

duas estimativas (metodologia proposta apresenta um valor 56,1% maior).  
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Tabela 5-3 – Comparação das estimativas domiciliares por subTEC: Metodologia MAPPA e 
dados municipais 

Subgrupo Estimativa 
MAPPA 

Estimativa 
municipal 

Diferença com o município em 
% 

TEC1 - A 4.448 4.152 7,1% 
TEC1 - B 4.215 3.657 15,2% 
TEC1 - C 1.615 1.263 27,8% 
TEC1 - D 2.397 2.573 -6,8% 

TEC2 16.554 16.422 0,8% 
TEC3 - A 27.120 25.548 6,1% 
TEC3 - B 4.374 3.957 10,5% 
TEC4 - A 6.944 6.351 9,3% 
TEC4 - B 6.568 7.734 -15% 
TEC5 - A 38.310 37.980 0,8% 
TEC5 - B 16.678 10.684 56,1% 
TEC6 - A 9.555 10.720 -10,9% 
TEC6 - B 4.219 4.016 5% 

Fonte: elaboração própria com base no SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a). 
 

A Figura 5-10 apresenta um exemplo de assentamento classificado como TEC5-B, no qual a 

estimativa municipal apresentava um valor inferior ao estimado pela metodologia MAPPA. Para 

esse assentamento, localizado no Município do Guarujá, os dados municipais são provenientes 

da contagem de ortofoto de 2011 e estimam um total de 923 domicílios. Já a estimativa MAPPA, 

realizada a partir da interpretação da imagem de satélite mais recente (2018) aponta um total de 

1.378 domicílios. Por meio da comparação das imagens das duas datas, nota-se uma significativa 

expansão e adensamento da ocupação no assentamento nos últimos oito anos, o que justifica a 

diferença observada entre as duas estimativas. 
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Figura 5-10 - Exemplo de TEC5-B com aumento do número de domicílios 

  

Ortofoto de 2010 Imagem de satélite de 2018 

Fonte: elaboração própria. 
 

Os resultados da estimativa de domicílios para o total de assentamentos, complexos e não 

complexos, foi de 146.565. Comparativamente, para os mesmos assentamentos, a estimativa a 

partir da aplicação do método dasimétrico nos dados do censo (IBGE, 2010) foi de 87.662, 

enquanto as estimativas municipais são de 138.413 (Tabela 5-4).  

Tabela 5-4 – Comparativo da estimativa de domicílios por metodologia 

Fonte/método Estimativas de domicílios para 
assentamentos não complexos 

Diferença percentual entre a 
estimativa e o dado municipal 

Dasimétrico - IBGE 87.662 -63,33% 

Dados municipais 138.413 00,0% 

Aplicação da CBD 146.565 5,88% 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010) e SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a). 

 
Ao analisar a tabela, é possível observar que a MAPPA apresentou um valor muito mais próximo 

às estimativas municipais, do que quando comparada à estimativa obtida a partir da aplicação do 

método dasimétrico, que utiliza os dados do Censo 2010. Além disso, a diferença entre a 

estimativa MAPPA e as estimativas municipais foi de apenas 5,88% (8.152 domicílios). Cabe 

salientar que a estimativa apresentada é proveniente da aplicação de uma única metodologia para 

todos os municípios, facilitando análises e propostas para a região como um todo. No caderno de 

mapas são apresentadas as diferenças entre as estimativas municipais e estimativas MAPPA para 
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cada assentamento precário a partir de desvios que variam em classes de 10%, de 10% a 25%, de 

25% a 50% e maior que 50% (Mapas de 5-1 a 5-10). 

Considerando as diferenças das estimativas por município (Tabela 5-5), observa-se que os 

Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá e Santos apresentaram estimativas 

municipais de domicílios muito próximas às estimativas obtidas a partir da aplicação do método 

da cota bruta por domicílio, com destaque para o Município de Santos, com diferença de apenas 

1,5%. Entretanto, o Município de Praia Grande foi o que apresentou a maior diferença de 

estimativas, de 37% (2.741 domicílios a mais na estimativa MAPPA). Os assentamentos em 

Praia Grande que apresentaram as maiores diferenças (acima de 50%) foram: Vila Sônia, Vila 

Sônia II e Vila Antártica. A Vila Sônia possui 138 domicílios segundo estimativas municipais e 

467 domicílios segundo a metodologia MAPPA (Figura 5-12). A Vila Sônia II apresenta 45 

domicílios segundo as estimativas municipais e 125 domicílios de acordo com a metodologia 

MAPPA (Figura 5-13). Por sua vez, a Vila Antártica apresenta 159 domicílios segundo as 

estimativas municipais e 243 domicílios segundo a metodologia MAPPA (Figura 5-14). Cabe 

salientar que a estimativa municipal da Vila Antártica foi realizada por meio de ortofoto 

referente ao ano de 2010, ao passo que a comparação entre as imagens de 2010 e 2018 revelam 

uma expressiva expansão urbana e adensamento do assentamento nos últimos anos. 

Tabela 5-5 - Comparação das estimativas domiciliares: MAPPA e dados municipais  
Municípios Estimativa municipal Estimativa MAPPA  Diferença entre estimativas % 

Bertioga 9.635 8.971 -6,8% 

Cubatão 14.309 15.207 6,2% 

Guarujá 44.633 41.299 -7,4% 

Itanhaém 7.968 9.961 25,0% 

Mongaguá 3.034 2.815 -7,21% 

Peruíbe 4.349 5.525 -27,0% 

Praia Grande 7.391 10.132 37,0% 

Santos 16.946 17.209 1,5% 

São Vicente 30.148 35.446 17,5% 

Total  138.413 146.565 5,88% 

Fonte: SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) 
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Figura 5-12 - Vila Sônia, Praia Grande 

 
Fonte: elaboração própria.  

 
Figura 5-13 - Vila Sônia II, Praia Grande 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 5-14 - Vila Antártica, Praia Grande 

  

Ortofoto 2010 Imagem de satélite 2018 

Fonte: elaboração própria. 
 

A partir da análise realizada, pode-se observar que a metodologia apresentou resultados 

satisfatórios quando comparados às estimativas municipais. Além disso, a partir do cálculo das 

diferenças das estimativas das três fontes distintas (MAPPA, municipal e censo demográfico), foi 

possível a identificação de assentamentos que apresentavam estimativa de domicílios 

aparentemente equivocadas ou desatualizadas, para os quais se sugere uma verificação dos 

dados. O método apresenta-se como uma alternativa aos municípios que possuem dados 

desatualizados e dificuldades para realizar levantamentos devido ao elevado custo. Ademais, o 

método dispõe de parâmetros únicos e estruturados que podem ser aplicados em regiões 

metropolitanas como uma forma de uniformizar metodologias, validar dados e apontar possíveis 

distorções nas estimativas. 
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6 ESTIMATIVA MULTIDIMENSIONAL DO DÉFICIT E DA INADEQUAÇÃO 
HABITACIONAL DENTRO E FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

 

O presente capítulo apresenta o desenvolvimento e a aplicação de uma metodologia de estimativa do 

déficit e inadequação habitacionais que explicita e caracteriza as múltiplas dimensões da precariedade 

habitacional dentro e fora dos assentamentos precários. A metodologia proposta integra informações 

provenientes de fontes distintas, incluindo dados da amostra do censo demográfico, projeções 

domiciliares e informações municipais sobre assentamentos precários. Como resultado, obtém-se não 

apenas a quantificação do total de domicílios que demandam substituição (déficit) ou melhorias das 

condições de habitabilidade (inadequação), dentro e fora dos assentamentos precários, como também um 

diagnóstico da natureza das carências inerentes a esses domicílios.  

Para alcançar tal objetivo, propõe-se uma abordagem híbrida que compatibiliza duas abordagens distintas 

de dimensionamento das necessidades habitacionais (déficit e inadequação) e explora suas 

complementariedades. A primeira abordagem, denominada territorial, tem caráter explicitamente 

espacial e baseia-se na identificação de assentamentos precários e quantificação dos domicílios ou 

famílias neles contidos. Ou seja, de acordo com essa abordagem a identificação e a mensuração do déficit 

e da inadequação habitacionais estão diretamente relacionadas ao recorte territorial que se assume – no 

caso, os limites dos assentamentos precários. A segunda abordagem, chamada domiciliar, não se baseia 

na delimitação de determinadas porções do território. Nesse caso, a unidade de análise é o próprio 

domicílio, classificado como precário (ou não) a partir da análise detalhada de suas características. Para 

isso, utilizam-se microdados10 provenientes de pesquisas domiciliares (como, por exemplo, o censo 

demográfico). 	

A abordagem territorial apresenta-se vantajosa por tratar espacialmente a questão habitacional, 

demandando informações com alto grau de detalhamento espacial, que permitem localizar e dimensionar 

os assentamentos precários. Entretanto, essa abordagem apresenta algumas limitações que, por sua vez, 

destacam-se como vantagens da abordagem domiciliar. A primeira delas diz respeito à maior capacidade 

de representação de dimensões das necessidades habitacionais, que só podem ser capturadas a partir da 

combinação e análise de determinadas características domiciliares, tais como as relativas ao custo da 

moradia e inadequações da edificação à família (por exemplo, densidade domiciliar excessiva). Outra 

																																																													

10 Microdados são a menor fração de um dado coletado em uma pesquisa. Retrata a resposta individual dos 
informantes ao questionário aplicado.  
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vantagem da abordagem domiciliar, quando comparada à abordagem territorial, está vinculada à 

estimativa de necessidades habitacionais em toda a área de interesse (município ou região). Enquanto a 

abordagem territorial restringe-se a contabilizar e, por vezes, caracterizar os domicílios dentro de 

assentamentos precários, a abordagem domiciliar também considera a situação dos domicílios fora de 

assentamentos precários.	

No entanto, os microdados utilizados nas estimativas de déficit e inadequação habitacionais baseadas na 

abordagem domiciliar são limitados sob uma perspectiva espacial. Por questões de confidencialidade, os 

microdados disponibilizados pelas instituições produtoras de dados (tais como IBGE) não possuem uma 

resolução espacial detalhada, o que impede uma caracterização precisa da localização dos domicílios em 

situação de precariedade. Assim, as estimativas são geralmente divulgadas para todo município ou região, 

não sendo possível analisá-las sob uma perspectiva intraurbana, nem tampouco afirmar quais domicílios 

em situação de déficit ou inadequação estão fora ou dentro de assentamentos precários. 

Diante das limitações apresentadas, a metodologia proposta para a estimativa das necessidades 

habitacionais da RMBS baseia-se no cômputo e compatibilização de ambas as abordagens – territorial e 

domiciliar – para a obtenção de uma estimativa síntese, de caráter multidimensional, que quantifique e 

caracterize os domicílios em situação de déficit e inadequação habitacionais localizados dentro e fora dos 

assentamentos precários. Os domicílios em situação de déficit habitacional são aqueles com 

inadequações graves, que demandam uma nova moradia para seu equacionamento, ao passo que os 

domicílios em situação de inadequação habitacional apresentam uma ou mais inadequações, mas não 

demandam uma nova moradia, e sim a realização de melhorias das condições de habitabilidade (SÃO 

PAULO, 2010).  

Resultados da estimativa segundo a abordagem territorial para a RMBS, apresentados na Seção 6.1, foram 

obtidos a partir dos dados provenientes da aplicação da metodologia de mapeamento e caracterização dos 

assentamentos precários desenvolvida pela CDHU (SOUZA; ROSSI; RUDGE, 2018), sistematizada na 

plataforma geocolaborativa SIM/Emplasa com informações municipais. A estimativa segundo a 

abordagem domiciliar para a RMBS, apresentada na Seção 6.2, foi realizada a partir dos microdados da 

amostra do Censo Demográfico 2010. Por fim, a metodologia adotada para a compatibilização de ambas 

as abordagens e sua aplicação na região para a obtenção de uma estimativa síntese é apresentada na Seção 

6.3.  
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6.1 Abordagem territorial: déficit e inadequação habitacionais nos assentamentos precários 

da RMBS 

A estimativa do déficit e da inadequação habitacionais da RMBS segundo a abordagem territorial baseou-

se nas informações sobre o total de domicílios e previsão de remoção nos assentamentos precários. Essas 

informações são resultantes do trabalho de mapeamento colaborativo coordenado pela CDHU e realizado 

pelos municípios da região na plataforma SIM/Emplasa com apoio da AGEM. Para a estimativa do 

déficit, cuja solução passa pela construção ou aquisição de novas unidades habitacionais, considerou-se a 

proporção de remoções indicadas pelos municípios e gestores da política habitacional para cada 

assentamento precário, estando relacionadas, por exemplo, a questões de risco geológico/geotécnico, 

insegurança ambiental, necessidade de desadensamento para viabilização de obras, etc. Os demais 

domicílios (sem expectativa de remoção) foram considerados como inadequação habitacional – são 

exemplo aqueles que apresentam insegurança jurídica e/ou vulnerabilidade socioambiental. Os 

resultados são apresentados na Tabela 6-1.  

Tabela 6-1 - Estimativa do déficit e inadequação habitacional da RMBS, segundo a abordagem 
territorial  

Município 

Abordagem territorial  
(Mapeamento de Assentamentos Precários na Plataforma SIM 2018) Total de Domicílios 

(Projeção 2018) Déficit 
Habitacional  

Inadequação 
Habitacional  Déficit + Inadequação 

Bertioga 
2.119 7.516 9.635 19.757 

(10,73%) (38,04%) (48,77%) (100%) 

Cubatão 
6.395 7.914 14.309 43.315 

(14,76%) (18,27%) (33,03%) (100%) 

Guarujá 
9.882 34.751 44.633 99.497 

(9,93%) (34,93%) (44,86%) (100%) 

Itanhaém 
6 7.962 7.968 32.417 

(0,02%) (24,56%) (24,58%) (100%) 

Mongaguá 
60 2.974 3.034 17.182 

(0,35%) (17,31%) (17,66%) (100%) 

Peruíbe 
1.188 3.161 4.349 21.405 

(5,55%) (14,77%) (20,32%) (100%) 

Praia Grande 
113 7.278 7.391 103.272 

(0,11%) (7,05%) (7,16%) (100%) 

Santos 
7.814 9.132 16.946 152.061 

(5,14%) (6,01%) (11,14%) (100%) 

São Vicente 
11.628 18.520 30.148 116.604 

(9,97%) (15,88%) (25,86%) (100%) 

RMBS 39.205 99.208 138.413 605.510 
(6,47%) (16,38%) (22,86%) (100%) 

Fonte: elaboração própria com base em Fundação Seade (SÃO PAULO, 2010) e SIM/Emplasa (SÃO 
PAULO, 2018a). 
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Segundo a projeção da Fundação Seade, a RMBS possuía, em 2018, 605.510 domicílios. Desses, 

138.413 (22,9%) estavam localizados em assentamentos precários, com 39.205 (6,5%) 

domicílios em situação de déficit (previsão de remoção) e 99.208 (16,4%) classificados como 

inadequação habitacional. 

 

6.2 Abordagem domiciliar: múltiplas dimensões do déficit e da inadequação habitacionais 

na RMBS 

Para a estimativa do déficit e inadequação habitacional segundo a abordagem domiciliar e sua 

compatibilização com a estimativa segundo a abordagem territorial, adaptou-se a metodologia 

apresentada no Diagnóstico Habitacional da Região do Grande ABC (CIGABC/UFABC, 2016), 

proposta por Jacovine e Feitosa (2016). Essa metodologia parte do pressuposto de que a 

identificação, caracterização e mensuração adequada do déficit e inadequação habitacionais 

passam, dentre outros aspectos, por: (a) o reconhecimento da multidimensionalidade da questão 

habitacional; (b) a escolha de variáveis que sejam capazes de expressar as condições de uma 

moradia digna, retratando sua multidimensionalidade; e (c) o estabelecimento de relações entre 

essas variáveis para a classificação do grau de inadequação ou adequação dos domicílios. 

Partindo do entendimento de que o déficit e a inadequação habitacionais devem ser 

compreendidas a partir de distintas dimensões que caracterizam a moradia digna, a metodologia 

ancora-se no trabalho de Rosemback et al. (2014), no qual são definidas sete dimensões de 

adequação para a avaliação das necessidades habitacionais. São elas: 

• Custo da moradia, que abrange a proporcionalidade entre os gastos com habitação e a renda 

das famílias, bem como o acesso a financiamentos e programas habitacionais. 

• Adequação física da edificação, que diz respeito à utilização de materiais que garantam 

permanentemente a proteção contra intempéries, a salubridade, a privacidade e a segurança 

de seus moradores. 
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• Adequação da edificação à família, que trata da densidade domiciliar. A edificação é 

inadequada quando famílias coabitam por falta de opção ou são muito numerosas para o 

espaço que ocupam. 

• Segurança ambiental, que diz respeito às localizações de risco. São inadequadas as 

edificações localizadas em áreas de preservação ambiental, de risco de inundações ou 

escorregamentos, áreas de contaminação etc. 

• Segurança jurídica, que está relacionada à regularidade e posse da terra. 

• Infraestrutura e serviços públicos, que diz respeito à existência e à qualidade de serviços 

necessários para a garantia da salubridade e saúde dos moradores, como coleta e tratamento 

de esgoto, abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos. 

• Localização e acessibilidade, que trata da integração à cidade, incluindo o acesso às opções 

de emprego, transporte público eficiente, serviços de saúde, escola, cultura e lazer. 

Para fins de representação de algumas das dimensões elencadas, foram utilizados os microdados 

da amostra do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010b). Os microdados da amostra consistem 

no menor nível de desagregação dos dados censitários, com informações individuais de 

domicílios e pessoas. Podem ser adotados na abordagem domiciliar de mensuração do déficit e 

da inadequação habitacionais, pois: (a) permitem que o domicílio seja considerado como 

categoria analítica, (b) apresentam um elevado número de variáveis, o que contribui para a 

representação multidimensional do déficit/inadequação e (c) admitem a realização de múltiplas 

combinações entre as variáveis existentes na base, algo essencial para esse tipo de abordagem – 

por exemplo, a quantificação da dimensão “custo da moradia” só pode ser obtida a partir da 

combinação de informações sobre rendimento domiciliar e valor dispendido com moradia.  

A partir dos microdados, foram identificadas variáveis ou combinações de variáveis que 

permitem avaliar a adequação dos domicílios em cinco das sete dimensões mencionadas, 

conforme apresenta o Quadro 6-1. Para esse diagnóstico, optou-se por não incluir as variáveis 

referentes à dimensão “localização e acessibilidade” em virtude do excesso de dados não 

informados.  
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Quadro 6-1 - Dimensões, variáveis dos microdados da amostra do Censo Demográfico 2010 e 
quesitos da condição de adequação 

Dimensão Variáveis do Censo 2010 Condição Adequada Condição Inadequada       Código 

 
1.  
Custo da 
Moradia 
 

V2011 – Valor do aluguel 
(somente para imóveis 
alugados) 

Se V2011/V6529 < 0,3 
OU 
V6529 > 3 salários-mínimos 

Se V2011/V6529 >= 0,3 
E 
V6529 <= 3 salários-mínimos 

 
 

1.1 V6529 – Rendimento 
domiciliar em reais, em 
julho de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
2. 
Adequação 
física da 
edificação 
 

V4001 – Espécie 1 - Domicílio particular 
permanente ocupado 

5 - Domicílio particular 
improvisado ocupado* 

 
 

2.1 
 

6 - Domicílio coletivo com 
morador 

V4002 – Tipo de espécie 11 - Casa 14 - Habitação em casa de 
cômodos, cortiço ou cabeça de 
porco 

 
 
 

2.2 
12 - Casa de vila ou em 
condomínio 

51 - Tenda ou barraca 

13 - Apartamento 52 - Dentro do estabelecimento 
15 - Oca ou maloca 53 - Outro: vagão, trailer, gruta, 

etc. 
V0202 – Material 
predominante, paredes 
externas 
 

1 - Alvenaria com revestimento 5 - Taipa não revestida  
 

2.3 

2 - Alvenaria sem revestimento 6 - Madeira aproveitada 
3 - Madeira apropriada para 
construção 

7 – Palha 

4 -Taipa revestida 8 - Outro material 
9 - Sem parede 

V0206 – Sanitário ou 
buraco para dejeções, 
existência 

1 – Sim 2 – Não 2.4 

 
 
3. 
Adequação da 
edificação à 
família 
 

V6204 – Densidade 
morador/dormitório  

 
 
 
 Se V6204 <= 3 

Se V6204 > 3 3.1 

V5020 -Número da família 
(coabitação se maior que 1) 

Se (V6204 > 3) E (V5020 > 1)  
3.2 

V4002 – Tipo de espécie 
(13 - Apartamento) 

Se (V6204 > 3) E (V4002 = 13)  
3.3 

V0201 – Condição de 
Ocupação (todas, exceto: 
01- Próprio já pago; 02- 
Próprio ainda pagando) 

Se (V6204 > 3) E (V0201 ≠ 01 
OU V0201 ≠02) 

 
3.4 

4. Segurança 
jurídica 

Não há variáveis de observação nesta dimensão - 

5. Segurança 
ambiental 

Não há variáveis de observação nesta dimensão - 

 
6. 
Infraestrutura 
e serviços 
públicos 

V0207 – Esgotamento 
sanitário, tipo 

1 – Rede geral de esgoto ou pluvial 3 – Fossa rudimentar  
6.1 4 – Vala 

2 – Fossa séptica 5 – Rio, lago ou mar 
6 – Outro 

V0208 – Abastecimento de 
água, forma 

1 - Rede geral de distribuição 2 - Poço ou nascente na 
propriedade** 

 
 
 
 

6.2 

3 - Poço ou nascente fora da 
propriedade 
4 - Carro pipa** 
5 - Água da chuva armazenada 
em cisterna 
6 - Água da chuva armazenada de 
outra forma 
7 - Rios, açudes, lagos e igarapés 

V0209 – Abastecimento de 
água, canalização 

1 – Sim, em pelo menos um 
cômodo 

2 – Sim, só na propriedade ou 
terreno 
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3 – Não 6.3 
V0210 – Lixo, destino 1 - Coletado diretamente por 

serviço de limpeza 
3 - Queimado (na propriedade)  

 
6.4 

4 - Enterrado (na propriedade) 
2 – Colocado em caçamba de 
serviço de limpeza. 

5 - Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 
6 - Jogado em rio, lago ou mar 
7 - Tem outro destino 

V0211 – Energia elétrica, 
existência 

1 - Sim, de companhia 
distribuidora 

3 - Não existe energia elétrica  
6.5 

2 - Sim, de outras fontes 
7. 
Localização e 
acessibilidade 

V0662 – Qual o tempo 
habitual gasto de 
deslocamento de sua casa 
até o trabalho 

1 - Até 05 minutos 5 - Mais de duas horas  
 
 

7.1 

  2 - De 06 minutos até meia hora 

  3 - Mais de meia hora até uma 
hora 

  4 - Mais de uma hora até duas 
horas** 

* Segundo o IBGE (2011), domicílios improvisados são aqueles localizados em “edificação que não tenha 
dependências destinadas exclusivamente à moradia (por exemplo, dentro de um bar), como também os locais 
inadequados para habitação e que, na data de referência, estavam ocupados por moradores.”  
** Depende da região analisada. 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010). 
 

A partir das inadequações observadas por meio das variáveis apresentadas no Quadro 6-1 e do 

tipo de ação necessária para seu devido equacionamento, as amostras de domicílios (microdados) 

foram classificadas como déficit habitacional, inadequação habitacional ou domicílio 

adequado. Nesse processo, a estimativa do déficit habitacional é composta pelas seguintes 

dimensões e variáveis:  

• Adequação física da edificação (códigos 2.1, 2.2 e 2.3 do Quadro 6-1). São considerados 

como déficit os domicílios em situação de precariedade quanto à espécie (domicílios 

improvisados), ao tipo (por exemplo, domicílios em cortiços com problemas graves 

relacionados à edificação, tendas e barracas) e quanto ao material (taipa não revestida, 

madeira aproveitada etc.). 

• Adequação da edificação à família (códigos 3.2, 3.3 e 3.4 do Quadro 6-1). São 

classificados como déficit os domicílios com alta densidade de morador por dormitório 

(mais de 3 moradores) associada à coabitação (2 ou mais famílias conviventes) ou alta 

densidade de morador por dormitório associada à impossibilidade ou dificuldade de 

intervenção de ampliação (como é o caso dos domicílios do tipo apartamento e 

domicílios que não são próprios). 
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Para a estimativa da inadequação habitacional, excluem-se, inicialmente, as amostras 

consideradas como déficit. Desse modo, não se incorre no risco de múltipla contagem, caso 

sejam somadas todas as deficiências para a obtenção de um número total de domicílios em 

condição inadequada. Feito isso, os domicílios classificados como inadequação habitacional 

devem apresentar algum problema em ao menos uma das seguintes dimensões: 

• Custo da moradia (código 1.1 do Quadro 6-1). São contabilizadas as situações em que o 

valor do aluguel supera um terço do rendimento de famílias de baixa renda (até 3 

salários-mínimos). 

• Infraestrutura e serviços públicos (códigos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 do Quadro 6-1). Inclui 

a precariedade quanto ao tipo de esgotamento sanitário, forma e canalização do 

abastecimento de água, destino dos resíduos sólidos (lixo) e existência de energia elétrica. 

Domicílios em cortiço, quando associados a essas carências – exceto canalização do 

abastecimento de água –, serão considerados inadequados. 

• Adequação física da edificação (código 2.4 do Quadro 6-1). Inclui as edificações sem 

sanitário ou buraco para dejeções, visto que se trata de uma inadequação passível de 

atendimento através de intervenção pontual. 

• Adequação da edificação à família (código 3.1 do Quadro 6-1). São considerados os 

domicílios com alta densidade de morador por dormitório, quando não associados à 

coabitação e com possibilidade de intervenção de melhoria da edificação. 

Cabe destacar a situação peculiar dos cortiços, que constitui um tipo de carência mais presente 

em centros urbanos degradados, mas  que também pode ser encontrada em assentamentos 

precários. Para serem classificados como déficit habitacional, os domicílios em cortiços precisam 

apresentar algum tipo de carência habitacional cujo equacionamento demande uma nova unidade 

habitacional, tais como material de parede externa inadequada ou densidade excessiva associada 

à coabitação, ao domicílio não próprio ou ao apartamento. Por sua vez, os demais casos de 

cortiços serão classificados como inadequação habitacional, podendo estar associados a 

problemas de infraestrutura e serviços públicos, (in)existência de sanitário, ônus excessivo com 

aluguel e de densidade excessiva que não se enquadra enquanto déficit. 
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Identificados e classificados os domicílios que apresentam algum tipo de carência habitacional, 

os demais domicílios – ou seja, aqueles que não apresentam nenhuma das inadequações 

elencadas – foram classificados como adequados.  

A Figura 6-1 sintetiza a relação entre as dimensões e as componentes que caracterizam os 

domicílios em situação de déficit ou inadequação. A Figura 6-2, por sua vez, ilustra o processo 

de classificação das amostras. 

 
Figura 6-1 – Abordagem domiciliar para estimativa do déficit habitacional: dimensões e 
componentes 
 

 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010). 
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Figura 6-2 – Processo de classificação das amostras de domicílios como “déficit habitacional”, 
“inadequação habitacional” ou “domicílio adequado” 

 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010) 

 

A estimativa do déficit e inadequação habitacional segundo a abordagem domiciliar revelou que, 

do total de 534.033 domicílios existentes na região em 2010, 128.814 apresentavam algum tipo 

de carência referente às condições habitacionais. Esse número, que representa cerca de um 

quarto dos domicílios da RMBS (24,1%), é composto por 33.382 (6,3%) domicílios na condição 

de déficit habitacional e 95.432 (17,9%) em situação de inadequação habitacional. A Tabela 

6-2 apresenta as estimativas de déficit e inadequação habitacional por município para a RMBS.  

Complementando os dados apresentados na tabela, os Mapas 6-1, 6-2, 6-3 e 6-4 (Caderno de 

Mapas) apresentam informações sobre a distribuição espacial do déficit habitacional e 

inadequação habitacional. Nesses mapas, as estimativas foram espacializadas por áreas de 

ponderação11.  

A Tabela 6-3 apresenta as variáveis que representam a composição do déficit e da inadequação 

habitacional para a RMBS e seus municípios. Cabe ressaltar que a obtenção dos valores totais 

																																																													

11 As áreas de ponderação representam as menores unidades geográficas às quais as informações provenientes dos 
microdados da amostra do censo demográfico podem ser associadas. O tamanho dessas áreas, em termos de número 
de domicílios e população, não pode ser muito reduzido, sob pena de perda de precisão das estimativas 
populacionais. Por conseguinte, uma área de ponderação deve abranger no mínimo 400 domicílios amostrados, 
exceto para municípios que não atinjam este total. Nesse caso, o próprio município é considerado uma área de 
ponderação.  
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para o déficit e a inadequação não resulta da soma direta das variáveis que compõem essas duas 

condições. Isso porque um domicílio pode apresentar mais de uma variável indicadora de 

carência habitacional, o que, em caso de soma direta das variáveis, resultaria em múltipla 

contagem. Tomando como exemplo um caso relacionado à inadequação habitacional, um 

domicílio de baixa renda pode dispender mais de 30% de sua renda com o aluguel (dimensão 

custo da moradia) e não apresentar esgotamento sanitário (dimensão infraestrutura e serviços 

públicos). Nesse caso, a soma das duas inadequações citadas levaria ao cômputo do mesmo 

domicílio duas vezes, gerando erro na quantificação do fenômeno.  

Isso exposto, observa-se na Tabela 6-3 que algumas dimensões exercem maior predomínio do 

que outras. Ou seja, a distribuição das inadequações não é homogênea para o conjunto da região. 

No caso do déficit, destaca-se na RMBS a existência de domicílios com material das paredes 

inadequado (2,3%) e com densidade excessiva de moradores em residências não próprias (2,8%). 

Quanto à inadequação habitacional, destaca-se a existência de domicílios sem esgotamento 

sanitário adequado (10,9%), com ônus excessivo com aluguel (5,6%) e densidade excessiva não 

associada à coabitação e com possibilidade de intervenção de melhoria da edificação (exclui 

apartamentos e domicílios não próprios) (3,3%).  
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Tabela 6-2 - Estimativa do déficit e inadequação habitacional para a RMBS, por município, 
segundo a abordagem domiciliar (ano 2010). 

Município Déficit 
Habitacional 

Inadequação 
Habitacional 

Déficit + 
Inadequação 

Total de 
domicílios 

Bertioga 1.326 4.703 6.029 14.659 
9,05% 32,08% 41,13% 100,00% 

Cubatão 3.027 13.971 16.998 36.801 
8,22% 37,96% 46,19% 100,00% 

Guarujá 7.340 17.211 24.552 85.258 
8,61% 20,19% 28,80% 100,00% 

Itanhaém 1.765 7.552 9.317 28.409 
6,21% 26,58% 32,80% 100,00% 

Mongaguá 655 3.345 4.000 16.015 
4,09% 20,89% 24,97% 100,00% 

Peruíbe 827 5.321 6.148 19.488 
4,25% 27,30% 31,55% 100,00% 

Praia Grande 4.433 12.873 17.306 83.771 
5,29% 15,37% 20,66% 100,00% 

Santos 6.881 13.178 20.060 146.093 
4,71% 9,02% 13,73% 100,00% 

São Vicente 7.128 17.277 24.404 103.539 
6,88% 16,69% 23,57% 100,00% 

RMBS 
33.382 95.432 128.814 534.033 
6,25% 17,87% 24,12% 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010) e SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) 
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Tabela 6-3 – Componentes do déficit e inadequação habitacional na RMBS: abordagem domiciliar - ano 2010 

VARIÁVEIS 
MUNICÍPIOS 

RMBS 
Bertioga Cubatão Guarujá Itanhaém Mongaguá Peruíbe Praia Grande Santos São Vicente 

C
om

po
ne

nt
es

 d
o 

 D
É

FI
C

IT
 Domicílios Improvisados 69 10 83 52 22 0 56 67 64 423 

0,08% 

Cortiços com carências na edificação 147 1.054 666 48 40 68 336 1.727 668 4.754 
0,89% 

Material da Parede Externa 360 1.912 3.666 457 145 210 482 3.093 1.887 12.211 
2,29% 

Densidade Excessiva + 
Coabitação 206 474 1.516 402 214 214 1.325 1.549 2.105 8.006 

1,50% 
Densidade Excessiva + 

Apartamento 49 80 393 57 38 20 966 1.344 802 3.749 
0,70% 

Densidade Excessiva + 
Domicílio Não Próprio 878 745 2.623 921 336 461 2.647 2.852 3.570 15.033 

2,82% 

C
om
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nt
es

 d
a 

IN
A

D
E

Q
U

A
Ç

Ã
O

 *
* 

Ônus Excessivo com Aluguel 1.073 1.691 4.027 1.135 731 759 4.917 8.692 6.834 29.858 
5,59% 

Existência de Sanitário 9 54 149 42 0 55 40 121 95 566 
0,11% 

Densidade Excessiva* 638 1.396 3.911 1.353 714 738 3.344 1.309 4.251 17.655 
3,31% 

Esgotamento Sanitário 3.195 13.657 12.381 4.882 1.959 3.278 4.945 5.442 8.520 58.259 
10,91% 

Abastecimento de Água 361 3.603 3.598 1.995 321 1.591 224 439 342 12.474 
2,34% 

Canalização da Água 1.208 923 2.535 860 556 640 1.544 1.484 1.815 11.565 
2,17% 

Coleta de Lixo 57 403 682 913 180 286 199 320 313 3.352 
0,63% 

Energia Elétrica 36 13 25 135 91 132 55 104 107 699 
0,13% 

DÉFICIT (Total) *** 
1.326 3.027 7.340 1.765 655 827 4.433 6.881 7.128 33.382 
9,05% 8,22% 8,61% 6,21% 4,09% 4,25% 5,29% 4,71% 6,88% 6,25% 

INADEQUAÇÃO (Total) 
4.703 13.971 17.211 7.552 3.345 5.321 12.873 13.178 17.277 95.432 

32,08% 37,96% 20,19% 26,58% 20,89% 27,30% 15,37% 9,02% 16,69% 17,87% 

DÉFICIT + INADEQUAÇÃO 
6.029 16.998 24.552 9.317 4.000 6.148 17.306 20.060 24.404 128.814 

41,13% 46,19% 28,80% 32,80% 24,97% 31,55% 20,66% 13,73% 23,57% 24,12% 

Total de Domicílios (2010) 
14.659 36.801 85.258 28.409 16.015 19.488 83.771 146.093 103.539 534.033 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
* Densidade excessiva não associada à coabitação e com possibilidade de intervenção de melhoria da edificação (exclui apartamentos e domicílios não próprios). 
** As componentes da inadequação são apresentadas sem a exclusão das amostras classificadas como em situação de déficit habitacional. O cortiço com carência de infraestrutura e serviços urbanos exclusivamente não foi individualizado como componente de inadequação para efeito de cálculo dos domicílios inadequados. 
Os domicílios do tipo cortiço estão combinados aos componentes de inadequação esgotamento sanitário, energia elétrica, abastecimento de água, ônus excessivo com aluguel e coleta de lixo, não havendo dupla contagem.   
*** Total do déficit e inadequação não corresponde à soma de componentes, dado que o mesmo domicílio pode apresentar inadequação em mais de um componente. 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010) e SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) 
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6.3 Compatibilização de abordagens: déficit e inadequação habitacional dentro e fora dos 

assentamentos precários  

Estimativas de déficit e inadequação habitacionais oriundas das abordagens territorial e 
domiciliar (Seções 6.1 e 6.2, respectivamente) apresentam resultados diferentes e são 
considerados de formas distintas por acadêmicos e pelo poder público. Sabe-se, entretanto, que 
seus resultados possuem complementariedades.  

As estimativas do déficit e da inadequação habitacionais segundo a abordagem domiciliar têm a 
vantagem de apresentar resultados para a região como um todo, não se restringindo apenas às 
áreas delimitadas como assentamentos precários. Além disso, os microdados da amostra do 
censo demográfico utilizados no cômputo dessa abordagem disponibilizam um elevado número 
de variáveis que podem ser combinadas entre si. Tal fato permite que as diferentes dimensões 
que compõem as necessidades habitacionais sejam melhor representadas. 

Por sua vez, as estimativas baseadas na delimitação de assentamentos precários (abordagem 
territorial) têm a vantagem de representar, ainda que de maneira não muito precisa, duas 
dimensões das necessidades habitacionais que não são capturadas pelos microdados da amostra 
do censo demográfico: a segurança jurídica (regularidade e posse da terra) e a segurança 
ambiental (área de risco e/ou proteção ambiental). O refinamento espacial associado a essa 
abordagem também é um elemento a ser destacado. Em que pese a sua circunscrição a 
determinadas porções do território (somente assentamentos precários), ele é chave para a 
identificação dos tecidos urbanos com diferentes precariedades e, nesse sentido, constitui-se 
como um elemento imprescindível para o planejamento da política pública de habitação.  

Tendo isso em vista, e buscando conciliar as potencialidades dos resultados apresentados nas 
Seções 6.1 e 6.2, o presente projeto propõe, a partir da compatibilização das abordagens 
territorial e domiciliar, uma abordagem híbrida para o cômputo de uma estimativa 

multidimensional do déficit e inadequação habitacionais dentro e fora dos assentamentos 

precários. 

A Figura 6-3 sintetiza os componentes do déficit e inadequação habitacionais considerados na 
estimativa MAPPA compatibilizada, bem como as dimensões que representam. Para equiparar 
temporalmente as estimativas a serem compatibilizadas, projeções de crescimento domiciliar 
municipal da Fundação SEADE (SÃO PAULO, 2018b) foram utilizadas para atualizar os dados 
censitários utilizados na abordagem domiciliar. A Tabela 6-4 apresenta uma síntese das 
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estimativas do déficit habitacional segundo as abordagens domiciliar (projetada para o ano de 
2018) e territorial. 
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Figura 6-3 – Compatibilização de abordagens para estimativa do déficit e inadequação habitacional: dimensões e componentes  

 
Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2010), São Paulo (2010) e SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) 
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Tabela 6-4 - Estimativa das necessidades habitacionais para RMBS, por município, segundo as 
abordagens domiciliar e territorial. 

Município 

Abordagem domiciliar  
(Projeção 2018)* 

Abordagem territorial  
(Mapeamento na Plataforma SIM 

2018) Total de 
Domicílios Déficit 

Hab. 
Inadequação 

Hab. 
Déficit + 

Inadequação 
Déficit 
Hab. 

Inadequação 
Hab. 

Déficit + 
Inadequação 

Bertioga 1.787  
9,05% 

6.339  
32,08% 

8.126  
41,13% 

2.119  
10,73% 

7.516  
38,04% 

9.635  
48,77% 

19.757  
100,00% 

Cubatão 3.562  
8,22% 

16.444  
37,96% 

20.006  
46,19% 

6.395  
14,76% 

7.914  
18,27% 

14.309  
33,03% 

43.315  
100,00% 

Guarujá 8.566  
8,61% 

20.086  
20,19% 

28.652  
28,80% 

9.882  
9,93% 

34.751  
34,93% 

44.633  
44,86% 

99.497  
100,00% 

Itanhaém 2.014  
6,21% 

8.618  
26,58% 

10.632  
32,80% 

6  
0,02% 

7.962  
24,56% 

7.968  
24,58% 

32.417  
100,00% 

Mongaguá 702  
4,09% 

3.589  
20,89% 

4.291  
24,97% 

60  
0,35% 

2.974  
17,31% 

3.034  
17,66% 

17.182  
100,00% 

Peruíbe 
909  5.844  6.753  1.188  3.161  4.349  21.405  

4,24% 27,30% 31,55% 5,55% 14,77% 20,32% 100,00% 

Praia 
Grande 

5.465  15.869  21.334  113  7.278  7.391  103.272  
5,29% 15,37% 20,66% 0,11% 7,05% 7,16% 100,00% 

Santos 7.163  13.717  20.880  7.814  9.132  16.946  152.061  
4,71% 9,02% 13,73% 5,14% 6,01% 11,14% 100,00% 

São 
Vicente 

8.027  19.457  27.484  11.628  18.520  30.148  116.604  
6,88% 16,69% 23,57% 9,97% 15,88% 25,86% 100,00% 

RMBS 38.195 
6,25% 

109.963  
17,87% 

148.158  
24,12% 

39.205  
6,47% 

99.208  
16,38% 

138.413  
22,86% 

605.510  
100,00% 

* Estimativa realizada a partir dos microdados da amostra do censo demográfico de 2010, considerando a projeção 
de crescimento domiciliar da Fundação SEADE para o ano de 2018. 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010) e SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a) 
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O procedimento adotado para a compatibilização das abordagens territorial e domiciliar parte do 

reconhecimento de que as estimativas domiciliar e territorial capturam dimensões diferenciadas 

e, por conseguinte, apresentam regiões de interseção e diferença, conforme ilustra a Figura 6-4. 

Figura 6-4 – Comparação entre estimativas de déficit e inadequação resultantes das abordagens 

domiciliar e territorial. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Na Figura 6-4, a região de interseção – Região 1 – abrange os domicílios contabilizados em 

ambas as abordagens, ou seja, estão localizados nos assentamentos precários identificados 

(abordagem territorial) e também apresentam inadequações capturadas a partir de variáveis dos 

microdados do censo demográfico (abordagem domiciliar). 

A região de diferença (A - B) – Região 2 – representa os domicílios que são contabilizados 

apenas pela metodologia baseada na identificação dos assentamentos precários (A). São 

domicílios que, segundo a metodologia baseada nos microdados (B), não apresentam nenhuma 

inadequação, mas que provavelmente são inadequados do ponto de vista da segurança jurídica. 

Esses domicílios podem apresentar ainda outras inadequações não captadas pelos microdados, 

como as relativas à segurança ambiental ou morfologia urbana (densidade excessiva de 

edificações, falta de acesso a vias carroçáveis etc.). 

A região de diferença (B - A) – Região 3 – abrange os domicílios que são contabilizados 

apenas pela metodologia baseada nos microdados da amostra do censo demográfico e, portanto, 
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não estão situados nos assentamentos precários identificados. Representam uma estimativa do 

déficit e inadequação habitacional externos aos assentamentos precários, que pode ser 

composta, por exemplo, por famílias de baixa renda com ônus excessivo de aluguel, famílias 

residentes em cortiços ou em situação de densidade excessiva. 

Expostas as três regiões e o que representam, a metodologia proposta para a compatibilização 

das duas estimativas consiste em estimar os domicílios em situação de déficit e inadequação 

habitacionais nas Regiões 1, 2 e 3. Esse processo é composto por duas etapas principais: 

a) Estimativa das Regiões 1 e 3: baseia-se na alocação dos domicílios classificados como 

em situação de déficit/inadequação pela abordagem domiciliar (microdados do censo 

demográfico) como pertencentes ou não a assentamentos precários (Regiões 1 e 3, 

respectivamente), de acordo com a natureza de sua inadequação;  

b) Estimativa da Região 2: obtida por meio da subtração do total de domicílios em 

situação de déficit/inadequação segundo a abordagem territorial (mapeamento SIM) pelo 

total estimado para a Região 1.  

Para a alocação dos domicílios identificados como déficit ou inadequação a partir dos 

microdados (Região 1 + 3) foram consideradas: (i) a natureza da inadequação inerente a cada 

amostra de domicílio e (ii) o seu grau de incerteza quanto à localização dentro ou fora de 

assentamento precário. Foram alocados, inicialmente, os domicílios com menor grau de 

incerteza, passando-se, posteriormente, aos que apresentavam maior grau de incerteza. A Figura 

6-5 ilustra o procedimento. Ressalte-se que, excetuados os casos fortemente associados aos 

domicílios fora dos assentamentos precários, o procedimento proposto privilegia a alocação dos 

domicílios inadequados dentro de assentamentos precários. 
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Figura 6-5 – Ordem de alocação dos domicílios (microdados) em situação de déficit (D) ou 
inadequação (I) dentro ou fora de assentamentos precários, conforme grau de incerteza 

 

 
Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010). 

 

Os primeiros domicílios a serem alocados, considerados como fora de assentamentos precários, 

são aqueles localizados em áreas de ponderação onde não existem assentamentos precários. 

No caso da RMBS, das 62 áreas de ponderação que a compõe, apenas cinco, localizadas em 

Santos e Praia Grande (Figura 6-6), não apresentam assentamentos precários. Na única área de 

ponderação de Santos nessa condição, 1.409 domicílios apresentam-se em situação de 

déficit/inadequação, destacando-se aqueles caracterizados por ônus excessivo com aluguel 

(1.047 domicílios) e apartamentos com densidade excessiva (232 domicílios). Em Praia Grande, 

os números são mais expressivos e apresentam inadequações de natureza diversificada. Nas 

quatro áreas de ponderação sem assentamentos precários desse município, 5.946 domicílios 

(5,7% do total no município) foram classificados como em situação de déficit ou inadequação. 

Entre esses, destacam-se aqueles com características condizentes com inadequação habitacional, 

como ônus excessivo com aluguel (2.542 domicílios), ou fora de assentamentos precários, como 

densidade excessiva em apartamentos (1.051 domicílios). Entretanto, foram identificadas 
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também inadequações típicas de localizações mais precárias, tais como ausência de esgotamento 

sanitário (461 domicílios) e de canalização de água em pelo menos um cômodo (599 domicílios). 

Este último resultado pode ser indício de uma precariedade urbana distribuída de forma mais 

generalizada no território de Praia Grande ou da existência de assentamentos precários ainda não 

delimitados. 

Figura 6-6 – Localização das áreas de ponderação da RMBS sem assentamentos precários 

  
Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010). 

 

Também considerados como fora de assentamentos precários, são alocados, em seguida, os 

domicílios do tipo apartamento que apresentam densidade excessiva (mais de 3 moradores 

por dormitório). Na RMBS, 4.239 domicílios encontram-se nessa condição (0,7% do total de 

domicílios). Ressalte-se, ainda, que essa condição compõe o déficit habitacional. 

Posteriormente, foram alocados os domicílios remanescentes com características frequentemente 

observadas dentro de assentamentos precários, a partir da seguinte ordem: material de parede 

externa inadequado (exceto cortiço), sem banheiro (exceto cortiço), sem energia elétrica, 
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sem rede de água e sem canalização de água em pelo menos um cômodo (exceto cortiço)12. 

Dessas características, material de parede inadequado configura situação de déficit, enquanto as 

demais são consideradas como inadequação habitacional. 

Em seguida, foram consideradas as condições de ausência de infraestrutura que ocorrem mais 

frequentemente dentro de assentamentos precários, mas que, dependendo do município, também 

podem ser observadas em áreas fora de assentamentos precários. Nessa situação, e alocados 

prioritariamente dentro de assentamentos precários, foram considerados os domicílios sem 

coleta de lixo e sem rede de esgoto ou fossa séptica. Para ilustrar esse passo, considerando que 

pode haver diferenças no processo de alocação dependendo da realidade do município, são 

apresentados os exemplos de Cubatão e Guarujá, para os quais os dados sobre o total de 

domicílios identificados em cada uma das etapas da alocação (Figura 6-5) são apresentados na 

Tabela 6-5 – os demais municípios da RMBS são retratados no anexo 1.  

  

																																																													
12 Ressalte-se que os domicílios que apresentam i) material de parede inadequado, ou ii) que não possuem banheiro 
ou iii) que não tenham canalização de água em pelo menos um cômodo e também são considerados cortiços foram 
excluídos dessa etapa de classificação, sendo classificados posteriormente como cortiços. Para exemplificar o 
exposto, caso um domicílio possua material de parede externa inadequado e seja classificado como cortiço, o mesmo 
não será computado como domicílio com material de parede externa inadequado, mas sim como cortiço.  
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Tabela 6-5 – Alocação dos domicílios (microdados) de Cubatão e Guarujá dentro e fora dos 
assentamentos precários (AP). 

Alocação Variável/Grau de Incerteza 
Cubatão Guarujá 

FORA DENTRO Total FORA DENTRO Total 

FORA 

1) Área de Ponderação sem 
Assentamento Precários 0 0 0 0 0 0 

2) Densidade Excessiva + 
Apartamento 94 0 94 458 0 458 

Sub-total 94 0 94 458 0 458 

DENTRO 

3) Material de Parede 
Externa Inadequado (Exceto 
cortiço) 

0 1.935 1.935 0 4.050 4.050 

4) Sem Banheiro  (Exceto 
cortiço) 0 24 24 0 102 102 

5) Sem Energia Elétrica 0 15 15 0 29 29 
6) Sem Rede de 
Abastecimento de Água 0 3.993 3.993 0 3.570 3.570 

7) Sem Canalização de Água 
(Exceto cortiço) 0 622 622 0 1.552 1.552 

Sub-total 94 6.589 6.683 458 9.303 9.761 

PRIORITARIAMENTE 
DENTRO 

8) Sem Coleta de Lixo 0 238 238 0 212 212 
9) Sem Rede Geral de Esgoto 
ou Fossa Séptica 2.450 7.482 9.932 0 9.025 9.025 

Sub-total 2.544 14.309 16.853 458 18.540 18.998 

FORA 
10) Cortiço 595 0 595 517 0 517 
11) Domicílio Improvisado 12 0 12 97 0 97 
Sub-total 3.151 14.309 17.460 1.072 18.540 19.612 

Alocação Proporcional para 
DENTRO e FORA 

12) Densidade Excessiva + 
Coabitação 203 0 203 641 521 1.162 

13) Densidade Excessiva + 
Não Próprio 474 0 474 1.026 834 1.860 

14) Densidade Excessiva 
(Exceto relacionada a 
apartamento, coabitação e 
domicílios não próprios) 

332 0 332 1.487 1.210 2.697 

15) Ônus Excessivo com 
Aluguel 1.538 0 1.538 1.830 1.489 3.319 

Sub-total 5.698 14.309 20.007 6.056 22.595 28.651 
Domicílios em Assentamentos 

Precários captados apenas pela 
abordagem territorial 

Com previsão de remoção 0 0 0 0 3.594 3.594 

Sem previsão de remoção 0 0 0 0 18.443 18.443 
Total 5.698 14.309 20.007 6.056 44.633 50.689 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a), Fundação Seade 
(SÃO PAULO, 2018b) e IBGE (2010).  
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No caso de Cubatão, foram identificados, inicialmente, 94 domicílios do tipo apartamento com 

densidade excessiva. Como não existem áreas de ponderação sem assentamentos precários no 

município, apenas esses 94 domicílios foram alocados fora de assentamentos precários. Em 

seguida, iniciou-se a alocação dos casos que devem ser destinados para dentro desses 

assentamentos (material de parede, sem banheiro, sem energia elétrica, sem rede de água e sem 

canalização de água). Tais casos somam 6.589 domicílios. Considerando o total de domicílios 

em assentamentos precários segundo as informações municipais do Mapeamento SIM (14.309 

domicílios), restariam 7.720 domicílios dentro de assentamentos precários ainda não 

identificados por meio dos microdados.  

Passando-se à apreciação das inadequações associadas à alocação prioritariamente dentro de 

assentamentos precários, 238 domicílios não possuem coleta de lixo e foram alocados dentro dos 

assentamentos, restando 7.482 domicílios para o preenchimento dos assentamentos precários em 

Cubatão. Por sua vez, o número de domicílios sem esgotamento sanitário obtido para esse 

estágio totaliza 9.932 casos. Verifica-se, portanto, que o número de domicílios inadequados 

(9.932) é maior do que o valor necessário para preencher os assentamentos precários (7.482). Por 

essa razão, somente 7.482 desses 9.932 domicílios sem esgotamento sanitário foram alocados 

dentro de assentamentos precários. 

Para a seleção dos casos de esgotamento que deveriam estar dentro de assentamentos precários, 

privilegiou-se aqueles com o maior acúmulo de inadequações. Ou seja, foram identificados os 

casos de domicílios sem esgotamento sanitário que também possuem inadequações ainda não 

analisadas até este estágio do processo (densidade + coabitação, densidade + não próprio, os 

demais casos de densidade excessiva e ônus excessivo com aluguel). Nessa situação, foram 

contabilizados 1.624 domicílios. Os 5.858 domicílios restantes foram, então, selecionados 

aleatoriamente dentre aqueles só possuíam o esgotamento sanitário como inadequação. 

Finalizada a alocação dentro dos assentamentos precários, com esses totalmente preenchidos, os 

demais domicílios sem esgotamento sanitário (2.450), bem como todos os domicílios 

remanescentes em situação de déficit ou inadequação, foram alocados fora de assentamentos 

precários. 
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Saliente-se que comportamento semelhante ao descrito para Cubatão também foi observado em 

Peruíbe. Ou seja, em Peruíbe o processo de alocação dos domicílios (microdados) também pôde 

ser finalizado na etapa de análise da variável referente ao esgotamento. Isso porque, com a 

alocação de parte dos domicílios sem esgotamento sanitário adequado para dentro dos 

assentamentos precários pode-se alcançar o preenchimento total destes. Os domicílios sem 

esgotamento sanitário adequado restantes, bem como os demais casos inadequados (cortiços, 

domicílios improvisados, densidade excessiva associada à coabitação, densidade excessiva 

associada a domicílio não próprio, os demais casos de densidade excessiva e ônus excessivo com 

aluguel) foram, então, alocados fora dos assentamentos precários. 

Nos demais municípios da RMBS, entretanto, o que se verifica é algo distinto. Encerrada a 

alocação dos domicílios sem esgotamento sanitário adequado, o montante dos domicílios 

alocados dentro dos assentamentos precários é inferior ao total de domicílios em assentamentos 

precários informado pelas prefeituras. Uma forma distinta de alocação é, então, adotada para o 

preenchimento dos assentamentos precários, como será exposto a seguir. 

Antes, porém, é importante ressaltar que terminada a fase de alocação dos casos que devem estar 

prioritariamente dentro dos assentamentos precários – inadequações relacionadas à coleta de lixo 

e ao esgotamento sanitário –, passa-se à alocação dos cortiços e domicílios improvisados. Essas 

inadequações, dados o contexto e as características do território da RMBS, são alocadas sempre 

fora de assentamentos precários. 

Finalizada a etapa dos cortiços e domicílios improvisados, o processo de alocação prossegue de 

forma distinta para os domicílios remanescentes, que correspondem àqueles que apresentam 

apenas inadequações caracterizadas por um maior grau de incerteza quanto à localização dentro 

ou fora de assentamentos precários. São elas: “densidade excessiva associada à coabitação” 

(déficit), “densidade excessiva em domicílio não próprio” (déficit), “densidade excessiva não 

associada à coabitação, ao domicílio não próprio ou ao apartamento” (inadequação) e “ônus 

excessivo com aluguel” (inadequação). 

Em virtude da natureza dessas variáveis, assume-se a premissa de que os domicílios 

remanescentes em situação de déficit/inadequação podem estar localizados tanto dentro quanto 

fora de assentamentos precários. Por essa razão, são alocados proporcionalmente, 
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considerando-se o volume de domicílios dentro e fora dos assentamentos que ainda não foram 

alocados. Para tanto, são computados fatores ou percentuais de distribuição para a alocação.  

Para ilustrar o procedimento, tome-se como exemplo o município de Guarujá (Tabela 6-5). 

Inicialmente, computam-se os valores dos domicílios que devem ser alocados fora dos 

assentamentos precários. Em Guarujá, como não existem áreas de ponderação sem 

assentamentos precários, tais casos resumem-se aos apartamentos com alta densidade (458 

domicílios). 

O passo seguinte diz respeito à alocação dos casos de déficit ou inadequação associados aos 

assentamentos precários, ou seja, dentro deles. Aqui, as inadequações referentes ao material de 

parede externa (exceto cortiços) ou às ausências de banheiro (exceto cortiços), de energia 

elétrica, de rede de abastecimento de água ou de canalização do abastecimento de água em ao 

menos um cômodo (exceto cortiços) somam 9.303 domicílios. 

Finalizada essa etapa, passa-se à alocação dos casos considerados prioritariamente dentro dos 

assentamentos precários. O processo de alocação indica, nesta etapa, que 212 domicílios não 

apresentam coleta de lixo, enquanto 9.025 não possuem esgotamento sanitário. Essas duas 

inadequações (9.237), somadas ao total anteriormente alocado dentro dos assentamentos 

precários (9.303), totalizam 18.540 domicílios. Tal número, como pode ser observado, é menor 

do que a quantidade de domicílios em assentamentos precários informada pelo município 

(44.633 domicílios). Logo, os casos considerados como prioritariamente dentro são, em sua 

integralidade, alocados nos assentamentos precários. 

O próximo passo consiste na alocação dos cortiços e domicílios improvisados fora dos 

assentamentos precários. No primeiro caso (cortiços), 517 domicílios em Guarujá apresentam 

essa inadequação. Por sua vez, o número de domicílios improvisados soma 97 em todo o 

município. 

Findada a alocação dos cortiços e domicílios improvisados, os domicílios inadequados 

remanescentes são caracterizados por um alto grau de incerteza quanto a sua localização dentro 

ou fora dos assentamentos precários. Sendo assim, a próxima etapa consiste em uma alocação 

proporcional para ambos os casos (dentro e fora) por meio de fatores ou percentuais de 
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distribuição. Para isso, inicialmente realiza-se o cômputo das inadequações que serão alocadas 

proporcionalmente. No município de Guarujá verifica-se, nessa etapa da alocação, a existência 

de: 1.162 domicílios com densidade excessiva associada à coabitação; 1.860 domicílios com 

densidade excessiva associada ao domicílio não próprio; 2.697 domicílios com densidade 

excessiva e que ainda não haviam sido associados a nenhum dos casos anteriores (apartamento, 

coabitação e domicílio não próprio) e 3.319 domicílios com ônus excessivo com aluguel. 

Computados os valores totais para cada uma das inadequações alvo da alocação proporcional, o 

próximo passo consiste em: (i) determinar os totais de domicílios dentro e fora de assentamentos 

precários e (ii)  obter a proporção de cada um desses universos (dentro e fora) em relação ao total 

de domicílios do município. No caso do Guarujá, o município apresenta 99.497 domicílios, 

sendo 44.633 localizados em assentamentos precários e 54.684 fora desses assentamentos. 

Resulta, daí, que a proporção (fator) dos domicílios em assentamentos precários para o 

município é de 44,9% dos domicílios (44.633/99.497), estando os demais 55,1% (54.684/99.497) 

fora de assentamentos precários. 

Por fim, obtido o fator, basta aplicá-lo às variáveis ainda não alocadas. Tomando como exemplo 

o caso dos domicílios remanescentes com densidade excessiva associada à coabitação (1.162 

domicílios), 521 (44,9%) foram alocados dentro de assentamentos precários e 641 (55,1%) fora. 

Para as demais variáveis (densidade + não próprio, demais casos de densidade e ônus excessivo 

com aluguel) o procedimento é o mesmo (o resultado está exposto na Tabela 6-5). 

Para além do Guarujá, Mongaguá, Santos e São Vicente seguem a mesma lógica de alocação. 

Chame-se a atenção, entretanto, para os municípios de Itanhaém e Praia Grande. Em ambos os 

casos uma estratégia distinta da descrita para o Guarujá deve ser assumida. Isso porque, a 

obtenção do fator, tal qual descrito anteriormente, levaria a uma alocação de domicílios maior 

dentro de assentamentos precários do que a possível. A seguir, a questão é exposta de forma mais 

detalhada, bem como a sua solução. 
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Observando-se o caso de Itanhaém, uma vez alocadas todas as inadequações anteriores ao passo 

da alocação proporcional13, o conjunto de domicílios designados para dentro de assentamentos 

precários soma 7.688. Dado que o total de domicílios informado pela prefeitura para esses 

assentamentos é 7.968, restariam 280 domicílios para o seu preenchimento. Para isso, de acordo 

com a lógica descrita anteriormente, bastaria computar o total de cada uma das inadequações 

ainda não alocadas e aplicar o fator sobre elas. Em Itanhaém, têm-se 282 domicílios com 

densidade excessiva + coabitação, 601 domicílios com densidade excessiva + não próprio, 971 

domicílios com densidade excessiva (exceto os associados à coabitação, aos domicílios não 

próprios e à apartamento) e 927 com ônus excessivo com aluguel. Por sua vez, a proporção dos 

assentamentos precários (7.968), frente ao total de domicílios do município (32.417), é 24,6%. 

Aplicando-se esse fator a cada uma das inadequações mencionadas, verifica-se que o total a ser 

alocado é de 684 domicílios. Tal número excede, porém, os 280 domicílios que restam para 

preencher os assentamentos precários. 

Como forma de lidar com essa questão, uma nova estratégia é adotada. Busca-se, com isso, aliar 

(i) o preenchimento dos assentamentos precários (280 domicílios restantes, no caso de Itanhaém) 

e (ii) a representação adequada das variáveis de inadequação ainda não alocadas – neste caso, 

considerando-se a relação e o peso que cada uma delas possui, quando comparada às demais. 

Inicialmente, cada uma das variáveis de inadequação não alocadas é calculada. Posteriormente, 

essas são somadas. Obtém-se, assim, o total de domicílios inadequados que ainda resta ser 

alocado – em Itanhaém, esse valor corresponde 2.781. Com esses dois conjuntos de dados 

computados (variáveis inadequadas não alocadas e soma dessas variáveis), verifica-se qual é a 

proporção (peso) de cada uma das variáveis frente ao total de inadequações. Para o presente 

caso, os valores obtidos, que poderiam ser entendidos como os novos fatores, são: domicílios 

com densidade excessiva + coabitação: 10,1%; domicílios com densidade excessiva + não 

próprio: 21,6%; domicílios com densidade excessiva (exceto os associados à coabitação, aos 

domicílios não próprios e ao apartamento): 34,9%, e, ônus excessivo com aluguel: 33,3%. 

																																																													
13 As inadequações mencionadas referem-se a: densidade + apto; material externo da parede (exceto cortiços); 
ausência de banheiro (exceto cortiços); ausência de energia elétrica; ausência de rede de abastecimento; ausência de 
canalização de água em ao menos um cômodo (exceto cortiços); ausência de coleta de lixo; ausência de esgotamento 
sanitário; cortiços e domicílios improvisados. 
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Definidas essas novas proporções (ou fatores), basta aplicá-las ao total de domicílios necessários 

para o preenchimento dos assentamentos precários (280). Tomando-se como exemplo o caso dos 

domicílios com densidade excessiva + coabitação, a proporção obtida (10,14%), multiplicada 

pelo total de domicílios que resta para preencher os assentamentos precários (280), resulta em 

28. Tão logo, 28 domicílios que apresentam densidade excessiva + coabitação são alocados 

dentro de assentamentos precários. Seguindo o mesmo raciocínio, em Itanhaém foram alocados 

dentro de assentamentos precários 60 domicílios com densidade excessiva + não próprio, 98 

domicílios com densidade excessiva (exceto os associados à coabitação, aos domicílios não 

próprios e ao apartamento) e 93 domicílios com ônus excessivo. Os domicílios inadequados 

restantes foram alocados fora de assentamentos precários. 

Finalizado o processo de alocação dos domicílios (microdados), conclui-se a estimativa do 

déficit e inadequação habitacional nas Regiões 1 e 3 da Figura 6-4, que correspondem, 

respectivamente, aos domicílios em situação de déficit/inadequação dentro de assentamentos 

precários contabilizados em ambas as abordagens (domiciliar e territorial) e fora de 

assentamentos precários (contabilizados apenas pela abordagem domiciliar). Para o cômputo do 

total dos domicílios da Região 2, que abarca os domicílios em assentamentos precários 

capturados apenas pela abordagem territorial, subtrai-se o montante de domicílios da Região 1 do 

total de domicílios em assentamentos precários estimado de acordo com a abordagem territorial. 

No exemplo de Guarujá (Tabela 6-5), a quantidade de domicílios na Região 2 é de 22.037 (3.594 

em situação de déficit/previsão de remoção e 18.443 de inadequação). Já em Cubatão (assim 

como em Peruíbe) esse valor é nulo, ou seja, a soma dos domicílios em situação de déficit ou 

inadequação segundo a compatibilização é igual à obtida pela abordagem domiciliar. 

A Tabela 6-6 apresenta a estimativa síntese do déficit e inadequação habitacional para a RMBS e 

seus municípios, resultante da compatibilização, e as estimativas oriundas das abordagens 

territorial e domiciliar (projetada para o ano de 2018). De acordo com os resultados da 

compatibilização, 195.976 domicílios da RMBS (32,4%) apresentam algum tipo de inadequação 

habitacional. Desses, 59.137 (9,8%) compõem o déficit habitacional e 136.839 (22,6%) 

caracterizam-se como inadequação habitacional. 

. 
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Tabela 6-6 – Quadro comparativo das estimativas de déficit habitacional: abordagem domiciliar (projeção 2018), abordagem territorial e 

compatibilização. 

Município 

ABORDAGEM DOMICILIAR 

(microdados censo 2010 + projeção 2018) 

ABORDAGEM TERRITORIAL 

(mapeamento assentamentos SIM 2018) 
COMPATIBILIZAÇÃO 

Total de 

Domicílios 

(Projeção 

2018) 
Déficit 

Hab. 

Inadequação 

Hab. 

Déficit + 

Inadequação 

Déficit 

Hab. 

Inadequação 

Hab. 

Déficit + 

Inadequação 

Déficit 

Hab. 

Inadequação 

Hab. 

Déficit + 

Inadequação 

Bertioga 
1.787 6.339 8.126 2.119 7.516 9.635 2.616 8.199 10.815 19.757 

9,05% 32,08% 41,13% 10,73% 38,04% 48,77% 13,24% 41,50% 54,74% 100,00% 

Cubatão 
3.562 16.444 20.006 6.395 7.914 14.309 7.228 12.779 20.007 43.315 

8,22% 37,96% 46,19% 14,76% 18,27% 33,03% 16,69% 29,50% 46,19% 100,00% 

Guarujá 
8.566 20.086 28.652 9.882 34.751 44.633 12.160 38.529 50.689 99.497 

8,61% 20,19% 28,80% 9,93% 34,93% 44,86% 12,22% 38,72% 50,95% 100,00% 

Itanhaém 
2.014 8.618 10.632 6 7.962 7.968 2.015 8.618 10.633 32.417 

6,21% 26,58% 32,80% 0,02% 24,56% 24,58% 6,22% 26,58% 32,80% 100,00% 

Mongaguá 
702 3.589 4.291 60 2.974 3.034 703 3.723 4.426 17.182 

4,09% 20,89% 24,97% 0,35% 17,31% 17,66% 4,09% 21,67% 25,76% 100,00% 

Peruíbe 
909 5.844 6.753 1.188 3.161 4.349 1.600 5.153 6.753 21.405 

4,24% 27,30% 31,55% 5,55% 14,77% 20,32% 7,48% 24,07% 31,55% 100,00% 

Praia Grande 
5.465 15.869 21.334 113 7.278 7.391 5.465 15.869 21.334 103.272 

5,29% 15,37% 20,66% 0,11% 7,05% 7,16% 5,29% 15,37% 20,66% 100,00% 

Santos 
7.163 13.717 20.880 7.814 9.132 16.946 11.423 17.948 29.371 152.061 

4,71% 9,02% 13,73% 5,14% 6,01% 11,14% 7,51% 11,80% 19,32% 100,00% 

São Vicente 
8.027 19.457 27.484 11.628 18.520 30.148 15.927 26.021 41.948 116.604 

6,88% 16,69% 23,57% 9,97% 15,88% 25,86% 13,66% 22,32% 35,97% 100,00% 

RMBS 
38.195 109.963 148.158 39.205 99.208 138.413 59.137 136.839 195.976 605.510 

6,25% 17,87% 24,12% 6,47% 16,38% 22,86% 9,77% 22,60% 32,37% 100,00% 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a), Fundação Seade (SÃO PAULO, 2018b) e IBGE (2010).
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Observando os resultados por município, os que apresentam os maiores volumes de déficit e 

inadequação habitacional são aqueles com os maiores parques habitacionais. Guarujá, que 

possui, segundo a projeção para 2018, o quarto maior parque habitacional da região (99.497 

domicílios), apresenta o maior volume de déficit e inadequação, com 50.689 unidades nessa 

condição. A ele, seguem: São Vicente (2o. maior parque habitacional), com 41.948 domicílios 

nessa condição; Santos, com 29.371 (Maior parque habitacional); e Praia Grande (3o. maior 

parque habitacional), com 21.334. Esses municípios, quando comparados ao total de domicílios 

em situação de déficit ou inadequação na RMBS (195.976), respondem por 73% de todos os 

casos da região.	

Atendo-se, ainda, ao volume das necessidades habitacionais por município, os quadros mais 

críticos de déficit habitacional são encontrados em: São Vicente, com 15.927 domicílios; 

Guarujá, com 12.160 domicílios, e Santos, com 11.423 domicílios. Juntos, os três municípios são 

responsáveis por, aproximadamente, dois terços de todo o déficit habitacional da RMBS (67%). 

Já do ponto de vista da inadequação habitacional, Guarujá é o município com o maior volume de 

inadequação (38.529 domicílios), seguido por São Vicente (26.021), Santos (17.948) e Praia 

Grande (15.869). Totalizando 98.367 domicílios nessa condição, os quatro municípios 

respondem por 72% da inadequação habitacional da região.	

Em termos relativos, ou seja, considerando-se o percentual do déficit/inadequação em relação ao 

estoque habitacional do município, ganham destaque os municípios de Bertioga, Guarujá e 

Cubatão, nos quais 54,7%, 51% e 46,2% dos domicílios apresentam, respectivamente, algum tipo 

de inadequação habitacional. Entre estes, o município de Cubatão sobressai-se, apresentando 

16,7% de seus domicílios em situação de déficit habitacional. Por sua vez, quando a inadequação 

habitacional é analisada de forma mais detalhada, os maiores percentuais são encontrados em 

Bertioga e Guarujá, com 41,5% e 38,7%, respectivamente.	

Os resultados da compatibilização são detalhados na Tabela 6-7, que apresenta as estimativas do 

déficit e inadequação habitacional dentro e fora dos assentamentos precários. Como pode ser 

visto, dos 195.976 domicílios da RMBS que apresentam algum tipo de inadequação habitacional, 

136.839 estão situados dentro de assentamentos precários (22,6% do total de domicílios) e 

59.137 estão situados fora de assentamentos precários (9,8%). 
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Tabela 6-7 – Estimativa do déficit e inadequação habitacional dentro e fora dos assentamentos precários a partir do processo de 
compatibilização de abordagens. 

Município 

FORA DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 

DENTRO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 

ESTIMATIVA TOTAL 
(DENTRO E FORA) 

Total de 
Domicílios 
(Projeção 

2018 – 
SEADE) 

Déficit 
Hab. 

Inadequação 
Hab. 

Déficit + 
Inadequação 

Déficit 
Hab. 

Inadequação 
Hab. 

Déficit + 
Inadequação 

Déficit 
Hab. 

Inadequação 
Hab. 

Déficit + 
Inadequação 

Bertioga 497 
2,52% 

683 
3,46% 

1.180 
5,97% 

2.119 
10,73% 

7.516 
38,04% 

9.635 
48,77% 

2.616 
13,24% 

8.199 
41,50% 

10.815 
54,74% 

19.757 
100,00% 

Cubatão 833 
1,92% 

4.865 
11,23% 

5.698 
13,15% 

6.395 
14,76% 

7.914 
18,27% 

14.309 
33,03% 

7.228 
16,69% 

12.779 
29,50% 

20.007 
46,19% 

43.315 
100,00% 

Guarujá 2.278 
2,29% 

3.778 
3,80% 

6.056 
6,09% 

9.882 
9,93% 

34.751 
34,93% 

44.633 
44,86% 

12.160 
12,22% 

38.529 
38,72% 

50.689 
50,95% 

99.497 
100,00% 

Itanhaém 927 
2,86% 

1.738 
5,36% 

2.665 
8,22% 

1.088 
3,36% 

6.880 
21,22% 

7.968 
24,58% 

2.015 
6,22% 

8.618 
26,58% 

10.633 
32,80% 

32.417 
100,00% 

Mongaguá 390 
2,27% 

1.002 
5,83% 

1.392 
8,10% 

313 
1,82% 

2.721 
15,84% 

3.034 
17,66% 

703 
4,09% 

3.723 
21,67% 

4.426 
25,76% 

17.182 
100,00% 

Peruíbe 412 
1,93% 

1.992 
9,31% 

2.404 
11,23% 

1.188 
5,55% 

3.161 
14,77% 

4.349 
20,32% 

1.600 
7,48% 

5.153 
24,07% 

6.753 
31,55% 

21.405 
100,00% 

Praia 
Grande 

4.481 
4,34% 

9.462 
9,16% 

13.943 
13,50% 

984 
0,95% 

6.407 
6,20% 

7.391 
7,16% 

5.465 
5,29% 

15.869 
15,37% 

21.334 
20,66% 

103.272 
100,00% 

Santos 3.609 
2,37% 

8.816 
5,80% 

12.425 
8,17% 

7.814 
5,14% 

9.132 
6,01% 

16.946 
11,14% 

11.423 
7,51% 

17.948 
11,80% 

29.371 
19,32% 

152.061 
100,00% 

São 
Vicente 

4.299 
3,69% 

7.501 
6,43% 

11.800 
10,12% 

11.628 
9,97% 

18.520 
15,88% 

30.148 
25,86% 

15.927 
13,66% 

26.021 
22,32% 

41.948 
35,97% 

116.604 
100,00% 

RMBS 17.726 
2,93% 

39.837 
6,58% 

57.563 
9,51% 

41.411 
6,84% 

97.002 
16,02% 

138.413 
22,86% 

59.137 
9,77% 

136.839 
22,60% 

195.976 
32,37% 

605.510 
100,00% 

Fonte: elaboração própria com base em SIM/Emplasa (SÃO PAULO, 2018a), Fundação Seade (SÃO PAULO, 2018b) e IBGE (2010). 
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Entre os domicílios localizados dentro de assentamentos precários, estima-se que 41.411 (6,8% 

do total de domicílios da RMBS) estejam em situação de déficit e 97.002 (16,0%) em situação 

de inadequação habitacional. 

É relevante esclarecer que a compatibilização do déficit no interior de assentamentos precários 

baseia-se na comparação entre a previsão de remoções apresentada pelos municípios e a 

estimativa de déficit computada a partir dos microdados do censo (considerando somente os 

domicílios alocados dentro de assentamentos precários), não sendo possível informar se 

correspondem ou não aos mesmos domicílios. Optou-se, assim, por adotar a estimativa de déficit 

com maior volume de domicílios. Tendo isso em vista, na RMBS considerou-se como déficit 

habitacional dentro dos assentamentos precários a previsão de remoções indicada pelos 

municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Peruíbe, Santos e São Vicente. Por sua vez, em Praia 

Grande, Mongaguá e Itanhaém foi considerado o déficit dentro dos assentamentos precários 

estimado por meio dos microdados, visto que esse superou a previsão de remoções informada 

pelos municípios. Em virtude do procedimento adotado, entende-se que o déficit habitacional 

dentro dos assentamentos precários estimado por meio da compatibilização corresponde a um 

valor mínimo, o qual assume que os domicílios identificados por ambas as abordagens como em 

situação de déficit são, prioritariamente, os mesmos. 

No que se refere ao déficit fora de assentamentos precários, estima-se que 57.563 domicílios 

(9,5% do total da RMBS) apresentam alguma inadequação. Desses, um montante de 17.726 

domicílios (2,9%) é considerado como déficit habitacional, enquanto 39.837 domicílios (6,6%) 

foram classificados como inadequação habitacional. 

Para se compreender de forma mais detalhada o significado desses resultados, pode-se recorrer ao 

caráter multidimensional da metodologia proposta. Os parágrafos seguintes expõem, portanto, 

alguns dos resultados obtidos para os componentes do déficit e da inadequação habitacionais, 

dentro e fora de assentamentos precários. Tal exposição permitirá ver, por exemplo, a 

heterogeneidade da composição das necessidades habitacionais, tanto em relação aos diferentes 

tipos de problemas, quanto ao volume e significado territorial de cada um. Antes que se passe a 

essa análise, é importante ressaltar, entretanto, que um mesmo domicílio pode apresentar mais de 

um tipo de carência habitacional (componente) – por ex., não ter acesso à rede de esgoto e ter 

material da parede externa inadequado. Sendo assim, tanto o déficit quanto a inadequação 
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habitacionais não são obtidos a partir da soma direta das carências habitacionais (componentes), 

pois isso implicaria em múltipla contagem de um mesmo domicílio. 

Considerando os 41.411 domicílios dentro de assentamentos precários da RMBS em situação 

de déficit habitacional, 13.566 apresentam material das paredes externas inadequados, 5.276 são 

domicílios não próprios com densidade excessiva e 3.527 possuem densidade excessiva associada 

à coabitação. Destaca-se, entretanto, o volume de domicílios com inadequações não especificadas 

relacionadas ao déficit habitacional (20.941), que são aquelas decorrentes da previsão municipal 

de remoções em assentamentos precários e que podem ter motivações diversas, tais como 

localização em áreas de proteção, de risco ou que necessitam de abertura de vias para fins de 

urbanização. Observando-se o caso dos municípios da RMBS, São Vicente e Guarujá abrangem 

mais da metade (51,9%) dos domicílios dentro de assentamentos precários em situação de déficit 

habitacional, com 11.628 e 9.882 domicílios, respectivamente. 	

Além de inadequações graves, que caracterizam o déficit habitacional, os domicílios em 

assentamentos apresentam uma série de outras inadequações que podem ser tratadas com 

políticas alternativas à produção de novas unidades habitacionais, dentre as quais se destacam as 

relativas à infraestrutura, principalmente o esgotamento sanitário. Estima-se que 63.639 

domicílios na RMBS não possuam esgotamento sanitário adequado, o que corresponde a 46% 

dos domicílios em assentamentos precários e 10,5% do total de domicílios. Entre os municípios 

da região, a situação do esgotamento é mais crítica em Cubatão, onde 13.625 domicílios 

apresentam essa inadequação, o que equivale a 95,2% dos domicílios em assentamentos precários 

e 31,5% do total no município. Ainda em relação à carência de infraestrutura na RMBS, 14.374 

domicílios não possuem rede de abastecimento de água adequada, 12.354 não dispõem de 

canalização de água em pelo menos um cômodo do domicílio, 3.764 apresentam inadequações 

quanto ao destino do lixo e 771 não possuem acesso à energia elétrica. 

Expostos esses números, cabe salientar, entretanto, que essas estimativas foram obtidas a partir 

de dados do censo demográfico de 2010 e projetadas para 2018. Refletem, portanto, as condições 

vigentes na data do levantamento (2010), não captando os investimentos em infraestrutura 

realizados na região desde então – mas cujo impacto poderá ser mensurado a partir dos dados do 

próximo levantamento censitário, cuja realização está prevista para o ano de 2020.	
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Em relação às demais inadequações dentro de assentamentos precários, estima-se que 7.868 

domicílios apresentem ônus excessivo com aluguel, 532 não possuam sanitário e 10.391 possuam 

densidade excessiva com possibilidade de intervenção para ampliação da edificação. Existem, 

ainda, 31.193 domicílios em assentamentos precários que não apresentaram qualquer 

inadequação capturada pelo censo demográfico (microdados), sendo, possivelmente, 

caracterizados apenas por inadequações relacionadas à insegurança jurídica. 	

Quanto aos domicílios fora de assentamentos precários, verifica-se que 17.726 estão em 

situação de déficit habitacional na RMBS (2,9% do total de domicílios da RMBS). 

Sobressaem-se, como inadequações características do déficit fora de assentamentos precários, 

aquelas relacionadas à densidade excessiva em domicílio não próprio, associada à coabitação ou 

em apartamento. Estima-se que 12.017 domicílios fora de assentamentos precários tenham 

densidade excessiva e condição de ocupação não própria, com os maiores montantes sendo 

encontrados em Praia Grande (2.999), São Vicente (2.778), Santos (2.564). A densidade 

excessiva associada à coabitação atinge 5.618 domicílios, situados predominantemente em São 

Vicente (1.534), Praia Grande (1.287) e Santos (1.254). Por fim, estima-se a existência de 4.239 

domicílios do tipo apartamento com densidade excessiva, localizados principalmente em Santos 

(1.399), Praia Grande (1.191) e São Vicente (903).	

É importante destacar que as duas inadequações relacionadas ao déficit habitacional fora de 

assentamentos precários indicadas como as de maior frequência (densidade excessiva associada 

ao domicílio não próprio e à coabitação) fazem parte do grupo de condições para as quais 

considerou-se o maior grau de incerteza no processo de alocação das amostras de microdados. 

Para a RMBS, foram muitos os domicílios nos quais constataram-se somente estas inadequações. 

Nesses casos, a alocação foi realizada proporcionalmente, considerando o total de domicílios 

dentro e fora de assentamentos precários ainda não alocados por conta de outras variáveis.	

Ao se analisar os componentes da inadequação habitacional, o ônus excessivo com aluguel tem 

destaque nos domicílios fora de assentamentos precários, atingindo um total estimado de 25.985 

domicílios. O município com maior volume de domicílios nessa condição é Santos (8.074 

domicílios, 5,3% do total no município), seguido por Praia Grande (5.805, 5,6%) e São Vicente 

(5.302, 4,5%). Outra inadequação significativa fora de assentamentos precários é a densidade 

excessiva não associada à coabitação e com possibilidade de intervenção para ampliação da 
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edificação, que caracteriza 10.069 domicílios. Desses, mais da metade estão localizados em Praia 

Grande (3.046) e São Vicente (2.623).	

Finalmente, ressalte-se a existência de inadequações relacionadas à infraestrutura fora de 

assentamentos precários, especialmente o esgotamento inadequado. Estima-se que 3.818 

domicílios localizados fora de assentamentos precários não possuam rede de esgoto ou fossa 

séptica, dentre os quais 2.450 localizam-se no município de Cubatão. Tal resultado reforça a 

existência de carências habitacionais relacionadas à precariedade da urbanização para além dos 

limites dos assentamentos precários.	
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7 MAPPA: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS 
 

O reconhecimento da crítica situação do quadro habitacional brasileiro vem reforçando a 

necessidade de estudos e metodologias que proporcionem uma melhor compreensão da 

heterogeneidade habitacional em distintas regiões e que subsidiem, dessa forma, o planejamento 

da aplicação de recursos destinados à habitação, sobretudo para os segmentos populacionais mais 

vulneráveis e com menor poder aquisitivo. 

Considerando a realidade do Estado de São Paulo, a metodologia MAPPA dá continuidade a 

avanços metodológicos promovidos pela Secretaria de Habitação e CDHU em resposta a 

demandas para elaboração ou atualização do Plano Estadual de Habitação 2011-2023 (PEH-SP). 

Em particular, destacam-se complementariedades aos esforços de desenvolvimento das 

metodologias de cálculo das necessidades habitacionais da Fundação Seade/CDHU (SÃO 

PAULO, 2010) e de mapeamento e caracterização de assentamentos precários da CDHU 

(SOUZA; ROSSI; RUDGE, 2018). A MAPPA apresenta contribuições que auxiliam no 

aprimoramento, atualização e articulação das distintas abordagens que norteiam estas duas 

metodologias: a abordagem domiciliar, adotada no cálculo das necessidades habitacionais a partir 

de pesquisa amostral domiciliar; e a abordagem territorial, adotada pela CDHU em sua 

metodologia explicitamente espacial e voltada ao levantamento e aprofundamento de 

informações sistematizadas sobre assentamentos precários.  

Uma importante contribuição da metodologia ora proposta (MAPPA), situada no âmbito da 

abordagem territorial e complementar à metodologia de mapeamento proposta pela CDHU, diz 

respeito à proposição de um conjunto de procedimentos para a identificação, o 

dimensionamento e a caracterização de assentamentos precários. Identificar e caracterizar os 

assentamentos precários é tarefa essencial para a elaboração de programas habitacionais, 

definição de prioridades e adequação da lógica de financiamento a distintas realidades. 

Entretanto, são inúmeras as limitações existentes na produção de informações sobre 

assentamentos precários. Os dados do censo demográfico referentes aos aglomerados subnormais 

tendem a subestimação do fenômeno e imprecisões na delimitação dos perímetros dos 

assentamentos, ao passo que os governos locais frequentemente apresentam limitada capacidade 

administrativa para produção e gestão de informações dessa natureza. 
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Em resposta a essa constatação e à necessidade de atualização do PEH-SP, a CDHU firmou uma 

parceria com a UFABC para a construção de uma nova metodologia (MAPPA), de forma a 

contribuir com o mapeamento e a caracterização de assentamentos precários que já vinha sendo 

realizado na Região Metropolitana da Baixada Santista. Esse esforço, ressalte-se, foi resultado de 

uma agenda integrada de trabalho com municípios para o registro de informações na plataforma 

geocolaborativa SIM/EMPLASA. Entre os resultados da MAPPA, estão modelos para 

identificação e classificação de assentamentos precários em tipologias de tecido que apresentam 

grande potencial de contribuição para os trabalhos de mapeamento em andamento com os 

municípios14. Os modelos, construídos a partir da integração de dados secundários de fontes 

distintas, são capazes de apontar as áreas com maior probabilidade de serem assentamentos 

precários. Tais resultados são de particular relevância para aqueles municípios com dificuldades 

na condução dos trabalhos de mapeamento em virtude da escassez de informações sobre seus 

assentamentos precários, podendo auxiliar tanto na validação das informações inseridas pelos 

técnicos municipais como também na identificação de perímetros de assentamentos precários 

ainda não reconhecidos pelo poder público.  

Além de auxiliar no processo de identificação dos assentamentos precários, os modelos MAPPA 

também contribuem para sua classificação conforme tipologias de tecido. Os assentamentos 

precários são heterogêneos e a definição do tipo de intervenção necessária relaciona-se, dentre 

outros fatores, com os aspectos urbanos e fisiográficos que caracterizam seus tecidos. Há, no 

entanto, um reduzido número de estudos voltados à caracterização dos tecidos dos assentamentos 

precários no Brasil. A classificação e conceituação proposta e modelada para a RMBS, no âmbito 

da MAPPA, pode ser utilizada como instrumento para o planejamento e gestão urbana e 

habitacional, uma vez que permite identificar os diferentes padrões de ocupação e analisar as 

desigualdades no território. A conceituação e modelagem, que partiu de amostras e dados da 

RMBS, contribuem para a produção desse conhecimento para o estado de São Paulo, tendo 

apresentado resultados promissores no experimento realizado para a Região do Grande ABC 

(RGABC).  

																																																													
14

 Atualmente a CDHU vem trabalhando, em parceria com os municípios, no mapeamento dos assentamentos precários da RMBS e Região 

Metropolitana de São Paulo. Em breve, deverão ser iniciados os trabalhos na Região Metropolitana de Campinas.   
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Atuando ainda no aprimoramento de informações sobre assentamentos precários, a MAPPA 

inclui procedimentos para dimensionar o total de domicílios nos perímetros identificados. 

Levando-se em conta os elevados custos de levantamentos locais para esse fim, o que resulta na 

frequente inexistência ou desatualização desses dados, os procedimentos da MAPPA representam 

uma alternativa viável e passível de atualização frequente – inclusive em períodos intercensitários 

–, visto que se baseia na interpretação visual de imagens de alta resolução disponíveis on-line 

gratuitamente. Assim como os modelos de identificação e classificação de assentamentos 

precários, esses procedimentos podem ser utilizados para validar as informações fornecidas pelos 

municípios e, quando necessário, atualizá-las. Como exemplo de estratégia para apropriação dos 

resultados, pode-se citar o mapeamento produzido para a RMBS que aponta as convergências e 

divergências entre as estimativas municipais e MAPPA para cada assentamento precário. Por 

intermédio desses mapas, é possível identificar os locais para os quais se verifica um maior ou 

menor grau de incerteza em relação à quantidade de domicílios. No caso do reconhecimento, por 

parte dos municípios, de imprecisões nas estimativas municipais, estas podem ser substituídas 

pelas estimativas MAPPA. 

Para além das contribuições mencionadas, compreendidas no âmbito de uma abordagem 

territorial de diagnóstico habitacional dos assentamentos precários, a MAPPA introduz também 

inovações metodológicas baseadas na proposição de uma nova abordagem, de caráter híbrido, 

para a estimativa do déficit e inadequações habitacionais. Ao explorar e integrar potencialidades 

inerentes às abordagens territorial e domiciliar, a metodologia proposta avança ao quantificar e 

caracterizar as múltiplas dimensões das necessidades habitacionais dentro e fora dos 

assentamentos precários.  

Diferentemente do cálculo elaborado pela Fundação Seade/CDHU, que adota uma abordagem 

exclusivamente domiciliar de análise e tem como referência a Pesquisa de Condições de Vida 

(PCV) de 2006, a abordagem proposta pela	metodologia MAPPA para estimativa do déficit e 

inadequação habitacional parte dos dados da amostra do Censo Demográfico 2010 e projeções 

domiciliares da Fundação Seade para 2018 para a caracterização dos domicílios, integrando-os 

posteriormente aos dados sobre assentamentos precários. Em relação à PCV, o censo 

demográfico apresenta um menor detalhamento das condições habitacionais dos domicílios, o 

que implica em uma série de diferenças relacionadas aos componentes do déficit e inadequação 
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considerados em cada metodologia. Entretanto, a adoção dos dados censitários justifica-se pelo 

fato da PCV ter sido descontinuada, enquanto o censo demográfico apresenta levantamentos 

regulares, estando o próximo previsto para 2020. Além disso, os dados censitários apresentam um 

maior detalhamento espacial, o que viabiliza o principal diferencial dos procedimentos MAPPA 

para o cálculo das necessidades habitacionais: a compatibilização com a abordagem territorial, 

voltada à delimitação e caracterização de assentamentos precários, o que permite diagnosticar a 

situação dentro e fora dessas ocupações. Cabe destacar que, além de estimar o total de domicílios 

em situação de déficit e inadequação habitacional dentro e fora dos assentamentos precários, a 

metodologia tem um caráter multidimensional, que explicita a natureza das carências 

habitacionais inerentes a esses domicílios. Proporciona, assim, um novo olhar sobre a situação 

habitacional das áreas analisadas, a partir do qual se espera delinear estratégias orientadoras das 

linhas programáticas do PEH-SP.   

Em suma, a metodologia MAPPA dispõe de uma série de procedimentos que oferecem tanto uma 

referência para o aprimoramento e atualização das informações municipais sobre assentamentos 

precários, quanto para a estimativa multidimensional do déficit e inadequação habitacional dentro 

e fora de assentamentos precários.  

Buscando ampliar sua capacidade de aplicação e generalização, a construção da MAPPA adotou 

como princípio a utilização de dados de livre acesso e disponíveis, ao menos, para o estado de 

São Paulo. Para tanto, assumem fundamental importância as iniciativas voltadas à 

disponibilização de dados de forma padronizada por meio de geoportais, tais como as promovidas 

pelo IBGE, responsável pelo censo demográfico, e pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA) por 

meio do DataGEO, que reúne dados provenientes de instituições que compõem o Sistema 

Ambiental Paulista. Dentre os dados obtidos nesses portais, estão aqueles de maior relevância 

para a MAPPA, que permitiram a construção e integração de variáveis representativas de 

distintos aspectos territoriais, desde físico-ambientais até sociodemográficos.  

Destaca-se, entre os dados levantados para a construção de modelos, as Unidades Homogêneas de 

Uso e Cobertura do Solo (UHCT) que, por terem sido delimitadas a partir da interpretação visual 

de imagens de alta resolução, introduziram uma dimensão relacionada à morfologia urbana, ainda 

pouco explorada em estudos dessa natureza. Por essa razão, é comum que assentamentos 

precários apresentem perímetros coincidentes com os de UHCT, o que facilita a delimitação das 
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ocupações e motivou sua adoção como unidade espacial de análise dos modelos de identificação 

e classificação de assentamentos precários. Embora a construção dos modelos tenha considerado 

também a utilização de outra unidade espacial de análise, a célula, com o intuito original de 

apresentar uma alternativa às UHCT, as análises sobre os resultados apontaram a 

complementariedade entre as duas unidades espaciais e reforçaram a relevância da 

disponibilização e atualização da UHCT para a metodologia. Uma futura descontinuidade da 

produção desse dado pode, portanto, representar uma limitação dos modelos MAPPA.  

Para explorar as potencialidades da MAPPA e promover seu aperfeiçoamento, é necessário 

prosseguir com a aplicação de seus procedimentos em outras regiões metropolitanas, priorizando 

aquelas para as quais os trabalhos de mapeamento dos assentamentos precários estão sendo 

conduzidos sob coordenação da CDHU, o que viabiliza uma interação direta com os municípios. 

Espera-se, nesse processo, realizar estudos adicionais sobre as tipologias de assentamentos 

precários existentes em outras regiões do estado, o que, por sua vez, demandará melhorias nos 

procedimentos que compõem a metodologia e ampliará sua capacidade de generalização para 

outras realidades metropolitanas. Outro desafio fundamental a ser abordado com o 

prosseguimento dos trabalhos, e que demanda intenso diálogo com gestores públicos, refere-se ao 

desenvolvimento de estratégias que viabilizem a apropriação da metodologia e dos diagnósticos 

decorrentes de sua aplicação na atualização do PEH-SP, bem como no desenvolvimento de 

planos de habitação específicos para municípios e regiões. 
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Anexo 1: Distribuição/Alocação dos domicílios com carências habitacionais Dentro e Fora de Assentamentos Precários, por município (2018). 
 

 


