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A elaboração de políticas e progra-

mas de urbanização de assen-

tamentos precários requer enfrentar o 

desafio da produção de dados e informa-

ções confiáveis sobre essas ocupações. 
Em consonância com esse desafio, esta 
publicação apresenta a Metodologia para 

Identificação e Caracterização de Assen-

tamentos Precários em Regiões Metro-

politanas Paulistas (MAPPA), resultado da 
pesquisa “Desenvolvimento e aplicação 
de metodologia para identificação, carac-

terização e dimensionamento de assenta-

mentos precários”, contratada pela Com-

panhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) 
e executada pela Universidade Federal 
do ABC (UFABC), com gestão financeira e 
administrativa da Fundação de Desenvol-
vimento de Pesquisa (Fundep).

A pesquisa foi realizada a partir das de-

mandas para atualização e aprimoramen-

to do Plano Estadual de Habitação de São 
Paulo 2011-2023 (PEH-SP), desenvolvido 
pela Secretaria da Habitação (SH) e CDHU, 
que, ao lado de outros instrumentos de 
planejamento como os Planos Plurianu-

ais, é referência para a formulação e exe-

cução da política habitacional do Estado 

de São Paulo. Reconhecendo os assen-

tamentos precários como um relevante 
problema habitacional, que necessita de 
ação pública integrada no território do Es-

tado, o PEH-SP estabelece como uma de 
suas linhas programáticas a recuperação 

urbana de assentamentos precários (SÃO 

PAULO, 2011)1.

Diante da demanda de atualização e apro-

fundamento do PEH-SP, evidenciou-se a 
necessidade de avanços metodológicos 
que subsidiem a identificação, dimensio-

namento e caracterização dos assenta-

mentos precários de forma mais precisa e 

passível de atualizações frequentes.

APRESENTAÇÃO 

1
2 construção de modelos para a 

identificação de assentamentos precários 
classificados por tipologia de tecido; 

definição de tipologias de tecido de assen-
tamentos precários; 

3 procedimentos para o dimensionamento 
do total de domicílios em assentamentos 
precários; 

4 metodologia de estimativa multidimen-
sional das necessidades habitacionais 
dentro e fora de assentamentos precários.

Em resposta a essa questão, a metodolo-

gia MAPPA foi desenvolvida com o intuito 
de subsidiar uma leitura explicitamen-

te territorial das carências habitacionais, 
com foco nas regiões metropolitanas 

paulistas, áreas que apresentam elevado 
percentual de assentamentos precários e 

concentram as necessidades habitacio-

nais do Estado.

A MAPPA explora as potencialidades de 

dados geográficos amplamente disponí-
veis a partir de procedimentos capazes 
de dialogar com levantamentos realiza-

dos no âmbito local, incorporando-os, 
quando disponíveis, e subsidiando o apri-
moramento da própria metodologia. Esse 
processo viabiliza assim a aplicação da 
metodologia em distintos contextos me-

tropolitanos. Busca-se, assim, contribuir 
para a produção de informações sobre as 

necessidades habitacionais que comple-

mentem aquelas obtidas exclusivamente 
por meio de pesquisas domiciliares ofi-

ciais, que, embora relevantes e tradicio-

nalmente adotadas como referência na 
gestão pública, apresentam reconhecidas 
limitações sob uma perspectiva territorial. 

A MAPPA foi desenvolvida e aplicada, em 
caráter piloto, na Região Metropolitana da 
Baixada Santista (RMBS). Essa seleção de-

veu-se ao fato de a CDHU ter iniciado sua 
atuação nessa área, no desenvolvimento 
e aplicação de uma metodologia de ma-

peamento e caracterização dos assenta-

mentos precários em regiões metropoli-

tanas a partir de informações municipais. 
Tomando-se como ponto de partida o 

alinhamento em torno de conceitos e sua 

aplicabilidade às condições regionais, es-

tabeleceu-se uma plataforma de mapea-

mento colaborativo – desenvolvida com 
apoio tecnológico da Empresa Metropo-

litana de Planejamento (Emplasa) no âm-

bito do Sistema de Informações Metropo-

litanas (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), a 
qual fomentou o processo de debate pe-

riódico no Fórum da Câmara Temática do 
Conselho de Desenvolvimento Metropoli-
tano da Baixada Santista (Condesb).

A MAPPA abrange quatro frentes de con-

tribuições voltadas ao aprimoramento 
de informações sobre os assentamentos 

precários, as quais estruturam a organiza-

ção da presente publicação. Tais contri-
buições abrangem: 

Os resultados do mapeamento realizado 

na RMBS, com apoio da UFABC, subsi-
diaram o desenvolvimento da metodo-

logia MAPPA fornecendo amostras para 

a caracterização de tecidos de assenta-

mentos precários, bem como para a cali-
bração de modelos e validação de proce-

dimentos propostos.

1 
SÃO PAULO.(Estado). Secretaria de Habitação. Plano Estadual de Habi-

tação de Interesse Social (PEH-SP) 2011-2023. São Paulo, 2011.



Com objetivo de subsidiar não apenas a 
identificação de assentamentos precá-

rios, mas também a apreensão da diver-
sidade de formas e arranjos dos elemen-

tos que caracterizam essas ocupações, a 
primeira contribuição da MAPPA consiste 

na definição e caracterização de distintas 
tipologias de tecido de assentamentos 
precários (TECs). O reconhecimento de 

tais tipologias explicita heterogeneidades 

inerentes aos assentamentos precários 

que, por sua vez, se refletem em modelos, 
estratégias e prioridades de intervenção 
demandadas.

A definição das TECs foi elaborada por 
meio de análises morfológicas de amos-

tras de assentamentos precários da 

RMBS, realizadas com suporte de inter-
pretação visual de imagens, informações 
cartográficas e trabalhos de campo. 

As TECs propostas são: 
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 res-

tingas); 
TEC 4 - Ocupação desordenada (sem tra-

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

regulador;
TEC 6 – Ocupação esparsa ou pouco con-

solidada. 

A definição das TECs subsidiou a segunda 
contribuição da MAPPA: a construção de 
modelos para a identificação de assen-
tamentos precários e sua classificação 
em diferentes tipologias de tecido. Para 

tanto, foram utilizados e integrados dados 
geográficos que abarcam aspectos de 
distintas naturezas, tais como característi-
cas sociais, físico-ambientais e referentes 
à malha urbana e à infraestrutura. 

Os procedimentos para a construção dos 

modelos para identificação e classificação 
dos assentamentos precários baseiam-se 

na: 

(a) construção e integração de variáveis 
relevantes para a identificação das TECs;

(b) utilização de modelos estatísticos para 

a geração de superfícies de probabilidade 

da presença das distintas TECs; e

(c) identificação e classificação dos assen-

tamentos por meio de árvore de decisão2. 

Esses procedimentos facilitam a incor-

poração do conhecimento do analista e a 

adaptação dos modelos para distintas re-

alidades. Como resultado, são apontadas 
áreas que representam maior probabili-

dade de serem assentamentos precários, 
com indicação de sua provável tipologia 
de tecido predominante. 

2  
Uma árvore de decisão é a representação de uma tabela de decisão 

sob forma de árvore, na qual se estabelece um conjunto de condições 

necessárias para ocorrer determinado conjunto de resultados.

Uma vez identificados os perímetros dos 
assentamentos precários, a terceira con-

tribuição da MAPPA consiste no desenvol-
vimento de procedimentos para o dimen-
sionamento da quantidade de domicílios 
nas ocupações precárias a partir da inter-

pretação visual de imagens de alta reso-

lução. 

A proposta baseia-se na identificação de 
subgrupos das TECs (subTECs), caracteri-
zados por indicadores representativos da 
densidade domiciliar. Para cada sub-TEC 
foi especificado e posteriormente calibra-

do um parâmetro denominado cota bruta 

por domicílio (CBD), que representa a re-

lação entre a área ocupada do assenta-

mento e o total de domicílios. A partir da 
classificação dos assentamentos em sub-

TECs e dos valores de suas respectivas 
CBDs, estima-se o total de domicílios em 
cada perímetro. 

Os procedimentos propostos viabilizam 
estimativas do total de domicílios em as-

sentamentos precários em períodos inter-

censitários e representam uma alternativa 
aos municípios com dados desatualiza-

dos e que possuem dificuldades para re-

alizar levantamentos devido ao elevado 
custo. Ademais, o método adota parâme-

tros únicos e estruturados que podem 

ser aplicados em regiões metropolitanas 

como forma de uniformizar metodologias, 
validar dados e apontar possíveis impreci-
sões nas estimativas municipais.

A quarta contribuição da MAPPA abrange 

procedimentos para estimativas do déficit 
e inadequação habitacional que explici-
tam 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 de-

mográfico, projeções domiciliares e infor-
mações municipais sobre assentamentos 

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

cariedade habitacional relacionadas ao 

custo da moradia, infraestrutura, caracte-

rísticas físicas da edificação e inadequa-

ções 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 in-

diretamente consideradas na estimativa 
por meio da incorporação de dados mu-

nicipais sobre o total de domicílios em 

assentamentos precários e previsão de 
remoções. 

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 carên-

cias inerentes a esses domicílios.

TIPOLOGIAS1 IDENTIFICAÇÃO2 DIMENSIONAMENTO3 DÉFICIT E
INADEQUAÇÃO4
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A definição de tipologias de tecidos de 
assentamentos precários (TECs) na RMBS 
fez-se necessária para a seleção dos da-
dos espaciais e variáveis utilizados no de-
senvolvimento de modelos para a identi-
ficação e classificação de assentamentos 
precários. Para isso, foram considerados 
elementos morfológicos identificáveis vi-
sualmente. A análise fundamentou-se 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 públi-
cos, quadras, lotes, infraestruturas etc.) e 
das relações que esses elementos man-
têm entre si e com a base geográfica que 
os suporta (características fisiográficas). 

Definiu-se que para construção de uma 
base de perímetros de assentamentos 
precários a ser analisada, seriam utilizadas 
informações extraídas do mapeamento 
colaborativo realizado pelos municípios 
da RMBS na plataforma SIM/Emplasa 
(SÃO PAULO, s.d.)3, de acordo com me-
todologia proposta pela CDHU (SOUZA; 
ROSSI; RUDGE, 2018)4. Entretanto, como 
esse mapeamento ainda estava em cons-
trução, buscou-se alternativas para revi-
sar e complementar os dados dessa base. 
Foram levantadas novas informações por 
meio de consulta a outras fontes – Diag-
nóstico Urbano Socioambiental Regional 
do Litoral Sustentável, realizado por meio 
do Convênio Petrobrás/Instituto Pólis 
(CONVÊNIO PETROBRAS INSTITUTO PÓ-
LIS, 2013)5 –, análise de imagens de alta 

São Vicente - RMBS
Guilherme Frizzi, 2014

1

1 TIPOLOGIAS
DEFINIÇÃO DE TIPOLOGIAS 

DE TECIDO DE ASSENTAMEN-
TOS PRECÁRIOS (TECs)

resolução, bem como visitas de campo e 
oficinas com os municípios, que contaram 
com o apoio da AGEM. Os resultados des-
se processo, depois de analisados pelos 
municípios, contribuíram para atualizar e 
aprimorar os dados inseridos na platafor-
ma SIM. 

De acordo com os perímetros de assen-
tamentos precários obtidos, conduziu-se 
a análise dos tecidos por meio da sobre-
posição de dados referentes a curvas de 
nível, hidrografia, áreas de preservação 
ambiental e imagens orbitais de alta reso-
lução. Os tecidos encontrados na RMBS 
foram classificados em seis diferentes ti-
pologias, elencadas a seguir:

3 SÃO PAULO (Estado). Empresa Paulista de Planejamento Metropolita-
no SA (EMPLASA). Sistema de Informações Metropolitanas do Estado 
de São Paulo (SIM), s.d. Disponível em: http://www.sim.emplasa.sp.gov.
br/mapa. Acesso em: 15 nov. 2018.

4 SOUZA, M.C.P.; ROSSI, M.T.B.; RUDGE, M.S. Mapeamento colaborativo 
de assentamentos precários em regiões metropolitanas paulistas. In: 
III Seminário sobre Urbanização de Favelas, Salvador, BA, Brasil, 21 a 
23 de novembro de 2018. Anais..., Salvador: Universidade Católica de 
Salvador, 2018.

5 CONVÊNIO PETROBRAS INSTITUTO PÓLIS. Litoral Sustentável. Diag-
nóstico Urbano Socioambiental Regional. Relatório nº 6. São Paulo: 
Instituto Pólis, 2013.



TEC 1
Morros

TEC 2
Palafitas

TEC 3
Áreas úmidas
(ocupações em APP de rios e córregos, 
ou aterros de mangues e restingas)

 • ocupação de terrenos íngremes e 
acidentados e/ou de seu sopé;

 • quadras em formatos não geo-
métricos e/ou quadras abertas;

 • estreitamento das vias internas 
com relação às da cidade formal;

• predomínio de vielas de pe-
destres, becos e escadarias;

 • área dos lotes quase sempre infe-
rior ao padrão do entorno;

 • ocupações em beira de rios ou 
mangues;

 • ausência de definição de quadras;

 • ausência de infraestrutura básica 
ou infraestrutura existente muito 
precária;

• acessos muito precários (vias/
caminhos);

 • ocupações em áreas ambiental-
mente sensíveis;

 • ocupações em áreas aterradas de 
mangue e restinga;

 • ocupações lineares ao longo de 
rios e córregos (margens);

 • divisas dos lotes nem sempre de-
marcadas/definidas;

 • habitações em diferentes está-
gios de consolidação e graus de 
precariedade;

 • incidência frequente de situações 
de risco.

 • alta densidade de ocupação (ca-
sas não contam com recuos);

 • habitações muito precárias;

 • áreas sujeitas à inundação e ris-
cos de incêndio e eletrochoque.

 • densidade e grau de precarieda-
de variáveis;

 • áreas sujeitas à inundação.

Google Earth © Google Earth ©

Google Earth ©

Google Earth ©

Lucia Cavendish, 2016

Juliana Petrarolli, 2018
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TEC 4
Ocupação 
desordenada

TEC 5
Ocupação
ordenada

TEC 
Ocupação
esparsa

 • descaracterização da lógica es-
pacial do entorno;

 • ausência de traçado regulador e 
de uniformidade dos elementos ur-
banos;

 • vias com padrão distinto do en-
torno quanto às dimensões e regu-
laridade;

 • bolsões conformados por várias 
ordens de lotes, servidos por ramais 

de vias restritas aos pedestres;

 • alta densidade de ocupação;

 • declividade média ou baixa;

 • quadras bem definidas e contor-
nadas por vias veiculares;

 • possibilidade de apresentar dis-
tintas demandas por infraestrutura 
e equipamentos;

 • lotes com áreas menores que os 
do entorno;

 • menor grau de consolidação em 
relação aos demais assentamentos;

 • localização, em geral,  em áreas 
de preservação ambiental;

 • ausência de quadras bem defini-
das;

 • ausência de infraestrutura básica 
e serviços urbanos;

 • em alguns casos, o acesso ocorre 
por viário carroçável ou por picada;

 • lotes com área e geometrias dis-
tintas, com padrões inferiores ao do 
entorno;

 • habitações em diferentes está-
gios de consolidação e distintos 
graus de precariedade, frequen-
temente ocupando inteiramente o 
lote;

 • possibilidade de incluir áreas de 
risco (alta declividade) e APP de 
margem de corpo d’água.

 • 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.

 • baixa ou média densidade de 
ocupação;

 • predominância de espaços vazios 
entre as habitações (lotes não ocu-
pados);

 • constituição de “bancos de terras” 
clandestinas.

Google Earth © Google Earth ©

Google Earth © Google Earth ©

Google Earth © Google Earth ©
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São Bernardo do Campo - RGABC
Guilherme Frizzi, 2015

4

A metodologia MAPPA abarca a cons-
trução de modelos para a iden-

tificação de assentamentos precários 
classificados por TECs. Para tanto, foram 
conduzidas as seguintes etapas:

A metodologia MAPPA apresenta alter-
nativas quanto ao grau de generalização. 
A versão detalhada dessa metodologia 
demanda análises específicas da região 
estudada, conforme o realizado para a 
RMBS. Uma versão generalizável da MA-
PPA, voltada para regiões metropolitanas 
com menor disponibilidade de informa-
ções sobre os assentamentos precários, 
pode considerar como referência – com 
ou sem adaptação – modelos calibrados 
a partir de dados de outras áreas. Este 
projeto apresenta um exemplo de ge-
neralização da MAPPA, na qual modelos 
calibrados com base em dados da RMBS 
foram aplicados para outra área, no caso, 
a Região do Grande ABC.

2 IDENTIFICAÇÃO

MODELOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

CLASSIFICADOS POR TECS

desenvolvimento de modelos estatísticos 
para a geração de superfícies de probabilida-
de da presença das distintas TECs 

classificação das TECs por meio de árvore 
de decisão.

construção e integração de variáveis rele-
vantes para a identificação das TECs

  )
 )

  )a

b

c
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Dado Fonte Contribuições para a identificação das TECs

Modelo Digital de 
Elevação (MDE), 

resolução de 30m. 

SÃO PAULO (Estado). Modelo Di-
gital de Elevação (MDE) do  Estado 

de São Paulo, 2013.

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 concentrado-

ras ou dispersoras do fluxo da água da chuva). 

Hidrografia
SÃO PAULO (Estado). Rede de 
Drenagem do Estado de São 

Paulo, 2013.

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)

BRASIL. Ministério do Meio 
Ambiente. Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação, 2017.

O dado permite avaliar se determinado assentamento precário está localizado em área de UC, le-
vando em consideração suas implicações nas políticas de uso e ocupação do solo.

Unidades Básicas de 
Compartimentação 

do Meio Físico (UBC)

SÃO PAULO (Estado). Instituto 
Geológico / Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental, 2014.

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, tal dado foi utilizado para 

construir variáveis que indicassem a presença e grau de risco.

Mangue
SANTOS WEB ATLAS. Atlas 

Ambiental e Socioeconômico da 
Baixada Santista, 2017.

Este dado reúne 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

SÃO PAULO (Estado). Secretaria 
do Meio Ambiente. Base de Da-

dos de Arruamento 
StreetBase, 2010.

As bases de logradouros das fontes citadas foram utilizadas para a construção de dados referentes 
às vias carroçáveis, ou seja, os logradouros que permitem o tráfego de veículos. A existência e co-

bertura 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 “qua-
dras ou bolsões de ocupação”. Este dado permite a análise da regularidade geométrica das quadras 
em assentamentos mais consolidados (quadras retangulares com tamanhos parecidos) e a irregu-
laridade geométrica ou mesmo a ausência de subdivisões em quadras, comumente característicos 

de assentamentos mais precários.
OpenStreetMap©,  contribuidores 

do OpenStreetMap, 2017

UHCT - Unidades 
Homogêneas de 
Uso e Cobertura

da Terra

SÃO PAULO (Estado). Instituto Ge-
ológico / Coordenadoria de Pla-
nejamento Ambiental. Unidades  
Homogêneas de Uso e Ocupação  
do Solo Urbano (UHCT) do Estado  

de São Paulo, 2014.

As UHCT consistem no parcelamento do território em áreas com características semelhantes quan-
to a determinados aspectos físicos, forma e textura intrínsecos da ocupação do solo.

As UHCT foram utilizadas para dois fins distintos: como uma das unidades espaciais de análise con-
sideradas no projeto e para a geração de variáveis. O dado original disponibiliza três variáveis que 

caracterizam a malha urbana: grau de densidade, consolidação e ordenamento da ocupação.

Censo Demográfico 
2010

Resultados do 
universo agregados 

por setores 
censitários

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Censo Demo-

gráfico, 2010.

Este conjunto de dados permite gerar variáveis sobre a população, domicílios e entorno dos do-
micílios. Para que essas variáveis pudessem ser integradas às demais, foi aplicado um método de 
desagregação de dados que recorre à utilização de informações auxiliares, indicadoras da presença 
humana, para distribuir os dados populacionais em unidades espaciais de análise alternativas (Uni-

dades Homogêneas de Uso e Cobertura da Terra - UHCT e células, no caso desse projeto). 

Ortofotos
Imagens Orbitais

Instituto Geográfico e Carto-
gráfico do Estado de São Paulo 

(IGC-SP). Ortofotos Leste-SP 
2010, 2014.

Google Maps / Digital Globe

As ortofotos e imagens orbitais contribuíram para a correção, atualização e validação dos dados.

QUADRO 1 - DADOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS  a ) CONSTRUÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE VARIÁVEIS

Para o desenvolvimento de modelos ca-
pazes de identificar as diferentes TECs, 
foram construídas e integradas variáveis 
representativas de distintos aspectos ter-
ritoriais: 

 • Aspectos físico-ambientais e unidades 
de conservação, que incluem variáveis 
relacionadas à declividade, curvatura do 
terreno, hidrografia, escorregamentos e 
inundações, cobertura de mangue e uni-
dades de conservação.  

 • Malha urbana, que incluem variáveis de 
cobertura de vias carroçáveis, forma de 
quadras e bolsões de ocupação, densida-
de 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 (IBGE, 2010)6.

Realizou-se, para isso, o levantamento e 
integração de dados de fontes diversas, 
conforme apresentado no Quadro 1.

Os dados utilizados são de livre acesso e 
disponíveis, em sua maioria, no DataGEO 
(s.d.)7, a Infraestrutura de Dados Espa-
ciais Ambientais do Estado de São Paulo 
(IDEA-SP), projetado e construído pela 
Secretaria do Meio Ambiente (SMA), atual 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Am-
biente (SIMA). As infraestruturas de dados 
espaciais são recursos tecnológicos que 
possibilitam a disponibilização de infor-
mação, produzida por diferentes institui-
ções de forma organizada e padronizada. 
No DataGEO, a maioria dos dados são pro-
venientes dos órgãos públicos que com-
põem o Sistema Ambiental Paulista.

6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo Demográfico: Brasil, 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
7 DATAGEO. Sistema Ambiental Paulista. Infraestrutura de dados espaciais ambientais do Estado de São Paulo - IDEA-SP, s.d. Disponível em: http://datageo.ambiente.sp.gov.br/. Acesso em: 10 mar. 2019.

Fonte: elaboração própria.
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ANÁLISE: UHCT E CÉLULAS

Os dados levantados apresentam uni-
dades espaciais e formatos de arquivos 
distintos. O desenvolvimento de mode-
los demanda a integração dos dados em 
uma mesma base espaço-temporal, visto 
que todas as variáveis devem estar dis-
poníveis em unidades espaciais de aná-
lise comuns. Para essa integração, foram 
selecionadas duas unidades espaciais de 
análise: Unidades Homogêneas de Uso 
e Cobertura da Terra (UHCTs) e células 
dispostas na forma de uma grade regu-
lar.  Optou-se por uma grade regular com 
células de dimensão de 100mx100m. As 
duas unidades podem ser observadas na 
Figura 1.

O conceito de UHCT e metodologia para 
sua delimitação foram desenvolvidos 
pelo Instituto Geológico (IG). A delimitação 
e classificação das UHCTs do Estado de 
São Paulo para o ano de 2010 foi realizada 
pela Fundação de Ciência, Aplicações e 
Tecnologia Espaciais (Funcate), contrata-
da pela Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental da Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente, com financiamento 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro). 

Os resultados por UHCT e células são 
complementares, sendo que as UHCTs 
possuem melhor correspondência com 
os limites dos assentamentos precários e 
geram classificações mais homogêneas 
dos assentamentos, ressaltando as tipo-
logias predominantes. Por sua vez, as cé-
lulas revelam mais heterogeneidade, que 
tende a explicitar a complexidade dos as-
sentamentos, com a coexistência de dife-
rentes tecidos.

UHCT

CÉLULAS

FIGURA 1 - UNIDADES ESPACIAIS DE ANÁLISE: UHCT E CÉLULAS  

Fonte: elaboração própria.
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b ) GERAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIES DE PROBABILIDADE     

A geração de superfícies de probabilida-
de da presença de cada uma das TECs foi 
realizada a partir da construção de mode-
los de regressão logística, que é um mo-
delo estatístico formulado para prever e 
explicar uma variável categórica binária 
(por exemplo, a presença ou ausência de 
determinada TEC) a partir de sua relação 
com variáveis previsoras.

As superfícies de probabilidade foram 
construídas a partir de modelos corres-
pondentes à presença ou ausência das 
TECs:

 • NTEC: ausência de assentamento precário;

 • TEC 1: Morros; 

 • TEC 2/3: Áreas alagadas ou úmidas (palafi-
tas, ocupações de 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 re-
gulador; 

 • TEC 6: Ocupação esparsa ou pouco conso-
lidada.

 •
As TECs 2 e 3 foram modeladas conjunta-
mente por representarem TECs em áreas 
alagadas ou úmidas, próximas ou sobre 
corpos de água. Assim, apresentam ca-
racterísticas 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 lo-
gístico para outras regiões.

As estimativas de probabilidade de ocor-
rência de cada TEC, computadas para 
cada unidade espacial de análise (UHCT 
ou célula), são mapeadas e apresentadas 
na forma de superfícies de probabilidade, 
conforme ilustra a Figura 2.

PROBABILIDADE DE PRESENÇA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOBAIXA ALTA

UHCT

CÉLULAS

FIGURA 2 - PROBABILIDADE DE PRESENÇA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO: UHCT E CÉLULA

Fonte: elaboração própria.
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O Quadro 2 apresenta uma síntese 
das variáveis incorporadas nos mode-
los de regressão logística estimados 
a partir de dados da RMBS. 

O símbolo “↑↑” foi utilizado quando a 
variável aumenta a probabilidade de 
presença da TEC em questão (corre-
lação positiva), enquanto o símbolo 
“↓” representa o oposto.

 • Específico para a RMBS, com UHCT 
como unidade espacial (↓ ou ↑); 

 • Específico para a RMBS, com célu-
las (↓ ou ↑); 

 • Generalizável para outras regiões,  
com UHCT (↓ ou ↑); 

 • Generalizável para outras regiões, 
com células (↓ ou ↑).  

Foram construídos modelos especí-
ficos para a RMBS e modelos gene-
ralizáveis para outras regiões. Nestes 
últimos, foram desconsideradas va-
riáveis muito particulares, tais como 
cobertura de mangue. 

Dada a geometria diferenciada das 
unidades espaciais de análise (UHCT 
e células), as variáveis consideradas 
em cada modelo também podem di-
vergir.

Para cada TEC, foram estimados qua-
tro modelos:

Modelos

Variável NTEC TEC
 1

TEC 
2/3

TEC 
4

TEC 
5

TEC 
6

Declividade de 0% a 15% ↓↓↓↓ ↑↑ ↑↑

Declividade média ↓ ↓↓

Distância de 15 m ao curso d’água ↑↑↑↑

Distância de 30 m ao curso d'água ↑↑↑

Unidades de conservação de proteção integral ↑↑↑ ↑↑↑↑

Média do índice de perigo de inundação ↑↑

Perigo de escorregamento alto ou muito alto ↓ ↑↑ ↑↑

Área de mangue ↑↑

Curvatura média do terreno ↓↓ 

Distância de até 50 metros de vias carroçáveis ↑↑↑↑

Média do índice de regularidade de forma das quadras ou bolsões de ocupação ↓↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑

Densidade de ocupação (tamanho dos lotes) ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

Estágio de ocupação ↑ ↑↑ ↑↑ ↓↓↓↓

Grau de ordenamento urbano ↑↑↑↑ ↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓

Altura média em relação ao curso d’água mais próximo ↓↓

Densidade de moradores em domicílios ↓ ↓ ↑ ↑↑

Média do número de moradores em domicílios ↓↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑↑

Densidade de domicílios particulares permanentes ↑↑↑↑

% de domicílios do tipo casa ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

% de domicílios do tipo apartamento ↑↑↑↑

% de domicílios sem meio-fio ↑

% de domicílios com esgoto a céu aberto ↓ ↑↑↑

% de domicílios com lixo acumulado nos logradouros ↑↑

% de domicílios sem energia elétrica ↓↓ ↑

% de domicílios sem medidor de uso exclusivo ↑↑ ↑↑

% de domicílios sem coleta de lixo ↓↓↓ 

% de domicílios sem coleta de lixo direta ↓ ↑

Média de número banheiros por domicílio ↑↑ ↓↓↓↓

% de domicílios - moradia adequada ↑ ↓↓

% de domicílios com esgotamento sanitário via vala ↑↑↑

% de domicílios com esgotamento sanitário via fossa rudimentar, vala ou outro escoadouro ↑↑↑↑

% de domicílios com esgotamento sanitário via rio, lago ou mar ↑↑↑↑

% de pessoas responsáveis com rendimento nominal mensal de até 3 salários mínimos ↑ ↑↑

% de domicílios com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até 1/2 salários mínimos ↓↓↓ ↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑ ↑↑

QUADRO 2 - VARIÁVEIS CONSIDERADAS NOS MODELOS MAPPA (RMBS)

Fonte: elaboração própria.
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c ) CLASSIFICAÇÃO
DAS TECS

FIGURA 3 - ÁRVORE DE CLASSIFICAÇÃO

Tendo como referência as superfícies de 
probabilidade, parte-se para a classifica-
ção das UHCT ou células como não pre-
cária (NTEC) ou como uma das distintas 
tipologias de tecido de assentamento 
precário (TECs). 

Para tanto, o analista deve especificar e 
aplicar uma árvore de classificação (Fi-
gura 3) na qual as unidades espaciais de 
análise são inicialmente classificadas em 
duas grandes categorias: (i) áreas não 
precárias ou (ii) áreas de potencial pre-
cariedade. A classificação em cada uma 
dessas categorias depende do estabe-
lecimento de limiares de probabilidades 
que devem ser oriundos de um processo 
interativo de ajuste com base em inter-
pretação visual de imagens de alta reso-
lução e/ou conhecimento prévio sobre a 
área.  

Como ponto de partida, deve-se classi-
ficar como áreas não precárias aquelas 
unidades espaciais de análise que apre-
sentam probabilidade muito alta de não 
ser precária (NTEC). As unidades espa-
ciais remanescentes são consideradas 
como áreas de potencial precariedade. 
Para classificá-las, os valores das probabi-
lidades da presença de cada TEC devem 
ser analisados um a um. Por sua vez, para 
cada superfície de probabilidade de TEC, 
o analista deverá estabelecer um limiar 
acima do qual a unidade será classificada 
como pertencente àquela tipologia.

Dessa forma, considerando as superfícies 
de probabilidade e a árvore de classifica-
ção, as UHCT e células da RMBS e Região 
do Grande ABC foram classificadas em 
distintas tipologias. O resultado dessa 
classificação tanto para uma quanto para 
outra Região, em UHCT e em célula, pode 
ser observado respectivamente nos ma-
pas apresentados a seguir.

TECS NA REGIÃO 
METROPOLITANA 
DA BAIXADA SANTISTA   

O s resultados da classificação MAP-
PA – tanto por UHCT quanto por cé-

lulas – revelam a predominância de áreas 
não precárias próximas à orla e aumento 
dos níveis de precariedade nas áreas dis-
tantes da orla, de alta declividade ou pró-
ximas a cursos d’água. 

Há uma boa correspondência das áre-
as classificadas com os assentamentos 
precários da região e suas tipologias. Em 
relação à localização dos assentamentos 
precários, observa-se uma maior concen-
tração na região da Baía de Santos (Santos 
e São Vicente) e arredores, incluindo áre-
as em Cubatão, Guarujá e Praia Grande. A 
maioria dos assentamentos classificados 
como TEC 1 localiza-se nessa região, em 
particular nos Municípios de Cubatão, 
Santos e Guarujá. 

Os assentamentos em palafitas e ater-
ros de mangues, acertadamente classi-
ficados pela modelagem como TEC 2/3, 
concentram-se em Cubatão, Santos, São 
Vicente e Guarujá. Em outros municípios 
– tais como Peruíbe e Praia Grande – tam-
bém foram identificadas áreas classifica-
das como TEC 2/3, caracterizadas por sua 
localização ao longo de cursos d’água. 

Assentamentos com tecido desordenado 
(TEC 4) são encontrados ao longo de toda 
a RMBS. Os assentamentos TEC 5, com 
morfologia ordenada por traçado regula-
dor, também são encontrados em toda a 
região, principalmente nos Municípios de 
Praia Grande e Guarujá. Por fim, os assen-
tamentos em consolidação (TEC 6) foram 
identificados principalmente em Bertioga, 

TECS NA REGIÃO 
DO GRANDE ABC
   
A classificação MAPPA das UHCT e célu-
las da Região do Grande ABC foi realiza-
da com base em modelos originalmente 
calibrados com os dados da RMBS (mo-
delos generalizáveis para outras regiões). 
Essa classificação teve o intuito de avaliar 
o potencial de generalização da metodo-
logia MAPPA, verificando seu potencial 
de aplicação em contextos diferencia-
dos, incluindo aqueles para os quais não 
estão disponíveis informações sobre as-
sentamentos precários do local. De ma-
neira geral, infere-se que os resultados 
apresentaram-se condizentes com as in-
formações apresentadas no Diagnóstico 
Habitacional da Região do Grande ABC 
(CIGABC/UFABC; DENALDI, 2016)8, espe-
cialmente em assentamentos com maio-
res dimensões e em áreas mais densas.

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. 

A comparação entre os resultados da 
classificação MAPPA e amostras de as-
sentamentos precários evidenciam uma 
das principais potencialidades da meto-
dologia MAPPA, a de auxiliar na identifi-
cação de assentamentos precários ainda 
não reconhecidos pelo Poder Público. Em 
caso de discrepância entre os resultados 
dos modelos e informações municipais, 
deve-se avaliar - por meio de trabalho 
de campo e informações complementa-
res - as características do território para 
confirmar seu enquadramento como as-
sentamento precário e melhor definir a 
poligonal.

8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC/UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (CIGABC/UFABC); DENALDI, R. (Org.). Diagnóstico 
Habitacional Regional do Grande ABC. Relatório. Santo André: UFABC, 
2016. 

ÁREAS DE 
POTENCIAL PRECARIEDADE

Verificar probabilidade de cada TEC.
Probabilidade TEC X Maior do que Limiar Y

NÃO PRECÁRIO 
(NTEC)

NÃO PRECÁRIO 
(NTEC)

TEC X

SIM

NÃO

SIM

NÃO

ÁREAS NÃO PRECÁRIAS

Probabilidade 
Não Precário (NTEC) Muito Alta

Fonte: elaboração própria.
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CLASSIFICAÇÃO MAPPA DE TIPOLOGIAS DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA
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C om objetivo de contribuir para o apri-
moramento da caracterização dos 

assentamentos precários, a metodologia 
MAPPA abrange procedimentos para a es-
timativa do total de domicílios nessas áre-
as a partir da análise de imagens orbitais 
de alta resolução. 

A quantificação de domicílios nos assen-
tamentos precários, em conjunto com sua 
classificação em tipologia de tecido ur-
bano e/ou em tipologias de intervenção, 
consiste em informação estratégica para 
o dimensionamento das políticas de inter-
venção dentro dos assentamentos, auxi-
liando na estimativa do volume de unida-
des novas a serem construídas e de outros 
indicadores para urbanização de favelas.

São Vicente - RMBS
Juliana Petrarolli, 2018

16

DIMENSIONAMENTO3 QUANTIFICAÇÃO DE 
DOMICÍLIOS EM 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
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Embora homogêneas em relação aos cri-
térios morfológicos que as definem, as ti-
pologias de tecido de assentamento pre-
cário (TECs) podem apresentar diferenças 
em relação ao grau de adensamento 
domiciliar. Isto é, os assentamentos pre-
cários classificados em uma mesma TEC 
apresentam significativas diferenças entre 
si no que tange a algumas características 
de densidade de ocupação. 

Assim, considerando as seis TECs já defini-
das, a proposta baseia-se na identificação 
de subtipologias (subTECs) a partir de cha-
ves de interpretação visual de imagens 
que consideram indicadores relacionados 
à densidade domiciliar dentro dos assen-
tamentos precários. 

Tais indicadores são: (i) área de projeção; 
(ii) verticalização; e (iii) taxa de área cons-
truída – ver Quadro 3.

Determina-se para cada subTEC um parâ-
metro denominado cota bruta por domicí-
lio (CBD). A CBD corresponde à área apro-
ximada que cada domicílio compartilha da 
área ocupada do assentamento com base 
na qual se quantifica o total de domicílios. 

O resultado, em metros quadrados (m²), é 
o resultado da divisão da área ocupada do 
assentamento pelo número de domicílios, 
conforme o cálculo demonstrado a seguir 
na Figura 4:

Indicador Definição Padrões

ÁREA DE 
PROJEÇÃO

Relaciona-se com a área 
visivelmente construída da 

habitação, calculada a partir da 
projeção horizontal de cober-
turas (telhados), pisos e lajes.

PEQUENA
Predominam construções com 

área da projeção de
30m² a 50m²

MÉDIA
Predominam construções com 

área da projeção de
50m² a 70m²

GRANDE
Predominam construções com 

área da projeção de
70m² a 130m²

VERTICALIZAÇÃO Relaciona-se com o número de 
pavimentos da construção.

BAIXA
Predomínio de construções 

horizontais

MÉDIA
Número similar de construções 

horizontais e verticais

ALTA
Predomínio de construções 
com 2 ou mais pavimentos

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 considera três 

parâmetros: 

(a) estruturação do logradouro  
não visível por imagem de saté-
lite; predominância de vielas e 
escadarias; predominância de 
viário carroçável; 

(b) área edificada do lote 
existência de áreas livres no in-
terior dos lotes; 

(c) ocupação dos lotes/área 
existência de lotes vazios e áre-
as livres.

MUITO BAIXA
0% a 20%  

BAIXA
20% a 40% 

e

MÉDIA
40% a 60%

we

ALTA
60% a 80%

MUITO ALTA
acima de 80%

QUADRO 3 - INDICADORES PARA A IDENTIFICAÇÃO DE SUBTECS

Cota Bruta 
por Domicílio

Área Ocupada do
Assentamento

Total de domicílios
no Assentamento

=

Para o cálculo da área ocupada do assen-
tamento, foram desconsideradas áreas de 
expressiva vegetação contínua e densa 
(análise visual). Outras áreas como cam-
pos de futebol, praças, equipamentos pú-
blicos, lotes vazios e logradouros foram 
incluídas como áreas ocupadas.

Os valores das CBDs de cada subTEC fo-
ram determinados por meio de informa-
ções auxiliares, tais como contagens so-
bre imagens e dados de levantamentos 
municipais recentes.

A combinação dos indicadores seleciona-
dos atuaram como chaves de interpreta-
ção das subTECs que, por sua vez, apre-
sentavam CBDs específicas. Dessa forma, 
para a estimativa domiciliar em um deter-
minado assentamento, aplica-se a CBD 
da subTEC a qual esse assentamento se 
enquadra. 

Os parâmetros de área de projeção, ver-
ticalização 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 pro-
cesso de comparação e classificação dos 
assentamentos precários em subTECs. 

Os procedimentos de definição e classifi-
cação das subTECs, bem como especifica-
ção de suas respectivas CBDs foram rea-
lizados nos perímetros de assentamentos 
precários da Região Metropolitana da Bai-
xada Santista (RMBS). 

A análise realizada resultou na criação de 
13 subTECs. As subTECs identificadas, com 
seus respectivos indicadores e valor da 
CBD, são apresentadas no Quadro 4.

DEFINIÇÃO DE SUBTECS E 
COTAS BRUTAS POR DOMICÍLIO (CBD)

FIGURA 4 - CÁLCULO DA CBD

Fonte: elaboração própria.

Fonte: elaboração própria.
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QUADRO 4 - CHAVES DE INTERPRETAÇÃO DAS SUBTECS

TEC SubTEC Indicadores CBD

TEC 1

1 A
Área da projeção: Média 

Verticalização: Média
Taxa de área construída: Alta 

100m²

1 B
Área da projeção: Média

Verticalização: Média
Taxa de área construída: Média

120m²

1 C
Área da projeção: Grande

Verticalização: Média
Taxa de área construída: Alta 

150m²

1 D
Área da projeção: Grande 

Verticalização: Média 
Taxa de área construída: Média

190m²

TEC 2 2
Área da projeção: Pequena

Verticalização: Baixa
Taxa de área construída: Muito alta

65m²

TEC 3

3 A
Área da projeção: Grande

Verticalização: Média
Taxa de área construída: Alta

120m²

3 B
Área da projeção: Grande

Verticalização: Baixa
Taxa de área construída: Média

250m²

w

TEC SubTEC Indicadores CBD

TEC 4

4 A
Área da projeção: Média

Verticalização: Baixa
Taxa de área construída: Alta

80m²

4 B
Área da projeção: Grande

Verticalização: Média
Taxa de área construída: Alta 

150m²

TEC 5

5 A
Área da projeção: Grande

Verticalização: Alta
Taxa de área construída: Alta

140m²

5 B
Área da projeção: Grande

Verticalização: Baixa
Taxa de área construída: Baixa

180m²

TEC 6

6 A
Área da projeção: Grande

Verticalização: Baixa
Taxa de área construída: Baixa

600m²

6 B

Área da projeção: Grande
Verticalização: Baixa

Taxa de área construída: Muito 
baixa

1.000m²

ww
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Após a finalização da definição dos parâ-
metros das subTECs, foram realizados os 
procedimentos para a estimativa do total 
de domicílios. Nesse processo, os resulta-
dos finais foram também avaliados a partir 
da comparação com as estimativas munici-
pais disponibilizadas na plataforma SIM. 

A estimativa do número de domicílios em 
cada assentamento precário é feita consi-
derando as seguintes etapas:

FIGURA 5 - DIFERENÇAS LOCAIS ENTRE AS ESTIMATIVAS MUNICIPAIS E MAPPA

Santos

São Vicente

Cubatão

Desvio de mais de 50%

Desvio de 25% até 50%

Desvio de 10% até 25%

Desvio de até 10%

Munícipios Estimativa municipal
(SIM/EMPLASA)

Estimativa 
MAPPA

Diferença 
(%)

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 %

RMBS 138.413 146.565 5,9 %

TABELA 1 - COMPARAÇÃO ENTRE AS ESTIMATIVAS DOMICILIARES

Na Etapa 1, correspondente à identificação 
da área ocupada do assentamento, ocorre 
a interpretação visual das imagens de alta 
resolução nas quais são desconsideradas 
áreas de expressiva vegetação contínua e 
densa. Outras áreas como campos de fu-
tebol, praças, equipamentos públicos, lotes 
vazios e logradouros são também incluídas 
como áreas ocupadas.

A Etapa 2, de classificação da área ocupa-
da do assentamento, leva em conta a he-
terogeneidade interna dos assentamentos. 
Assim, em situações nas quais um mesmo 
assentamento apresenta tipos diferentes 
de subTECs, a área do assentamento é sub-
dividida e classificada de acordo com a sub-
TEC correspondente. 

Após a classificação das áreas ocupadas 
dos assentamentos em diferentes subTEcs, 
realiza-se o cálculo das áreas em m² (Eta-
pa 3) para, em seguida, dividi-las pela CBD 
correspondente. O resultado desse proces-

so de divisão corresponde à estimativa do 
número de domicílios da área em questão 
(Etapa 4).

A metodologia apresentou resultados satis-
fatórios quando comparados às estimativas 
municipais – ver Tabela 1. A partir do cálcu-
lo das diferenças das duas estimativas, foi 
possível a identificação de assentamen-
tos que apresentam números divergentes, 
para os quais se sugere uma verificação. A 
Figura 5 ilustra a identificação das diferen-
ças entre estimativas por assentamento.

Além disso, cabe salientar que a estimativa 
apresentada é proveniente da aplicação de 
uma metodologia com parâmetros únicos 
e estruturados para todos os municípios, 
facilitando assim aplicações da MAPPA em 
regiões metropolitanas, análises compara-
tivas, validação de dados e apontamento 
de possíveis distorções nas estimativas.

Identificação da área ocupada do as-
sentamento;

Classificação da área ocupada se-
gundo subTEC.

Cálculo da área de cada subTEC;

Divisão da área da subTEC pela CBD 
correspondente. 

1
2
3
4

APLICAÇÃO E RESULTADOS

Fonte: elaboração própria com base em São Paulo (s.d.)9.
9 Idem nota 3.

Fonte: elaboração própria com base em São Paulo (s.d.)10.
10 Idem nota 3. Acesso em: 15 nov. 2018.
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A metodologia MAPPA abrange o de-

senvolvimento de procedimentos 

inovadores de estimativa multidimensio-

nal do déficit e inadequação habitacionais 

dentro e fora dos assentamentos precá-

rios. Para tanto, propõe-se uma aborda-

gem híbrida que compatibiliza duas abor-

dagens distintas de dimensionamento do 

déficit e inadequação habitacionais - ter-

ritorial e domiciliar - e explora suas com-

plementariedades.

Guarujá - RMBS
Juliana Petrarolli, 2018

20

DÉFICIT E
INADEQUAÇÃO

ESTIMATIVA DO 
DÉFICIT E INADEQUAÇÃO 

HABITACIONAIS4
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SEIS
DIMENSÕES DAS 
NECESSIDADES 
HABITACIONAIS

INADEQUAÇÃO 
FÍSICA DA 

EDIFICAÇÃO

INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

INADEQUA-
ÇÃO DA 

EDIFICAÇÃO 
À FAMÍLIA

INSEGURANÇA 
JURÍDICA

INSEGURANÇA 
AMBIENTAL

CUSTO DA 
MORADIA

 • 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;
 •

A primeira abordagem, denominada 
territorial, tem caráter explicitamen-

te espacial e baseia-se na identificação 
de assentamentos precários e quantifica-
ção dos domicílios neles contidos. Logo, 
a identificação e a mensuração do déficit 
e inadequação habitacionais de acordo 
com essa abordagem estão diretamente 
relacionadas ao recorte territorial adotado 
– no caso, os limites dos assentamentos 
precários. 

A segunda abordagem, chamada domi-

ciliar, não se baseia na delimitação de 

determinadas porções do território. Nes-

se caso, a unidade de análise é o próprio 

domicílio. Os domicílios são classificados 

como precários ou não, com base em 

uma análise detalhada de suas caracte-

rísticas, que utiliza dados provenientes de 

pesquisas domiciliares.

A abordagem territorial apresenta-se van-

tajosa por tratar espacialmente a questão 

habitacional, demandando informações 

com alto grau de detalhamento. Tais infor-

mações permitem localizar e dimensionar 

os assentamentos precários. Entretanto, a 

abordagem territorial apresenta algumas 

limitações que, por sua vez, se destacam 

como vantagens da abordagem domici-

liar. 

Nesse sentido, a primeira limitação que 

se converte em vantagem do ponto de 

vista da abordagem domiciliar diz respei-

to à maior capacidade de representação 

de dimensões das necessidades habita-

cionais, que só podem ser capturadas a 

partir da combinação e análise de deter-

minadas características domiciliares, tais 

como as relativas ao custo da moradia e 

inadequações da edificação à família (por 

exemplo, densidade domiciliar excessiva). 

Outra vantagem da abordagem domici-

liar, quando comparada à territorial, está 

vinculada à estimativa do déficit habita-

cional em toda a área de interesse (muni-

cípio ou região). 

Enquanto a abordagem territorial res-

tringe-se à contabilização e, por vezes, 

caracterização dos domicílios dentro de 

assentamentos precários, a abordagem 

domiciliar considera também a situação 

dos domicílios fora de assentamentos 

precários.

No entanto, os microdados11 utilizados nas 

estimativas de déficit baseadas na abor-

dagem domiciliar são limitados sob uma 

perspectiva espacial. Por questões de 

confidencialidade, os microdados dispo-

nibilizados pelas instituições produtoras 

de dados (tais como IBGE) não possuem 

uma resolução espacial detalhada, o que 

impede uma caracterização precisa da lo-

calização dos domicílios em situação de 

precariedade. Assim, as estimativas são 

geralmente divulgadas para todo muni-

cípio ou região, não sendo possível ana-

lisá-las sob uma perspectiva intraurbana, 

nem tampouco afirmar quais domicílios 

em situação de déficit estão fora ou den-

tro de assentamentos precários.

A metodologia proposta baseia-se no 

cômputo e compatibilização de ambas 

abordagens, territorial e domiciliar, in-

tegrando informações provenientes de 

fontes distintas: microdados da amostra 

do Censo Demográfico 2010, projeções 

domiciliares municipais da Fundação Se-

ade para o ano de 2018 e dados sobre 

assentamentos precários sistematiza-

dos na Plataforma SIM. Trata-se de uma 

adaptação da metodologia apresentada 

no Diagnóstico Habitacional da Região do 

Grande ABC (2016)12, proposta por Jacovi-

ne e Feitosa13.

Como resultado, obtém-se não apenas a 

quantificação do total de domicílios que 

demandam substituição (déficit) ou me-

lhorias das condições de habitabilidade 

(inadequação), dentro e fora dos assen-

tamentos precários, como também um 

diagnóstico da natureza das carências 

inerentes a esses domicílios.

Considerando a relevância da apreen-

são da multidimensionalidade do défict 

e inadequação habitacionais, buscou-se 

representar, por meio de dados distintos, 

seis dimensões das necessidades habita-

cionais (ROSEMBACK et al., 2014)14, con-
forme Figura 6.

 • Inadequação física da edificação, 
que diz respeito à utilização de mate-
riais que garantam permanentemente 
a proteção contra intempéries, a salu-
bridade, a privacidade, e a segurança 
de seus moradores; 

 • Inadequação da edificação à famí-
lia, que trata da densidade domiciliar. 
A edificação é inadequada quando fa-
mílias coabitam por falta de opção ou 
são muito numerosas para o espaço 
que ocupam;

 • Insegurança jurídica, que está re-
lacionada à regularidade e posse da 
terra;

 • Infraestrutura e serviços públicos, 
que diz respeito à existência e à qua-
lidade 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; 
 •
 • Insegurança ambiental, que diz res-

peito às localizações de risco. São ina-
dequadas as edificações localizadas 
em áreas de preservação ambiental, 
de risco de inundações ou escorrega-
mentos, áreas de contaminação, etc.

FIGURA 6 – SEIS DIMENSÕES DAS 
NECESSIDADES HABITACIONAIS

11 Microdados são a menor fração de um dado coletado em uma pes-
quisa. Retrata a resposta individual dos informantes ao questionário 
aplicado.

12 Idem nota 8.

13 JACOVINE, T.C.; FEITOSA, F.F.  Diagnóstico habitacional e desafios: 
avançando na identificação e mensuração do deficit habitacional den-
tro e fora dos assentamentos precários. O caso da Região do Grande 
ABC. In: II URB Favelas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 23 a 26 de novembro 
de 2016. Anais..., Rio de Janeiro: UFRJ, 2016.

14 ROSEMBACK, R; RIGOTTI, J; FEITOSA, F.; MONTEIRO, A. As dimensões 
da questão habitacional e o papel dos dados censitários nos diagnós-
ticos municipais: uma sugestão de análise frente às novas exigências 
da Política Nacional de Habitação. In: XIX Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais. Anais… São Pedro, SP, ABEP, 2014.

15 SÃO PAULO (Estado). Fundação Seade (Seade). Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Necessidades Habita-
cionais no Estado de São Paulo: Subsídios para o Plano Estadual de 
Habitação 2011 - 2023. São Paulo: Seade; CDHU, 2010.

Fonte: elaboração própria.

Para distintas dimensões, foram selecio-
nadas variáveis de inadequação que, de-
pendendo de sua natureza, caracterizam 
os domicílios em situação de déficit ou 
inadequação habitacional. Os domicílios 
em situação de déficit habitacional são 
aqueles cuja gravidade das inadequa-
ções somente pode ser sanada por meio 
da substituição por nova moradia, ao pas-
so que os domicílios em situação de ina-
dequação habitacional apresentam uma 
ou mais inadequações e não demandam 
uma nova moradia, mas tão somente a re-
alização de melhorias das condições de 
habitabilidade (SÃO PAULO, 2010)15.
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Os microdados da amostra do Censo 
Demográfico 2010, aderentes à aborda-
gem domiciliar, disponibilizam um ele-
vado número de variáveis que podem 
ser combinadas entre si. Tal fato viabiliza 
a representação das dimensões do défi-
cit habitacional citadas, com exceção de 
duas delas: a segurança jurídica (regu-
laridade e posse da terra) e a segurança 
ambiental (área de risco e/ou proteção 
ambiental). Essas duas dimensões podem 
ser representadas, ainda que de maneira 
indireta, pelas informações utilizadas na 

abordagem territorial (total de domicílios 
em assentamentos precários e previsão 
de remoções disponível no Mapeamento 
SIM). 

Dada a complementariedade das duas 
abordagens e suas respectivas fontes de 
dados, a metodologia proposta consiste 
em elaborar estimativas do déficit habi-
tacional a partir de cada uma delas para, 
em seguida, compatibilizá-las. Na estima-
tiva baseada na abordagem territorial, as 
remoções previstas para cada assenta-

mento precário foram consideradas como 
déficit. Os demais domicílios em assenta-
mentos precários (sem expectativa de re-
moção) foram contabilizados como inade-
quação habitacional. 

Para a estimativa baseada na abordagem 
domiciliar, realizada com os microdados 
do Censo Demográfico de 2010, foram 
selecionadas variáveis representativas de 
quatro dimensões do déficit habitacional, 
com base nas quais os domicílios inade-
quados foram classificados como em si-

tuação de déficit ou inadequação. Proje-
ções de crescimento domiciliar municipal 
da Fundação Seade para o ano de 2018 
foram utilizadas para atualizar os dados 
censitários e equiparar temporalmente as 
estimativas a serem compatibilizadas. 

A Figura 7 sintetiza os componentes do 
déficit e inadequação habitacional consi-
derados na compatibilização.

FIGURA 7 – MAPPA: COMPATIBILIZAÇÃO DE ABORDAGENS PARA ESTIMATIVA DO DÉFICIT HABITACIONAL 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010); SÃO PAULO (2010
Fonte de Dados: Abordagem domiciliar - Microdados da amostra do censo demográfico 2010 (IBGE) e projeções domiciliares 2018 (Fundação Seade).
                               Abordagem territorial - Mapeamento colaborativo de assentamentos precários na plataforma SIM/EMPLASA, segundo metodologia desenvolvida pela CDHU.

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010)16, São Paulo (2018)17 e São Paulo (s.d.)18.
16 Idem nota 6.
17 Idem nota 15.
18 Idem nota 3. so em: 15 nov. 2018.

DÉFICIT
COMPATIBILIZADO

INADEQUAÇÃO
COMPATIBILIZADA

Abordagem Territorial

Inadequação Física da Edificação

Inadequação da Edificação à Família

Infraestrutura e Serviços Públicos

Não Especificada
Insegurança jurídica, etc.

Cortiço (com carência de infraestrutura)
Material da parede externa inadequado

Ônus excessivo com aluguel

Densidade excessiva
(exceto relacionada à apartamento, coabitação e 
domicílios não próprios)

Sem rede geral de esgoto ou fossa séptica
Sem rede de abastecimento de água
Sem canalização de água
Sem coleta de lixo
Sem rede de energia elétrica

Domicílio em assentamento precário sem 
previsão de remoção

Custo da Moradia

Abordagem Domiciliar

Abordagem Domiciliar

Abordagem Territorial

Inadequação Física da Edificação

Inadequação da Edificação à Família

Não Especificada
Áreas de risco e proteção ambiental (insegurança 
ambiental), necessidade de desadensamento ou 
abertura de viário, etc. 

Domicílio improvisado (tenda, barraca etc.)
Cortiço (com carência na edificação)
Material da parede externa inadequado

Densidade excessiva + coabitação
Densidade excessiva + apartamento
Densidade excessiva + não próprio

Domicílio em assentamento precário com 
previsão de remoção

ABORDAGEM DIMENSÕES COMPONENTES
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Para realizar a compatibilização entre as estimativas, reconhece-se que ambas – ter-
ritorial e domiciliar – apresentam regiões de interseção e diferenças, conforme ilustra 
a Figura 8.

Expostas as três Regiões e o que repre-
sentam, a metodologia de compatibiliza-
ção das duas estimativas consiste em es-
timar 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 classi-
ficados como em situação de déficit/
inadequação pela abordagem domiciliar 
(microdados) como pertencentes ou não 
a assentamentos precários (Regiões 1 e 3, 
respectivamente), de acordo com a natu-
reza de sua inadequação. 

b) Estimativa da Região 2: obtida por 
meio da diferença entre o total de domi-
cílios em situação de déficit/inadequação 
– segundo a abordagem territorial (mape-
amento SIM)  – e o total estimado para a 
Região 1. 

Para a alocação dos domicílios identifi-
cados como déficit/inadequação a partir 
dos microdados (Região 1 + 3) foi conside-
rada a natureza da inadequação inerente 

FIGURA 9 - ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS DOMICÍLIOS (MICRODA-
DOS) DENTRO OU FORA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – GRAU 
DE INCERTEZA

FIGURA 8 - REGIÕES DE INTERSEÇÃO E DIFERENÇAS ENTRE ESTI-
MATIVAS DO DÉFICIT HABITACIONAL

A - ESTIMATIVA A PARTIR DOS ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS (ABORDAGEM TERRITORIAL)

B - ESTIMATIVA A PARTIR DOS MICRODADOS DA 
AMOSTRA DO CENSO (ABORDAGEM DOMICILIAR)

2

1

3

 Região 1 - Interseção
Domicílios em assentamentos precários e com ina-
dequações capturadas com os microdados da amos-

tra

 Região 2 - Diferença (A - B)
Domicílios em assentamentos precários e sem inade-
quações capturadas com os microdados da amostra

 Região 3 - Diferença (B - A)
Domicílios não situados em assentamentos precários 
e com inadequações capturadas com os microdados 

da amostra

Região 1 - Interseção
A Região 1, resultado da interseção entre 

as Regiões 2 e 3, abrange os domicílios 

contabilizados em ambas as estimativas, 

ou seja, estão localizados nos assenta-

mentos precários identificados e também 

apresentam inadequações capturadas 

a partir de variáveis dos microdados do 

censo demográfico.

Região 2 - Diferença (A - B)
A Região 2, representa os domicílios que 
são contabilizados apenas pela estima-
tiva baseada na identificação dos assen-
tamentos precários (A). São domicílios 
que, segundo a estimativa baseada nos 
microdados (B), não apresentam nenhu-
ma inadequação, mas que provavelmente 
são inadequados do ponto de vista da se-
gurança jurídica. Esses domicílios podem 
apresentar ainda outras inadequações 
não captadas pelos microdados, como as 
relativas à segurança ambiental ou mor-
fologia urbana (densidade excessiva de 

edificações, falta de acesso a vias carro-
çáveis etc.).

Região 3 - Diferença (B - A)
A Região 3, abrange os domicílios que são 

contabilizados apenas pela metodolo-

gia baseada nos microdados da amostra 

do censo demográfico e, portanto, não 

estão situados nos assentamentos pre-

cários identificados. Esses domicílios re-

presentam uma estimativa do déficit e da 

inadequação habitacional externos aos 

assentamentos precários, que pode ser 

composta, por exemplo, por famílias de 

baixa renda com ônus excessivo de alu-

guel, famílias residentes em cortiços ou 

em situação de densidade excessiva.

a cada amostra de domicílio e seu grau 
de incerteza quanto à localização dentro 
ou fora de assentamento precário. Foram 
alocados, inicialmente, os domicílios com 
menor grau de incerteza, tais como aque-
les localizados em áreas de ponderação 
sem assentamentos precários. Por último, 
foram alocados os domicílios caracteriza-
dos apenas por inadequações que podem 
ocorrer tanto dentro, quanto fora de as-
sentamentos precários, como, por exem-
plo, ônus excessivo com aluguel. Esses 
domicílios remanescentes foram aloca-
dos proporcionalmente, considerando-se 
o volume de domicílios dentro e fora dos 
assentamentos precários que ainda não 
foram alocados.  A Figura 9 ilustra o pro-
cesso de alocação.

Finalizado o processo de alocação dos 
domicílios (microdados), conclui-se a es-
timativa do déficit e inadequação habita-
cional nas Regiões 1 e 3 e parte-se para a 
estimativa na Região 2, que são aqueles 
domicílios localizados em assentamen-
tos precários considerados apenas pela 
abordagem territorial.

Fonte: adaptado de Jacovine e Feitosa (2016)19.
19 Idem nota 13.

Fonte: elaboração própria.
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Munícipios

ABORDAGEM DOMICILIAR
(microdados censo 2010 + projeção 2018)

ABORDAGEM TERRITORIAL
(mapeamento assentamentos SIM)

COMPATIBILIZAÇÃO Total 
de Domicílios

(Projeção 
2018)Déficit Inadequação

Déficit + 
Inadequação

Déficit Inadequação
Déficit + 

Inadequação
Déficit Inadequação

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%)

2.616
(13.24%)

8.199
(41,50%)

10.815
(54,74%)

19.757
(100%)

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%)

7.228
(16,69%)

12.779
(29,50%)

20.007
(46,19%)

43.315
(100%)

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%)

12.160
(12,22%)

38.529
(38,72%)

50.689
(50,95%)

99.497
(100%)

Itanhaém 2.014 
(6,21%)

8.618 
(26,58%)

10.632 
(32,80%)

6 
(0,02%)

7.962 
(24,56%)

7.968 
(24,58%)

2.015
(6,22%)

8.618
(26,58%)

10.633
(32,80%)

32.417
(100%)

Mongaguá 702 
(4,09%)

3.589 
(20,89%)

4.291 
(24,97%)

60
(0,35%)

2.974 
(17,31%)

3.034
(17,66%)

703
(4,09%)

3.723
(21,67%)

4.426
(25,76%)

17.182
(100%)

Peruíbe 909 
(4,24%)

5.844 
(27,30%)

6.753 
(31,55%)

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%)

Praia Grande 5.465 
(5,29%)

15.869 
(15,37%)

21.334 
(20,66%)

113 
(0,11%)

7.278 
(7,05%)

7.391 
(7,16%)

5.465
(5,29%)

15.869
(15,37%)

21.334
(20,66%)

103.272
(100%)

Santos 7.163 
(4,71%)

13.717 
(9,02%)

20.880 
(13,73%)

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%)

São Vicente 8.027 
(6,88%)

19.457 
(16,69%)

27.484 
(23,57%)

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%)

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%)

59.137
(9,77%)

136.839
(22,60%)

195.976
(32,37%)

605.510
(100%)

w

TABELA 2 – ESTIMATIVAS DO DÉFICIT HABITACIONAL REALIZADAS COM BASE EM DIFERENTES FONTES DE DADOS E COMPATIBILIZAÇÃO 
ENTRE ELAS

Os resultados das estimativas realizadas 
separadamente com base em duas fontes 
de dados, bem como da estimativa sínte-
se, proveniente da compatibilização entre 
elas, estão dispostos na Tabela 2.  De acor-
do com os resultados da compatibiliza-
ção, 195.976 domicílios da RMBS (32,37% 
do total de domicílios) apresentam algum 
tipo de inadequação habitacional. Desses, 
59.137 (9,77%) compõem o déficit habita-
cional e 136.839 (22,60%) caracterizam-se 
como inadequação habitacional.

Observando os resultados por município, 
aqueles que apresentam maior déficit e 
inadequação habitacional são aqueles 
com os maiores parques habitacionais. 
Guarujá, que possui, segundo a projeção 
para 2018, o quarto maior parque habita-

cional da Região (99.497 domicílios), apre-
senta o maior déficit e inadequação, com 
50.689 unidades nessa condição. A ele, 
seguem: São Vicente, com 41.948 domi-
cílios nessa condição; Santos, com 29.371; 
e Praia Grande, com 21.334. Esses muni-
cípios, quando comparados ao total de 
domicílios em situação de déficit ou ina-
dequação na RMBS, respondem por 73,1% 
de todos os casos da Região.

Do total de domicílios apontados como 
em situação de déficit ou inadequação 
habitacional, 136.839 estão situados den-
tro de assentamentos precários (22,6% 
do total de domicílios) e 59.137 estão si-
tuados fora de assentamentos precários 
(9,8%). 

Dentre 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%) em situação de inadequação 
habitacional.

No que se refere ao déficit fora de assen-
tamentos precários, estima-se que 17.726 
domicílios (2,9%) estejam em situação de 
déficit habitacional e 39.837 (6,6%) em si-
tuação de inadequação habitacional.
 
Para compreender o significado desses 
resultados, é importante servir-se do ca-
ráter multidimensional da metodologia 
de estimativa proposta. Os parágrafos 
seguintes expõem, portanto, alguns dos 
resultados obtidos para os componentes 

do déficit e da inadequação habitacionais, 
dentro e fora de assentamentos precá-
rios.22

Considerando os 41.411 domicílios dentro 
de assentamentos precários da RMBS em 
situação de déficit habitacional, 13.566 
apresentam material das paredes exter-
nas inadequados, 3.527 possuem densi-
dade excessiva associada à coabitação 
e 5.276 são domicílios não próprios com 
densidade excessiva. Destaca-se, entre-
tanto, o volume de domicílios com inade-
quações não especificadas (20.941), que 
são aquelas decorrentes da previsão mu-
nicipal de remoções em assentamentos 
precários e que podem ter motivações 
diversas, tais como localização em áreas 
protegidas, de risco ou necessidade de 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010)20 e São Paulo (s.d.)21.
20 Idem nota 6.
21 Idem nota 3. so em: 15 nov. 2018.
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Munícipios

DENTRO
de Assentamentos Precários

FORA
de Assentamentos Precários

ESTIMATIVA TOTAL
DENTRO e FORA 

de Assentamentos Precários
Total 

de Domicílios
(Projeção 

2018)Déficit Inadequação
Déficit + 

Inadequação
Déficit Inadequação

Déficit + 
Inadequação

Déficit Inadequação
Déficit + 

Inadequação

Bertioga 2.119 
(10,73%)

7.516 
(38,04%)

9.635 
(48,77%)

497
(2,52%)

683
(3,46%)

1.180
(5,97%)

2.616
(13.24%)

8.199
(41,50%)

10.815
(54,74%)

19.757
(100%)

Cubatão 6.395 
(14,76%)

7.914 
(18,27%)

14.309
(33,03%)

833
(1,92%)

4.865
(11,23%)

5.698 
(13,15%)

7.228
(16,69%)

12.779
(29,50%)

20.007
(46,19%)

43.315
(100%)

Guarujá 9.882 
(9,93%)

34.751 
(34,93%)

44.633
(44,86%)

2.278
(2,29%)

3.778
(3,80%)

6.056
(6,09%)

12.160
(12,22%)

38.529
(38,72%)

50.689
(50,95%)

99.497
(100%)

Itanhaém 1.088
(3,36%)

6.880 
(21,22%)

7.968
(24,58%)

927 
(2,86%)

1.738
(5,36%)

2.665 
(8,22%)

2.015
(6,22%)

8.618
(26,58%)

10.633
(32,80%)

32.417
(100%)

Mongaguá 313
(1,82%)

2.721
(15,84%)

3.034
(17,66%)

390
(2,27%)

1.002
(5,83%)

1.392 
(8,10%)

703
(4,09%)

3.723
(21,67%)

4.426
(25,76%)

17.182
(100%)

Peruíbe 1.188 
(5,55%)

3.161 
(14,77%)

4.349
(20,32%)

412
(1,93%)

1.992
(9,31%)

2.404
(11,23%)

1.600
(7,48%)

5.153
(24,07%)

6.753
(31,55%)

21.405
(100%)

Praia Grande 984 
(0,95%)

6.407 
(6,20%)

7.391
(7,16%)

4.481
(4,34%)

9.462
(9,16%)

13.943 
(13,50%)

5.465
(5,29%)

15.869
(15,37%)

21.334
(20,66%)

103.272
(100%)

Santos 7.814 
(5,14%)

9.132 
(6,01%)

16.946 
(11,14%)

3.609
(2,37%)

8.816
(5,80%)

12.425 
(8,17%)

11.423
(7,51%)

17.948
(11,80%)

29.371
(19,32%)

152.061
(100%)

São Vicente 11.628 
(9,97%)

18.520
(15,88%)

30.148
(25,86%)

4.299
(3,69%)

7.501
(6,43%)

11.800 
(10,12%)

15.927
(13,66%)

26.021
(22,32%)

41.948
(35,97%)

116.604
(100%)

RMBS 41.411
(6,84%)

97.002
(16,02%)

138.413
(22.86%)

17.726
(2,93%)

39.837
(6,58%)

57.563 
(9,51%)

59.137
(9,77%)

136.839
(22,60%)

195.976
(32,37%)

605.510
(100%)

ww

TABELA 3 - ESTIMATIVA DO DÉFICIT E INADEQUAÇÃO HABITACIONAL DENTRO E FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS A 
PARTIR DO PROCESSO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE ABORDAGENS

abertura de vias para fins de urbanização.
Além de inadequações graves, que carac-
terizam o déficit habitacional, os domicílios 
em assentamentos precários apresentam 
uma série de outras inadequações, dentre 
as quais se destacam as relativas à infra-
estrutura, principalmente, esgotamento 
sanitário. Estima-se que 63.639 não pos-
suam esgotamento sanitário adequado, o 
que corresponde a 46% dos domicílios em 
assentamentos precários.

Ainda em relação à carência de infraestru-
tura nos assentamentos precários, 14.374 
domicílios possuem abastecimento de 
água inadequado, 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 ligação com a rede de 
energia elétrica. Cabe salientar, entretan-
to, que estas estimativas foram obtidas a 
partir de dados do censo demográfico de 
2010 e, por conseguinte, refletem as con-
dições vigentes na data do levantamento. 
Desde então, foram realizados investi-
mentos em infraestrutura na região, cujo 
impacto poderá ser mensurado a partir 
dos dados do próximo levantamento cen-
sitário, cuja realização está prevista para o 
ano de 2020.

Em relação às demais inadequações den-
tro de assentamentos precários, estima-
-se que 7.868 domicílios apresentem ônus 
excessivo com aluguel, 532 não possuam 

sanitário e 10.391 possuam densidade ex-
cessiva com possibilidade de intervenção 
para ampliação da edificação. Existem 
ainda 31.193 domicílios em assentamen-
tos precários que não apresentaram qual-
quer inadequação capturada pelo censo 
demográfico, sendo, possivelmente, ca-
racterizados apenas por inadequações 
relacionadas à insegurança jurídica. 

Quanto aos domicílios fora de assenta-
mentos precários, dentre os 17.726 em 
situação de déficit habitacional na RMBS, 
sobressaem-se os componentes relacio-
nados à densidade excessiva: 4.239 domi-
cílios do tipo apartamento com densidade 
excessiva; 5.618 domicílios com coabita-
ção e densidade excessiva; e 12.017 do-

micílios não próprios com densidade ex-
cessiva. 

Considerando os componentes da ina-
dequação habitacional, o ônus excessivo 
com aluguel tem destaque nos domicílios 
fora de assentamentos precários, atingin-
do um total estimado de 25.985 domicí-
lios. 

Outra inadequação significativa fora de 
assentamentos precários é a densidade 
excessiva não associada à coabitação e 
com possibilidade de intervenção para 
ampliação da edificação, que caracteriza 
10.069 domicílios. 

22 Total do déficit e inadequação não corresponde à soma de compo-
nentes, dado que o mesmo domicílio pode apresentar inadequação 
em mais de um componente.

Fonte: elaboração própria com base em IBGE (2010)23 e São Paulo (s.d.)24.
23 Idem nota 6.
24 Idem nota 3. so em: 15 nov. 2018.
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O reconhecimento da crítica situação do 
quadro habitacional brasileiro vem refor-
çando a necessidade de estudos e me-
todologias que proporcionem uma me-
lhor compreensão da heterogeneidade 
habitacional em distintas regiões e que 
subsidiem, dessa forma, o planejamen-
to da aplicação de recursos destinados 
à habitação, sobretudo para os segmen-
tos populacionais mais vulneráveis e com 
menor poder aquisitivo.

Considerando a realidade do Estado de 
São Paulo, a MAPPA dá continuidade a 
avanços metodológicos promovidos pela 
Secretaria de Habitação e CDHU em res-
posta a demandas para elaboração ou 
atualização do Plano Estadual de Habi-
tação 2011-2023 (PEH-SP). Em particular, 
destacam-se complementariedades aos 
esforços de desenvolvimento das me-
todologias de cálculo das necessidades 
habitacionais (Fundação Seade/CDHU28) 
e de mapeamento e caracterização de 
assentamentos precários (CDHU29). A MA-
PPA apresenta contribuições que auxi-
liam no aprimoramento, na atualização e 
na articulação das distintas abordagens 
que norteiam essas duas metodologias: a 
abordagem domiciliar (adotada no cálcu-
lo das necessidades habitacionais a partir 
de pesquisa amostral domiciliar) e a abor-
dagem territorial (adotada pela CDHU em 
sua metodologia explicitamente espacial 
e voltada ao levantamento e aprofunda-
mento de informações sistematizadas so-
bre assentamentos precários). 

Uma importante contribuição da MAPPA, 
situada no âmbito da abordagem terri-
torial e complementar à metodologia de 
mapeamento proposta pela CDHU, diz 
respeito à proposição de um conjunto 
de procedimentos para a identificação, 
dimensionamento e caracterização de 

MAPPA: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS

assentamentos precários. Identificar e 
caracterizar os assentamentos precários 
são tarefas essenciais para a elaboração 
de programas habitacionais, definição de 
prioridades e adequação da lógica de fi-
nanciamento a distintas realidades. En-
tretanto, são inúmeras as limitações exis-
tentes na produção de informações sobre 
assentamentos precários. Os dados do 
censo demográfico referentes aos aglo-
merados subnormais tendem à subesti-
mação do fenômeno e a imprecisões na 
delimitação dos perímetros dos assenta-
mentos, ao passo que os governos locais, 
frequentemente, apresentam limitada ca-
pacidade administrativa para produção e 
gestão de informações dessa natureza.

Em resposta a essa constatação, bem 
como à necessidade de atualização do 
PEH-SP, a CDHU firmou uma parceria com 
a UFABC para a construção de uma nova 
metodologia, a MAPPA, que contribuísse 
com a metodologia de mapeamento e 
caracterização de assentamentos precá-
rios que já vinha sendo aplicada na Região 
Metropolitana da Baixada Santista a par-
tir de uma agenda integrada de trabalho 
com municípios para o registro de infor-
mações na plataforma geocolaborativa 
SIM/Emplasa. Entre os resultados da MA-
PPA, 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 anda-
mento com os municípios30. Os modelos, 
construídos a partir da integração de da-
dos 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 assentamen-
tos precários, podendo auxiliar tanto na 
validação das informações inseridas pe-
los técnicos municipais, como também na 
identificação de perímetros de assenta-
mentos precários ainda não reconhecidos 
pelo Poder Público. 

Além de auxiliar no processo de identifica-
ção dos assentamentos precários, os mo-
delos MAPPA também contribuem para 
sua classificação conforme tipologias de 
tecido. Os assentamentos precários são 
heterogêneos e a definição do tipo de in-
tervenção necessária relaciona-se, entre 
outros fatores, com os aspectos urbanos 
e fisiográficos que caracterizam seus teci-
dos. Há, no entanto, um reduzido número 
de estudos voltados à caracterização dos 
tecidos dos assentamentos precários no 
Brasil. A classificação e conceituação pro-
posta e modelada para a RMBS, no âm-
bito da MAPPA, pode ser utilizada como 
instrumento para o planejamento e ges-
tão urbana e habitacional, uma vez que 
permite identificar os diferentes padrões 
de ocupação e analisar as desigualdades 
no território. A conceituação e modela-
gem, que partiram de amostras e dados 
da RMBS, contribuíram para a produção 
desse conhecimento para o Estado de 
São Paulo, tendo apresentado resultados 
promissores no experimento realizado 
para a Região do Grande ABC. 

Atuando ainda no aprimoramento de in-
formações sobre assentamentos precá-
rios, a MAPPA inclui procedimentos para 
dimensionar o total de domicílios nos pe-
rímetros identificados. Considerando os 
elevados custos de levantamentos locais 
para esse fim, o que resulta na frequen-
te inexistência ou desatualização desses 
dados, os procedimentos MAPPA repre-
sentam 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 gra-
tuitamente. Assim como os modelos de 
identificação e classificação de assenta-
mentos precários, esses procedimentos 
podem ser utilizados para validar as in-
formações fornecidas pelos municípios 
e, quando necessário, atualizá-las. Como 
exemplo de estratégia para apropriação 
dos resultados, pode-se citar o mapea-
mento produzido para a RMBS que apon-
ta as convergências e divergências entre 
as estimativas municipais e MAPPA para 
cada assentamento precário. Por inter-
médio dos mapas, é possível identificar 
os locais nos quais se verifica um maior 
ou menor grau de incerteza em relação à 
quantidade de domicílios. No caso do re-
conhecimento, por parte dos municípios, 
de imprecisões nas estimativas munici-
pais, pode-se substituí-las pelas estima-
tivas MAPPA.

Para além das contribuições menciona-
das, compreendidas no âmbito de uma 
abordagem territorial de diagnóstico ha-
bitacional dos assentamentos precários, 
a MAPPA introduz também inovações 
metodológicas baseadas na proposição 
de uma nova abordagem, de caráter hí-
brido, para a estimativa das necessida-
des habitacionais. Ao explorar e integrar 
potencialidades inerentes às abordagens 
territorial e domiciliar, a metodologia pro-
posta avança ao quantificar e caracteri-
zar múltiplas dimensões do déficit e da 
inadequação habitacional dentro e fora 
dos assentamentos precários. 

Diferentemente do cálculo elaborado 
pela Fundação Seade/CDHU, que adota 
uma abordagem exclusivamente domi-
ciliar de análise e tem como referência a 
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Pesquisa de Condições de Vida (PCV) de 
2006, a metodologia MAPPA para estima-
tiva do déficit e inadequação habitacional 
parte dos dados da amostra do Censo 
Demográfico de 2010 e projeções domici-
liares da Fundação Seade para 2018 para 
a caracterização dos domicílios, integran-
do-os, posteriormente, aos dados sobre 
assentamentos precários. Em relação à 
PCV, o censo apresenta um menor deta-
lhamento das condições habitacionais dos 
domicílios, o que implica em uma série de 
diferenças relacionadas aos componen-
tes do déficit e inadequação considera-
dos em cada metodologia. Entretanto, a 
adoção dos dados censitários justifica-se 
pelo fato de a PCV ter sido descontinuada, 
enquanto o censo demográfico apresenta 
levantamentos regulares, estando o pró-
ximo 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 delimita-
ção e caracterização de assentamentos 
precários, o que permite diagnosticar a 
situação dentro e fora dessas ocupações. 
Cabe destacar que, além de estimar o to-
tal de domicílios em situação de déficit e 
inadequação habitacional dentro e fora 
dos assentamentos precários, a metodo-
logia tem um caráter multidimensional, 
que explicita a natureza das carências ha-
bitacionais inerentes a esses domicílios. A 
nova metodologia 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 ofe-
recem tanto uma referência para o apri-

moramento e atualização das informa-
ções municipais sobre assentamentos 
precários, quanto para a estimativa multi-
dimensional do déficit e inadequação ha-
bitacional dentro e fora de assentamentos 
precários. 

Buscando ampliar sua capacidade de 
aplicação e generalização, a construção 
da MAPPA adotou como princípio a utili-
zação de dados de livre acesso e dispo-
níveis, ao menos para o Estado de São 
Paulo. Para tanto, assumem fundamental 
importância as iniciativas voltadas à dis-
ponibilização de dados de forma padroni-
zada por meio de geoportais, tais como as 
promovidas pelo IBGE, responsável pelo 
Censo Demográfico, e pela Secretaria do 
Meio Ambiente (SMA) responsável pelo 
DataGEO, que reúne dados provenien-
tes de instituições que compõem o Sis-
tema Ambiental Paulista. Entre os dados 
obtidos nesses portais estão aqueles de 
maior relevância para a MAPPA, que per-
mitiram a construção e integração de va-
riáveis representativas de distintos aspec-
tos territoriais, desde físico-ambientais 
até sociodemográficos. 

Destaca-se, entre os dados levantados 
para a construção de modelos, as Unida-
des Homogêneas de Uso e Cobertura do 
Solo (UHCT) que, por terem sido delimi-
tadas a partir da interpretação visual de 
imagens de alta resolução, introduziram 
uma dimensão relacionada à morfologia 
urbana, ainda pouco explorada em estu-
dos dessa natureza. Por essa razão, é co-
mum que assentamentos precários apre-
sentem perímetros coincidentes com os 
de UHCT, o que facilita a delimitação das 
ocupações e motiva sua adoção como 
unidade espacial de análise dos modelos 
de identificação e classificação de assen-
tamentos precários. Com o intuito original 

de apresentar uma alternativa às UHCT, 
disponível apenas para o Estado de São 
Paulo (ano 2010), considerou-se também 
a célula como unidade espacial para a 
construção dos modelos. Entretanto, as 
análises sobre os resultados apontaram 
complementariedade entre as duas uni-
dades espaciais (UHCT e célula) e refor-
çaram a relevância da disponibilização e 
atualização das UHCT para a metodologia. 
Uma futura descontinuidade da produção 
desse dado pode, portanto, representar 
uma limitação dos modelos MAPPA. 

Para explorar as potencialidades da MA-
PPA 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 proces-
so, 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 me-
todologia e ampliará sua capacidade de 
generalização para outras realidades me-
tropolitanas. Outro desafio fundamental a 
ser abordado com o prosseguimento dos 
trabalhos – cuja superação demanda in-
tenso diálogo com gestores públicos –, 
refere-se ao desenvolvimento de estra-
tégias que viabilizem a apropriação da 
metodologia e dos diagnósticos decor-
rentes de sua aplicação na atualização do 
PEH-SP, bem como no desenvolvimento 
de planos de habitação específicos para 
municípios e regiões. 

 

 

25 SÃO PAULO (Estado). Fundação Seade (Seade). 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Ur-
bano (CDHU). Necessidades Habitacionais no Esta-
do de São Paulo: Subsídios para o Plano Estadual 
de Habitação 2011 - 2023. São Paulo: Seade; CDHU, 
2010.

26 SOUZA, M.C.P.; ROSSI, M.T.B.; RUDGE, M.S. Mapea-
mento colaborativo de assentamentos precários em 
regiões metropolitanas paulistas. In: III Seminário 
sobre Urbanização de Favelas, Salvador, BA, Brasil, 
21 a 23 de Novembro de 2018. Anais..., Salvador: Uni-
versidade Católica de Salvador, 2018.

27 Atualmente a CDHU vem trabalhando, em parce-
ria com os municípios, no mapeamento dos assen-
tamentos precários da RMBS e Região Metropolita-
na de São Paulo. Em breve, deverão ser iniciados os 
trabalhos na Região Metropolitana de Campinas.  
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