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PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO 2011-2023
Déficit e Inadequação nas Regiões Metropolitanas

71% dos domicílios - déficit ou inadequação 
habitacional  famílias com renda de até 3 s.m. 

Concentração de famílias de mais baixa renda 
em situação de déficit e de inadequação



Texto da Proposta Setorial Habitação para o PDUI – RMSP com acréscimos em azul 

definidos na Câmara Temática - em azul.

PE-005: Elaborar Plano de Desenvolvimento Habitacional para a RMSP, articulado 

com a gestão de recursos hídricos, de saneamento, de redução de riscos e, 

portanto, considerando as questões socioambientais além das tendências e planos 

de desenvolvimento econômico, contemplando: 
• Identificação e qualificação das necessidades habitacionais: elaboração e 

atualização de diagnósticos, análise de informações de fontes secundárias 

(cadastros), etc.

• Definição de diferentes modelos de intervenção;

• Definição de prioridades de ação;

• Definição de metas ao longo do tempo;

• Estimativa de investimentos necessários;

• Uniformização de informações territoriais e articulação de instrumentos de gestão 

dos atendimentos habitacionais, considerando desde os atendimentos provisórios 

como auxílio-moradia, até soluções habitacionais para acesso por meio de 

aquisição ou locação social;

• Uniformização dos critérios e prioridades de atendimento habitacional;

• Diretrizes para elaboração ou revisão dos Planos Municipais de Habitação;

• Bases para o monitoramento e avaliação das ações habitacionais.



Texto da Proposta Setorial Habitação para o PDUI – RMSP com acréscimos em azul 

definidos na Câmara Temática - em azul.

PE-005: Elaborar Plano de Desenvolvimento Habitacional para a RMSP

Definição das metas e indicadores

• As metas devem ser vinculadas à Proposta Estratégica - PE-005

₋ Estabeleceu-se o prazo de 18 meses como meta para a elaboração e 

validação do Plano Metropolitano de Habitação, objeto da PE-005, a partir 

da promulgação do PDUI-RMSP.



DIAGNÓSTICO HABITACIONAL PARA 
PRIORIDADES DE AÇÃO METROPOLITANAS –
PLANO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO

• SH/CDHU

• Conselhos Regionais 

• Agências Regionais 

• Câmaras Temáticas de Habitação

• Municípios Regiões Metropolitanas

• Apoio Sistema SIM – Emplasa

• Apoio Metodológico – Contrato CDHU/UFABC 

Ações em Andamento 



OBJETIVO

QUALIFICAÇÃO 
DOS 

ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS –

CONDIÇÃO ATUAL

DEFINIÇÃO DO 
TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
REQUERIDA PARA 

EQUACIONAR A 
SITUAÇÃO 

IDENTIFICADA 
NA ÁREA / 

REGIÃO

FOCO: possibilitar a identificação e qualificação dos assentamentos precários 
de forma a orientar diretrizes e ações habitacionais no território regional 



Conceitos e definição do Objeto de Trabalho

PRECARIEDADE X IRREGULARIDADE

“Assentamentos Precários”: Assentamentos urbanos inadequados, ocupados por moradores de 
baixa renda, incluindo as tipologias favelas e assemelhados, loteamentos irregulares, cortiços, e 
conjuntos habitacionais irregulares/degradados, tendo em comum:

- Uso predominantemente residencial;
- Precariedade das condições de moradia (ausência de infraestrutura de saneamento 
ambiental; localização em áreas mal servidas por sistema de transporte e equipamentos sociais; 
terrenos alagadiços e sujeitos a riscos geotécnicos; adensamento excessivo, insalubridade e 
deficiências construtivas da unidade habitacional, etc.).

- Irregularidade urbanística e fundiária. (Política nacional de habitação 2005)

“Núcleos Urbanos Irregulares/Informais”: Assentamentos humanos com uso e características 
urbanas, clandestinos, irregulares, ou nos quais não foi possível realizar a titulação de seus ocupantes.
Objeto de duas modalidades de regularização fundiária urbana:

- Reurb de interesse social (Reurb-S): Regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda (cf. 
declaração ato do poder executivo municipal;

- Reurb de interesse específico (Reurb-E): Regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais, ocupados predominantemente por população não qualificada como de 
baixa renda (cf. declaração ato do poder executivo municipal).

(Lei federal Nº 13.465 2017)
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QUALIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS –
Mapeamento pelos Municípios em Base para 
Plano Metropolitano de Habitação

• Referências para 
localização / 
identificação dos 
assentamentos

IDENTIFICAÇÃO

• Atributos / 
características dos 
assentamentos 
precários mapeados

TIPIFICAÇÃO
• Enquadramento do 

assentamento 
mapeado segundo o 
tipo de intervenção 
requerida

TIPOLOGIA DE 
INTERVENÇÃO

• Informações sobre 
Programas associados 
diretamente ou em 
apoio ao 
assentamento

AÇÕES PÚBLICAS 
VINCULADAS

ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS

• Favela/Loteamento irregular
• Cortiço
• Conjunto Habitacional irregular

• Regularização fundiária
• Urbanização simples (1)
• Urbanização complexa (2)
• Desocupação total

• Assentamento já urbanizado
• Assentamento urbanizável ou parcialmente urbanizado
• Assentamento não urbanizável



FERRAMENTA DE MAPEAMENTO SIM - SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES METROPOLITANAS

Sistema WEB desenvolvido pela EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano, que está criando módulo para gestão das informações habitacionais 

das RMs – parcerias Agências Regionais , CDHU e CT Habitação



SITUAÇÃO/PROGRAMAÇÃO

• RM Baixada Santista 
Apresentado projeto em Encontro Regional da Baixada Santista (out 17) e em  
Reunião do CONDESB a todos os prefeitos (nov 17)
Mapeamento e caracterização dos assentamentos precários pelos municípios em 
finalização. Reunião técnica 16/05 na Câmara Temática de Habitação –setores. 
Próxima reunião 20/06.

• RMSP
Apresentado no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano a todos os prefeitos.
(nov 17).  Câmara Temática de Habitação – 04/12, 20/02 e 27/03. Mapeamento e 
caracterização dos assentamentos precários pelos municípios em elaboração. 
Próxima reunião 26/06.

• RM Campinas
Apresentação e aprovação no Conselho e Agência Metropolitana (nov 17) 
– A definir cronograma com Câmara Temática de Habitação.

 Meta inicial para Planos Habitacionais das Regiões Metropolitanas de São 
Paulo, Baixada Santista e Campinas, em parceria com as agências 
metropolitanas e municípios, primeiros resultados 2018.



INFORME

Matéria do Diário Oficial 
de 21/03/2018



PRIMEIROS RESULTADOS 
NA BAIXADA SANTISTA



RMBS-PRIMEIROS RESULTADOS



PRIMEIROS RESULTADOS - RMBS



Cubatão

• Identificação de ações públicas.

LEGENDA

INFORMADO
PELOS
MUNICÍPIOS

Favela

Loteamento 
irregular

Setor precário / 
Aglomerado subnormal
CEM, 2013 (base Censo 
IBGE 2010)

Santos

• Maior precisão na identificação dos limites dos assentamentos.

COMPARAÇÃO MAPEAMENTOS MUNICIPAIS / CEM 
CEBRAP



BertiogaLEGENDA

INFORMADO
PELOS
MUNICÍPIOS

Favela

Loteamento 
irregular

Setor precário / 
Aglomerado subnormal
CEM, 2013 (base Censo 
IBGE 2010)

• Mais assentamentos precários identificados em 
2017;

• Aumento de domicílios associado ao acréscimo 
de áreas identificadas;

• Eventual subenumeração dos setores subnormais 
no Censo 2010 do IBGE;

• Maior precisão na identificação do limites dos 
assentamentos precários.

Itanhaém

COMPARAÇÃO MAPEAMENTOS MUNICIPAIS / CEM 
CEBRAP



PRIMEIROS RESULTADOS 
NA RMSP



RMSP



RESULTADOS PRELIMINARES: MAPEAMENTO 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – RMSP

Exemplo de 
assentamentos 
com informações 
preenchidas

Enquadramento 
da área em 
tipologia de 
intervenção



RESULTADOS PRELIMINARES: MAPEAMENTO 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – RMSP

Exemplo de 
assentamentos 
com informações 
preenchidas

Enquadramento 
da área em 
tipologia de 
intervenção



RESULTADOS PRELIMINARES: MAPEAMENTO 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – RMSP

Exemplo de 
assentamentos 
com informações 
preenchidas

Enquadramento 
da área em 
tipologia de 
intervenção



SITUAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS  - Avanços e 
Pendências – maio 2018

Municípios com 
informações na 

plataforma: 32

Perímetros já 
incluídos (ainda que 
com informações 

parciais. Inclui CH): 

7.551

Em  27/03:
Municípios: 26
Perímetros: 7.388

Municípios que 
não indicaram 

representantes: 1

Municípios que 
não inseriram

informações*: 7
*Inclui S. Caetano 

SUB REGIÃO MUNICÍPIO
INDICAÇÃO DE 

REPRESENTANTES 

INSERÇÃO DE 

INFORMAÇÕES NO SIM 

EMPLASA 

Caieiras  

Cajamar  

Francisco Morato  X
Franco da Rocha  

Mairiporã  

Arujá  

Biritiba-Mirim  

Ferraz de Vasconcelos  

Guararema  

Guarulhos  

Itaquaquecetuba  

Mogi das Cruzes  

Poá  

Salesópolis  

Santa Isabel  

Suzano  

Diadema  

Mauá  

Ribeirão Pires  

Rio Grande da Serra  

Santo André  

São Bernardo do Campo  

São Caetano do Sul  X
Cotia  X
Embu  

Embu-Guaçu  

Itapecerica da Serra  

Juquitiba  X
São Lourenço da Serra X X
Taboão da Serra  

Vargem Grande Paulista  X
Barueri  

Carapicuíba  

Itapevi  

Jandira  

Osasco  

Pirapora do Bom Jesus  X
Santana de Parnaíba  

 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Norte

Leste

Sudeste

Sudoeste

Oeste



RESULTADOS PRELIMINARES: 
ASSENTAMENTOS E IMÓVEIS

Não computados na tabela e não mapeados:
• 124 conjuntos habitacionais com  5.431 imóveis
• Cortiços – São Caetano do Sul

42%
58%

Assentamentos precários - Favela e 
Loteamento Irregular (%) 

Favela Loteamento irregular

53%
47%

Imóveis em Favela e Loteamento Irregular 
(%) 

Favela Loteamento irregular

19/mar 03/mai

N.º DE 

ASSENTAMENTOS
7.308 7.427

TOTAL DE 

IMÓVEIS
1.106.910 1.123.394

FAVELA – áreas 3.409 3.116

FAVELA – 

Imóveis
656.535 600.506

LOTEAMENTOS - 

áreas
3.899 4.311

LOTEAMENTOS - 

Imóveis
450.375 522.888

O Município de São Paulo  reduziu o número de áreas em relação à última extração de dados
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PLHIS - Sistematização 

- 2012

(Denaldi)

DHABC - julho 

2016

Domicílios em 

Precariedade/ 

Irregularidade 

Domicílios em 

Assentamentos 

Precários e/ou 

irregulares 

Arujá Leste 1.593                  - - 40                           40                                  

Barueri Oeste 1.643                  - - 669 340                         78                                  

Biritiba-Mirim Leste 550                      - - 1.033               2.792                     2.792                            

Caieiras Norte 1.167                  3.146                            - 3.146 - 1.964                            

Cajamar Norte 1.926                  - - 9.154                     8.752                            

Carapicuíba Oeste 10.027                22.128                         - 22.128 5.240                     5.539                            

Cotia Sudoeste 809                      - - 17.000 - -

Diadema Sudeste 26.181                25.271                         25.697                      24.364                   24.196                         

Embu Sudoeste 13.058                13.347                         - - 48                                  

Embu-Guaçu Sudoeste 410                      1.374                            - - -                                

Ferraz de Vasconcelos Leste 6.047                  - - - 8.322                            

Francisco Morato Norte 7.236                  - - 14.041 - -

Franco da Rocha Norte 4.569                  - - 18                           5.126                            

Guararema Leste - - - 1.060                     1.060                            

Guarulhos Leste 62.678                73.257                         - 4.537                     4.537                            

Itapecerica da Serra Sudoeste 7.071                  16.110                         - - 628                         7.040                            

Itapevi Oeste 3.323                  7.324                            - 24.781 1.623                     2.899                            

Itaquaquecetuba Leste 15.115                - - - 4.421                            

Jandira Oeste 1.602                  - - 2.633 2.785                     2.785                            

Juquitiba Sudoeste 424                      - - - -

Mairiporã Norte 237                      - - 20.122 551                         636                               

Mauá Sudeste 23.711                56.835                         26.822                      113                         40.984                         

Mogi das Cruzes Leste 6.010                  - - 17422 242                         242                               

Osasco Oeste 24.457                47.518                         - - 32.573                         

Pirapora do Bom Jesus Oeste 203                      - - - -

Poá Leste 197                      - - 1.067                     4.194                            

Ribeirão Pires Sudeste 1.225                  3.717                            3.454                        2.530                     2.730                            

Rio Grande da Serra Sudeste 183                      - 1.733                        -                                

Salesópolis Leste - - - 93                           93                                  

Santa Isabel Leste 443                      - - 2.271                     2.271                            

Santana de Parnaíba Oeste 1.577                  1.970                            - 10.789 18.401                   18.401                         

Santo André Sudeste 29.990                22.134                         39.365                      24.224                   25.457                         

São Bernardo do Campo Sudeste 45.846                90.437                         93.123                      57.882                   57.882                         

São Caetano do Sul Sudeste - - - - -

São Lourenço da Serra Sudoeste - - - - - -

468.023              889.808                       - 970.271                 843.244                       

Suzano Leste 6.103                  - - 41562 2.732                     2.732                            

Taboão da Serra Sudoeste 8.628                  20.861                         - - 1.829                     12.356                         

Vargem Grande Paulista Sudoeste - 1.033                            - - - -

782.262   1.296.270     190.194      175.326 1.134.787 1.123.394     

SIM EMPLASA 03/05  

(favela + 

loteamento 

irregular) 

N.º de Imóveis

Município
SUB 

REGIÃO

Domicílios 

particulares 

permanentes 

em 

Assentamentos 

Precários-

CEM_CEBRAP

PLHIS

consolidação 

CDHU

TOTAL - RMSP

São Paulo

SIM EMPLASA 

13/04  (favela + 

loteamento 

irregular) 

N.º de Imóveis



1.286
41%

1.830
59%

FAVELAS

1.126
26%

3.185
74%

LOTEAMENTO IRREGULAR

2.412
32%

5.015
68%

Áreas classificadas na tipologia

Áreas Não classificadas na tipologia

FAVELAS + LOTEAMENTOS IRREGULARES

CLASSIFICAÇÃO NA TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

Interesse específico: 663
Interesse Social: 2.618
Sem informação: 1.032



ÁRVORE DE VARIÁVEIS – Favelas e Loteamentos



ÁRVORE DE VARIÁVEIS – Favelas e Loteamentos



ÁRVORE DE VARIÁVEIS – Favelas e Loteamentos



MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO – TIPOLOGIA DE 
INTERVENÇÃO – Favelas e  Loteamentos Irregulares

TIPOLOGIA
TIPOLOGIA DO 
ASSENTAMENTO

ÁREA DE 
RISCO

% REMO-
ÇÕES

OBRAS 
GRUPO I

OBRAS DO 
GRUPO II

REGULARIZAÇÃO URBANIZADA NÃO NÃO NÃO NÃO

URBANIZAÇÃO I URBANIZÁVEL / 
PARCIALMENTE 
URBANIZADA

NÃO < 15
E ter ao 
menos 1

SIM
NÃO

URBANIZAÇÃO II URBANIZÁVEL / 
PARCIALMENTE 
URBANIZADA

SIM > 15 e < 100 ----
OU ter ao 
menos 1

SIM

DESOCUPAÇÃO 
TOTAL

NÃO 
URBANIZÁVEL

---- =100 NÃO ----

Grupo I: 
Sistema de lazer e equipamentos público
Rede de abastecimento de água
Rede coletora de esgoto
Elevatória de água
Rede de iluminação pública
Rede de energia elétrica domiciliar

Grupo II: 
Elevatória de esgoto
Obra de arte de engenharia
Sistema de macrodrenagem
Estação de tratamento de esgoto
Compensação e recuperação ambiental
Contenção de encostas
Estabilização do solo
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ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

V07 TIPO DE INADEQUAÇÃO HABITACIONAL E URBANA

Favela

Assentamento caracterizado por ocupação feita à margem da 

legislação urbanística e edilícia, de áreas públicas ou particulares 

de terceiros, predominantemente desordenada e com 

precariedade de infraestrutura, com construções 

predominantemente autoconstruídas e precárias, por famílias de 

baixa renda e vulneráveis socialmente. Pode estar implantado em 

áreas inadequadas à ocupação humana, a exemplo de áreas 

inundáveis e insalubres.

Loteamento

irregular

Assentamento com lotes previamente estabelecidos e traçados de 

ruas definidos, promovido por agente privado, mas que se 

encontra em desacordo com as diretrizes estabelecidas para o 

parcelamento, uso e ocupação do solo, ou que não foi submetido 

aos processos de licenciamento/aprovação, exigindo 

procedimentos de regularização urbanística e fundiária. Pode 

apresentar deficiência de infraestrutura urbana básica e/ou 

equipamentos públicos comunitários.



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

V07 TIPO DE INADEQUAÇÃO HABITACIONAL E URBANA

Empreendimento 

Habitacional de 

Interesse Social 

Irregular 

Conjunto de lotes ou de unidades habitacionais 

horizontais ou verticais, promovido pelo poder público 

para demanda de interesse social, em situação de 

irregularidade urbanística, edilícia ou fundiária.

Cortiço

Moradia coletiva, multifamiliar, constituída por uma ou 

mais edificações em um mesmo lote urbano, subdivididas 

em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a 

qualquer título; com várias funções exercidas no mesmo 

cômodo; com acesso e uso comum dos espaços não 

edificados e instalações sanitárias; com circulação e 

infraestrutura, no geral, precárias e superlotação de 

pessoas.

 Árvore variáveis específicas para essas precariedades em desenvolvimento



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

V08 Modalidade de Regularização

Modalidade de regularização fundiária e urbana (Reurb) previstas na Lei Federal N.º 

13.465/2017.

Interesse 

Social

Modalidade de Regularização Fundiária Urbana (Reurb-S) definida pela 

Lei Federal 13.465/2017 aplicada a assentamentos urbanos informais 

ocupados por população predominantemente de baixa renda, assim 

declarado em ato do poder executivo municipal.

Interesse 

Específico

Modalidade de regularização fundiária (Reurb-E) definida pela Lei 

Federal 13.465/2017 aplicável aos núcleos urbanos informais 

ocupados e não classificados na modalidade de Regularização 

Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S).



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

V17 Ocupação em APP / APM e Unidade de Conservação

Existência de ocupação em áreas de preservação permanente, proteção e/ou 

recuperação de mananciais, em unidades de conservação sob proteção integral ou de 

uso sustentável estabelecidas pela legislação federal, estadual ou municipal, e 

regulamentação complementar vigente, como por exemplo:

- Lei Federal no 9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC);

- Lei Federal no 12.651/2012, que institui o Código Florestal; e

- Lei Estadual no 9.866/1997, que dispõe sobre diretrizes e normas para a 

proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse 

regional do Estado de São Paulo.

 Sim

 Não

 Sem informação



V18 Ocupação em Área de Risco

Existência de imóveis situados em área onde existe a possibilidade de ocorrência de 
perda ou dano social e econômico, causada por uma condição ou processo geológico, 
de origem natural, que pode ser induzido ou potencializado por intervenções nos 
terrenos, executadas de maneira inadequada. 

Exemplo: áreas sujeitas a enchentes, escorregamentos, erosão, contaminação do 
solo, etc.

 Sim

 Não

 Sem informação

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 



V37 Impacto de planos de intervenção de estruturação urbana

Impacto direto no assentamento de projeto, obra ou plano de estruturação urbana, 

que exija a desocupação total ou parcial do assentamento, a exemplo de duplicação 

de rodovias, implantação de sistemas de transportes, construção de reservatórios, 

viadutos, dentre outros.

 Sim

 Não

 Sem informação

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 



V38 Situações de impacto jurídico

Existência de ações ou demandas judiciais que afetem diretamente o assentamento

Ação Civil 

Pública

Existência de ação civil pública envolvendo o assentamento. A ação civil pública 
é um instrumento processual, de ordem constitucional, destinado à defesa de 
interesses difusos e coletivos. Sua propositura pode ser feita pelo Ministério 
Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Também podem promovê-la as 
autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia 
mista. 
(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26413013/acao-civil-publica)

Termo de 

Ajustamento 

de Conduta

Existência de Termo de Ajustamento de Conduta envolvendo o assentamento. O 

TAC é um instrumento legal destinado a colher, do causador do dano ao 

consumidor coletivamente considerado, um título executivo extrajudicial de 

obrigação de fazer, não fazer ou de indenizar, mediante o qual o compromitente 

assume o dever (ou obrigação) de adequar sua conduta às exigências legais, sob 

pena de sanções fixadas no próprio termo de ajustamento de conduta. 

(http://www.esmp.sp.gov.br/eventos/passados/2008_mpconsumidor_marcoant

oniozanellato.pdf)

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 



V38 Situações de impacto jurídico

Existência de ações ou demandas judiciais que afetem diretamente o assentamento

Ação de 

reintegração de 

posse

Existência de ação envolvendo o assentamento que objetiva recuperar a 

posse indevidamente perdida ou esbulhada, de forma violenta, clandestina 

ou com abuso de confiança. As ações de reintegração de posse, se julgadas 

procedentes, resultam em um mandado reintegração pelo juiz, que 

determina a data limite para seu cumprimento. 

(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79441-saiba-definicao-de-manutencao-de-posse-

reintegracao-e-interdito-probitorio)

Ação de usucapião 

coletiva

Existência de ação de usucapião coletiva, promovida para garantir o direito 

à posse de área ou edificação urbana, para aqueles que a possuírem por 5 

anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou 

de sua família, e desde que não sejam proprietários de outro imóvel urbano 

ou rural.

Inquérito em 

andamento
Processo investigatório em andamento

Sem informação

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Enquadramento atual (na data de inclusão da informação na base de dados) do assentamento em relação 

às possibilidades de implantação de obras de urbanização / regularização, considerando suas 

características físico-ambientais, sociais, legais e planos de intervenção

Assentamento 

já urbanizado

Assentamento com infraestrutura implantada (sistema de saneamento: água, esgoto e drenagem), 

reserva de áreas para equipamentos públicos, se necessário, áreas verdes delimitadas e situações de 

risco inexistentes ou controladas, não demandando nenhuma obra urbana nem remoção de famílias. 

Assentamento 

urbanizável ou 

parcialmente 

urbanizado

Assentamento passível de implantação de infraestrutura (sistema de saneamento: água, esgoto e 

drenagem), reserva de áreas para equipamentos públicos, se necessário, delimitação de áreas verdes e 

saneamento ou controle das situações de risco existentes. O conceito também se aplica a 

assentamentos parcialmente urbanizados em que se faz necessária alguma complementação de obra.

Assentamento 

não urbanizável

Aplica-se a duas situações distintas de assentamento:

a) Área imprópria para ocupação, cuja consolidação seja inviável do ponto de vista técnico e/ou 

financeiro. Caracteriza-se por apresentar restrições ambientais como contaminação do solo, existência 

de APP, APM e problemas geotécnicos, além de restrições legais e inviabilidade de implantação das 

redes de saneamento e outros serviços públicos. Geralmente os estudos de viabilidade apresentam 

custo para recuperação do assentamento superior ao custo de produção de unidades novas em outro 

local para reassentamento da população.

b) Área em localização impactada por projetos de intervenção urbana de interesse público

Nas duas situações há necessidade de desocupação total da área, ou seja, remoção de todas as famílias.

V39 Tipologia de assentamento



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Enquadramento das ações necessárias para a resolução dos problemas habitacionais e 

urbanos, relacionados diretamente à tipologia na qual o assentamento está classificado.

Regularização 

fundiária

Conjunto de medidas jurídicas e administrativas que visam à regularização de 

assentamentos informais, sua incorporação ao ordenamento territorial urbano, e à 

titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado

Desocupação 

total da área

Ação pública destinada a atender famílias provenientes de assentamento precário 

classificado como não urbanizável na tipologia de assentamento, ou por motivo de 

implantação de obras públicas de estruturação urbana. A população da área de 

origem é reassentada em outro local, podendo-se aplicar diferentes modalidades de 

atendimento habitacional (unidade pronta em conjunto habitacional de interesse 

social, carta de crédito, etc.)

V40 Tipologia de intervenção



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Enquadramento das ações necessárias para a resolução dos problemas habitacionais 

e urbanos, relacionados diretamente à tipologia na qual o assentamento está 

classificado.

Urbanização 

tipo 1

Promoção de ações de urbanização que se aplicam à assentamentos 

relativamente ordenados, cuja dotação de infraestrutura é simples e envolve 

percentual de reassentamento de até 15% do total de domicílios. Caracterizam-se 

por não apresentarem situação de risco e necessidade de desocupação de APP, e 

por não necessitarem de obras complementares de infraestrutura e/ou 

mobilidade urbana (viaduto, ponte, alça viária, estação de tratamento de esgoto, 

poço artesiano, etc.).

Urbanização 

tipo 2

Promoção de ações de urbanização que se caracterizam por alto investimento 

decorrente da implantação de infraestrutura e recuperação ambiental, do 

saneamento das situações de risco e do alto índice de reassentamento / 

remanejamento de famílias. Os custos e a complexidade da intervenção devem 

ser justificados pela possibilidade de qualificar o tecido urbano, integrando-o à 

cidade, e pelos benefícios sociais e econômicos decorrentes para a população 

direta e indiretamente afetada.

V40 Tipologia de intervenção



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Previsão de programa habitacional vinculado ao assentamento, com parceria firmada e/ou recursos 

viabilizados. O programa pode ser de iniciativa das esferas municipal, estadual ou federal, e voltado 

à urbanização e regularização do assentamento ou à provisão de moradias para reassentamento 

das famílias que terão de ser removidas do local. Enquadram-se nessa definição programas como  

Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários do governo do Estado de São Paulo, PAC e 

Minha Casa Minha Vida, do governo federal, dentre outros.

 Sim                        Descrição “Programa Habitacional Vinculado”

 Não

 Sem informação

V42 Programa Habitacional vinculado à Intervenção



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Ocupações afetadas fortemente nos últimos 5 anos por eventos adversos, naturais ou provocados, sobre 

um sistema, causando danos que possam ser minimizados com obras no assentamento, a exemplo de : a) 

enchentes ou inundações decorrentes de fortes chuvas e/ou elevação do nível de água dos rios acima de 

sua vazão normal, e b) escorregamentos  e outras ocorrências.

 Sim                        Descrição “Ocorrência Relevante”

 Não

 Sem informação

V45 Ocorrência relevante de inundação e/ou escorregamento



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Subdivisão territorial do assentamento ou empreendimento, em 

função das condições de ocupação e estratégia de intervenção 

prevista. 

Setor
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FRANCO DA ROCHA – Exemplo de setorização de assentamento 

ID:41786
Assentamento: Pretoria
Setor: Setor Postal

ID:41785
Assentamento: Pretoria
Setor: Setor Chácara

ID:41784
Assentamento: Pretoria
Setor: Área Média

ID:41783
Assentamento: Pretoria
Setor: Área HCTP

ID:41782
Assentamento: Pretoria
Setor: Área 
Regularização



ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS : CONCEITOS 

Setor

Orientação para preenchimento: Se o polígono que está sendo inserido se tratar de um setor 

(subdivisão) de um assentamento maior, observar os seguintes procedimentos:

 Preencher a variável 06-Setor apenas se houver certeza do motivo que justifica a subdivisão 

do assentamento. Não há obrigatoriedade de preenchimento deste campo.

 Todos os setores que compõem o assentamento de origem devem ter o mesmo nome 

grafado na variável 05 – Nome do assentamento. O nome do assentamento deve ser escrito 

EXATAMENTE da mesma forma em todos os setores que o componham para possibilitar a 

soma das informações.

Exemplo de assentamento subdivido em pelo menos dois setores: 

 Nome do Assentamento– VILA GILDA

 Cuidados no preenchimento dos polígonos:

o Variável 05 Nome do Assentamento = VILA GILDA; Variável 06 Setor = Palafitas

o Variável 05 Nome do Assentamento = VILA GILDA; Variável 06 Setor = Consolidação

Importante: Se o polígono que está sendo desenhado não se tratar de um setor, o campo da 

variável 06 deverá ficar em branco.



www.habitacao.sp.gov.br


