
APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que o Ipea oferece à sociedade a publicação Caracterização 
e Tipologia de Assentamentos Precários: estudos de caso brasileiros. Trata-se de pesquisa 
coordenada nacionalmente pelo Ipea e desenvolvida em rede, no âmbito da 
Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (Anipes). 
Contou com cinco instituições estaduais e uma municipal, compondo contribuições 
originais para um retrato detalhado dos assentamentos precários nas metrópoles 
examinadas: Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Belém, Grande Vitória e Curitiba. 

Neste sentido, o livro traz estudos de caso que compilam análises de informações 
locais sobre o tema, como a descrição do estado dos assentamentos precários, sua 
relação com o processo de desenvolvimento urbano ocorrido, suas tendências mais 
marcantes, e provável persistência ao longo do tempo. Além disso, as investigações 
buscam dialogar com iniciativas do governo federal no sentido de cotejar informações 
locais com informações de abrangência nacional – nomeadamente as bases de dados 
de aglomerados subnormais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
com uma tipologia nacional de assentamentos precários elaborada pelo Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM) para o Ministério das Cidades. 

A par dos seis estudos de caso supracitados, integram este volume os conteúdos 
trabalhados nos seminários da pesquisa, aí incluída uma discussão conceitual aplicável 
aos assentamentos precários, assim como instrumentos úteis para o tratamento 
dos assentamentos precários em políticas municipais de habitação de interesse 
social e de gestão de riscos. Análises intraurbanas da segregação socioespacial e 
da concentração de vítimas de violência também contribuem para dar destaque a 
fenômenos recorrentes em assentamentos precários. 

A gama de análises possibilitadas por este conjunto de abordagens certamente 
será valiosa para a compreensão da diversidade dos assentamentos precários no 
Brasil e, desse modo, melhor orientação das políticas públicas em prol de sua 
urbanização e de sua integração às cidades. É para o alcance de tal resultado que 
o Ipea espera contribuir com esta obra.

Boa leitura a todos!
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