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Esta coletânea apresenta os resultados do projeto de pesquisa em rede Tipologia e 
caracterização socioeconômica dos assentamentos precários em municípios e metrópoles 
selecionadas, que contou com a coordenação nacional da Diretoria de Estudos e 
Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea. A pesquisa foi executada 
localmente por um conjunto de seis instituições municipais e estaduais integrantes 
da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística 
(Anipes), tendo sido realizada entre os anos de 2009 e 2011. Para a execução desta 
pesquisa, o Ipea assinou acordos de cooperação técnica bilateral com as seguintes 
instituições locais: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), 
do Espírito Santo; Fundação Joaquim Nabuco (FJN), de Pernambuco; Instituto de 
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará (Idesp); Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes); e Secretaria de Planejamento do 
Estado do Amazonas (Seplan-AM). 

Para a elaboração do projeto, o Ipea concedeu dezesseis bolsas de pesquisa, 
através do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD), 
no âmbito do Programa de Apoio a Redes de Pesquisa (ProRedes), assim distribuídas: 
duas para doutorado; oito para mestrado; cinco para graduados; e uma para estagiário, 
destinada a estudantes e pesquisadores de diferentes formações acadêmicas, provenientes 
geralmente de universidades localizadas nas regiões em estudo, escolhidos através 
de processo de seleção local. Juntou-se aos coordenadores e bolsistas locais a equipe 
interna do Ipea, composta por três pesquisadores da casa e três bolsistas do PNPD, 
envolvendo cerca de trinta pessoas.

O projeto tinha como objetivo geral a construção de uma tipologia dos 
assentamentos precários brasileiros que levasse em conta fenômenos gerais 
comuns a esses tipos de assentamento, mas destacasse, sobretudo, as suas principais 
diferenças e facetas regionais e locais. O projeto buscava ainda fomentar o inter-
câmbio acadêmico entre o Ipea e as instituições de pesquisa locais, fortalecendo 
a função planejamento nos estados e municípios e contribuindo, dessa maneira, 
para a disseminação e o intercâmbio de informações, bem como para a formulação 
de políticas públicas destinadas aos assentamentos precários nas escalas nacional, 
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regional e local. Outros objetivos adicionais do projeto eram fazer sugestões para 
melhorar as informações sobre assentamentos precários nos censos demográficos 
e outras pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 
cobertura nacional, e obter estimativas confiáveis e consensuais para o monitoramento 
da meta 11 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: até 2020, ter alcançado uma 
melhora significativa na vida de 100 milhões de habitantes de assentamentos precários.

Em linhas gerais, o projeto pretendeu responder às seguintes questões norteadoras:

• O que são assentamentos precários?

• Quais os diferentes tipos de assentamento precário que existem no Brasil? 
Que indicadores utilizar para classificá-los? 

• Quais as características comuns e as especificidades regionais e locais 
dos assentamentos precários?

• Como se formam e por que existem assentamentos precários?

• Qual sua temporalidade e permanência? É um fenômeno conjuntural, 
estrutural, temporário, permanente?

• Como prevenir a formação de novos assentamentos precários?

• Quais as sugestões de políticas públicas destinadas aos assentamentos 
precários? Políticas gerais ou específicas para cada tipo de assentamento?

O projeto Tipologia e caracterização socioeconômica dos assentamentos precários 
em municípios e metrópoles selecionadas teve como resultados, além deste livro, uma 
sequência de cinco workshops metodológicos e um seminário geral para a apresentação 
dos resultados finais, além de uma série de relatórios de pesquisa elaborados pelas 
instituições locais participantes do projeto. 

A primeira parte do livro é constituída preponderantemente por capítulos 
que recuperam os conteúdos de alguns dos trabalhos apresentados nos workshops 
realizados no decorrer da pesquisa. O capítulo 1, Assentamentos precários no Brasil: 
discutindo conceitos,1 de Adauto Lucio Cardoso, marca uma posição fundamental 
em prol da revisão de critérios para a definição e a delimitação desses assentamentos e 
propõe uma caracterização lógica dos problemas a serem enfrentados, o que poderia 
apoiar a criação de uma tipologia de assentamentos precários. Iniciando por uma 
análise dos determinantes da irregularidade urbana, o autor enumera e discute 
os problemas de registro e mensuração de assentamentos com essa característica, 
especialmente daqueles que assumem formas mais específicas e que escapam à 
estimação mediante estudos de abrangência nacional. Com efeito, é sabido que 
loteamentos, cortiços e conjuntos habitacionais deteriorados podem mostrar-se 
tão ou mais precários que as próprias favelas. Estas já são merecedoras de atenção 

1. Trabalho originalmente publicado nos Cadernos do Ceas, Salvador, n. 230, p. 51-80, abr./jun. 2008, e aqui atualizado. 
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há mais tempo, sendo que seu conceito inicial foi generalizado nos aglomerados 
subnormais do IBGE, cuja classificação baseia-se sobretudo em função da difícil 
aplicabilidade de outros critérios, na não propriedade de terrenos e na ausência 
de saneamento básico.2 Além de ações de melhoria dos assentamentos precários 
existentes, impõe-se a necessidade de expansão do mercado de habitação, conforme 
reconhece, à partida, o autor. Contudo, a recomendação expressa no texto de que 
“uma ampla política de urbanização, com forte investimento em energia, trans-
portes, sistema viário, saneamento etc. poderá ter efeitos muito mais substantivos 
sobre o mercado de terra do que políticas habitacionais específicas” não parece 
estar sendo seguida, dada a preponderância do atendimento da função habitação 
por meio da construção de novas unidades habitacionais em regiões periféricas 
através do programa Minha Casa Minha Vida, longe dos centros de emprego e 
dos principais equipamentos urbanos, em detrimento da produção de cidade pela 
política pública, de modo mais abrangente.

Reiterando que a presença de assentamentos precários no Brasil talvez possa 
ser maior que o registro dos aglomerados subnormais dos censos demográficos do 
IBGE, o capítulo 2, Assentamentos precários no Brasil: uma metodologia para estimação 
e análise, a cargo de Maria Paula Ferreira, Eduardo Cesar Leão Marques e Edgard 
Rodrigues Fusaro, apresenta a metodologia do trabalho desenvolvido pelo Cen-
tro de Estudos da Metrópole (CEM), por solicitação da Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das Cidades. Neste estudo, identificou-se, em setores 
censitários comuns (não especiais), um conjunto de variáveis socioeconômicas, 
demográficas e de atributos domiciliares que mais se aproximam das características 
dos aglomerados subnormais.3 Dessa nova classificação dos setores censitários, 
diversas situações de precariedade podem emergir. Para tanto, a metodologia teve 
o cuidado de não realizar uma única comparação nacional entre os aglomerados 
subnormais e os demais setores, mas sim comparações internas a determinadas regi-
ões. Uma limitação do estudo é não indicar, em cada caso, que tipo de problema 
está associado à precariedade. Ainda assim, os setores precários gerados por esta 
metodologia podem ser comparados, e de fato o foram, no âmbito deste projeto 
em rede, a diversos registros administrativos, o que permitiu realizar, por assim 
dizer, validações locais dessa metodologia.4

2. Embora o levantamento inicial do IBGE sobre favelas date de 1953, o termo aglomerado subnormal só passou a ser 
adotado em 1987, constando dos Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. Para o Censo 2010, o mapeamento dos 
aglomerados subnormais foi aprimorado, incorporando informações da ficha de Levantamento de Informações Territoriais (LIT), 
onde se registraram as principais características espaciais desses assentamentos como topografia, sítio e padrões 
urbanísticos etc. Atualmente, o IBGE define assentamento precário como um conjunto constituído por um mínimo de 
51 unidades habitacionais caracterizadas pela ausência de título de propriedade e com pelo menos uma das seguintes 
características: irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos 
essenciais (coleta de lixo, redes de água, esgoto e energia elétrica e iluminação pública). De acordo com os dados do 
censo, em 2010, o Brasil possuía 6.329 aglomerados subnormais, que concentravam cerca de 11 milhões de habitantes, 
correspondendo a 6,0% da população do país. 
3. O trabalho completo encontra-se publicado em Marques, E. et al. Assentamentos precários no Brasil urbano. 
Brasília: MCidades, CEM, 2007. Disponível em: <http://goo.gl/PrbC2e>.
4. Ver capítulos da parte II deste livro.
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Vanessa Gapriotti Nadalin, Cleandro Krause e Vicente Correia Lima Neto 
assinam o capítulo 3, Distribuição de aglomerados subnormais na rede urbana e nas 
grandes regiões brasileiras.5 Os autores aproveitaram a divulgação dos dados do 
Censo Demográfico 2010 relativos a aglomerados subnormais para identificar 
comportamentos diferenciados do fenômeno nos municípios, segundo a hierarquia 
da rede urbana e sua inserção regional. Sabe-se que os aglomerados subnormais, 
por si só, já são suficientemente heterogêneos entre os diversos níveis da hierarquia 
da rede urbana e grandes regiões do país, tornando necessário este tipo de análise 
territorial. Com o uso de uma representação da rede urbana adaptada do estudo 
do IBGE Regiões de Influência das Cidades (Regic) 2007, foram encontradas 
algumas tendências, que apontam para uma tênue diminuição da predominância 
metropolitana dos aglomerados subnormais, ao mesmo tempo que aumenta sua 
presença nos municípios mais periféricos das áreas de abrangência de metrópoles. 
Uma “interiorização” dos aglomerados subnormais intensifica-se no Norte, 
assim como sua presença se torna mais frequente em municípios litorâneos do 
Sudeste e do Nordeste, o que pode sugerir o crescimento de tipologias específicas, 
características dessas regiões. 

O capítulo 4, A configuração espacial para o diagnóstico dos assentamentos 
precários no Brasil,6 de autoria de Ana Paula Borba Gonçalves Barros, Valério 
Augusto Soares de Medeiros e Maria da Piedade Morais, aplica métodos e ferramentas 
característicos da sintaxe espacial e correlaciona a chamada variável configuracional, 
expressa em medidas de acessibilidade, à renda do chefe de família e também a 
diferentes classificações de assentamentos precários (os aglomerados subnormais 
e os setores precários descritos no capítulo 2 deste livro). O trabalho, aplicado a 
quatro grandes cidades brasileiras (Belém, Manaus, Recife e São Paulo), mostra, 
por um lado, uniformidade na segregação das famílias de mais baixa renda e, por 
outro, variedade de níveis de acessibilidade conforme os tipos de assentamento 
(precários ou não) e as cidades em exame. Esta última análise sugere que não haja um 
padrão único de segregação e isolamento espacial. Ao contrário, a variedade observada 
contribuiria para apoiar a identificação de tipologias locais (também distintas) de 
assentamentos precários.

O risco à vida em assentamentos precários é objeto do capítulo 5, Áreas de 
concentração das vítimas da violência no município do Rio de Janeiro (2002-2006), 
elaborado por Rute Imanishi Rodrigues e Patricia Silveira Rivero.7 Neste trabalho, 
as pesquisadoras georreferenciaram os registros de óbitos por homicídio de acordo 
com o local de residência das vítimas. O trabalho permitiu a elaboração de uma 

5. Publicado originalmente como Texto para Discussão no 2012 do Ipea em dezembro de 2014.
6. Trabalho publicado originalmente nos Anais do XXXIII Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), ocorrido de 26 a 30 de outubro de 2009, em Caxambu, Minas Gerais. 
7. Publicado originalmente como Texto para Discussão no 1698 do Ipea em fevereiro de 2012.
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cartografia dos setores com o maior número esperado de vítimas, agrupamento que 
foi denominado de área de concentração de violência (ACV). Aí estão incluídas 
especialmente as grandes favelas, assim como as mais antigas. Por outro lado, o 
indicador é baixo para as favelas menores, mais isoladas e mais novas. Além dos 
achados propriamente ditos, o trabalho evidencia a dificuldade comum a quaisquer 
estudos de assentamentos precários que envolvam a precariedade das informações 
disponíveis – neste caso, a impossibilidade de aferir com precisão o número de 
vítimas por homicídio dentro das favelas, em razão da falta de endereços em sistema 
de logradouros oficiais da maioria de seus moradores. 

A existência de registros administrativos, de modo a constituir conhecimento 
local acerca das situações de precariedade urbana e habitacional e que permitam 
classificar situações mais ou menos críticas, também é relevante. É o que mostra o 
capítulo 6, Instrumentos de planejamento para a elaboração do Plano Municipal de 
Habitação de São Paulo: priorizando o investimento em assentamentos precários, de 
responsabilidade de Tereza Herling. O capítulo traz um relato dos procedimentos 
que foram utilizados para a elaboração de um sistema de gestão habitacional da 
cidade de São Paulo, com foco em assentamentos precários. Neste sentido, destaca-se 
a necessidade de integração, efetivada nesse processo, de setores da administração 
municipal anteriormente estanques, de modo a unificar a gestão da totalidade das 
formas de precariedade habitacional observadas no município. Ao se estabelecer 
uma escala de prioridade de atendimento desses assentamentos, constitui-se um 
sistema que é uma aplicação daquilo que, conceitualmente, está enunciado no 
capítulo 1 deste livro.

Outro campo que não se consegue apoiar apenas em informações remotas, mas 
exige o conhecimento local, refere-se aos riscos ambientais, objeto do capítulo 7,  
Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas em áreas urbanas, redigido por Celso  
Santos Carvalho e Thiago Galvão. O capítulo apresenta as diretrizes gerais do 
Ministério das Cidades para uma política municipal de gerenciamento de riscos, 
enfatizando a prevenção de riscos associados a deslizamentos. É importante destacar 
a recomendação dos autores de que a política municipal de gerenciamento de riscos 
deva estar inserida numa política urbana mais ampla, que considere ações setoriais 
que se destinem a enfrentar aquela que os autores consideram a principal causa 
responsável pela existência de áreas de risco: “a falta de alternativas de moradia legal 
e segura”. Isto não retira a importância de enfrentar, ao mesmo tempo, as situações 
de risco já consolidadas. Neste caso, também é necessário estabelecer níveis de 
prioridade para as ações. Tratando-se de uma política nacional, a prioridade está 
voltada para os municípios mais suscetíveis aos deslizamentos de encostas, na forma 
de apoio à elaboração de planos de redução de riscos, elaboração de projetos de 
engenharia para setores de alto risco e execução de obras de contenção de encostas. 
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Na segunda parte do livro, cada capítulo apresenta um dos seis estudos 
de caso elaborados pelas instituições parceiras do projeto em rede Tipologia e 
caracterização socioeconômica dos assentamentos precários. Os capítulos seguem uma 
estrutura relativamente padronizada acordada entre o Ipea e as seis instituições 
locais participantes do projeto: i) apresentação do estado da arte das informações 
locais sobre assentamentos precários; ii) descrição do processo de expansão de 
assentamentos precários versus processo mais geral de desenvolvimento urbano; 
iii) descrição de tipologias e conceitos existentes em cada área; iv) avaliação dos 
resultados relativos aos assentamentos precários derivados do estudo do CEM, de 
modo a buscar “validá-lo” localmente; v) descrição do estado dos assentamentos 
precários e apontamento de tendências; e vi) recomendações para políticas públicas.

A Região Metropolitana (RM) de Belém é objeto de estudo do capítulo 8, 
Assentamentos precários na Região Metropolitana de Belém: baixadas e ocupações. 
Nesta, que talvez seja a região metropolitana brasileira com a maior presença 
relativa de assentamentos precários,8 Andréa de Cássia Lopes Pinheiro et al. 
elaboraram aquela que pode ser considerada a tipologia que descreve de modo mais 
abrangente as particularidades locais dos assentamentos precários, a começar pela 
forma mais antiga de ocupação ribeirinha, as baixadas. As análises são realizadas 
por bacias hidrográficas, de modo a distinguir os diversos tipos de assentamento 
precário considerados. Na RM de Belém, não obstante as ocupações mais antigas, 
também se verificam processos recentes de ocupação de áreas periféricas (conversão 
de terra rural em urbana) e, a exemplo do que ocorre em Manaus, com algum grau 
de organização e conivência ou adesão do poder público. 

Franciclei Burlamaque Maciel assina o capítulo 9, Assentamentos precários: o 
caso de Manaus. A escassez ou a dificuldade de acesso a registros administrativos 
oficiais levou a autora a lançar mão de outros estudos secundários, relativos a 
necessidades habitacionais, pobreza, vulnerabilidades e riscos. Isto não impede 
que seja visível a gravidade dos problemas associados a esses assentamentos, 
destacando-se, em Manaus, a precariedade característica de ocupações recentes 
e de grandes proporções, muitas vezes, em áreas conquistadas por derrubada da 
floresta, nas chamadas invasões em áreas de platôs.

O capítulo 10, Tipologia e caracterização dos assentamentos precários: 
Região Metropolitana de Recife, foi elaborado por Helenilda Cavalcanti et al., tendo 
contribuído para a atualização do Sistema de Informações das Áreas Pobres da Região 
Metropolitana do Recife (Sigap). Na análise das características de cada tipologia 
local de assentamentos precários, a agregação de “favelas, mocambos, palafitas ou 
assemelhados” mostra a maior coincidência espacial em relação às “áreas pobres”. 

8. A julgar pelo seu elevado percentual de população residente em aglomerados subnormais (53,9%), o maior dentre 
todas as RMs e regiões integradas de desenvolvimento (Rides) do país investigadas no Censo 2010.
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Por sua vez, é parcial a correlação entre as “áreas pobres” e os assentamentos 
precários, conforme estimados pelo CEM, para a RM do Recife.

A questão da limitação dos registros administrativos sobre assentamentos 
precários também é determinante da escolha metodológica subjacente ao capítulo 11, 
Caracterização de assentamentos precários por meio de zonas especiais de interesse social 
na Região Metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo. Neste caso, a existência 
de diagnósticos recentes que levaram à delimitação de zonas especiais de interesse 
social (Zeis) nos planos diretores dos quatro municípios com mais alta integração 
tratados no estudo motivou os autores, Rodrigo Borrego Lorena et al., a tomarem 
as próprias Zeis como proxy de assentamentos precários. O capítulo analisa as 
vantagens e as limitações dessa metodologia e faz considerações a respeito.

O capítulo12, Caracterização e tipologia dos assentamentos precários: o caso 
do Rio de Janeiro, traduz a intimidade com que os autores Fernando Cavallieri, 
Fabricio Leal de Oliveira et al. trabalham o tema das favelas, objeto do Sistema 
de Assentamentos Subnormais (Sabren), periodicamente atualizado pelo IPP. 
O capítulo traz importante contribuição para a elaboração de categorias, ou mesmo 
subcategorias, de favelas, resultante de uma recente formulação de política pública 
neste setor. Além disso, discute índices e variáveis que poderiam enriquecer tal 
classificação e contribuir para a formulação de intervenções nas favelas, destacando-se 
as que exprimem situações de risco e de localização em áreas protegidas. 
O trabalho também se destaca pelo estudo que mostra o impacto da localização 
periférica da moradia sobre o acesso aos locais de trabalho.

Encerra o livro o Capítulo13, Assentamentos precários urbanos na Região 
Metropolitana de Curitiba, que apresenta análises bastante robustas, envolvendo 
especialmente a discussão sobre as fontes de informação utilizadas. Destaca-se 
que as autoras Angelita Bazotti, Louise Ronconi de Nazareno et al. conseguiram 
talvez o mais alto grau de sucesso em obter bases de dado e cartografias municipais 
dentre todos os estudos de caso do projeto. As capacidades administrativas dos 
municípios para lidar com a área habitacional estão retratadas, incluindo os 
procedimentos para a identificação e a classificação dos assentamentos precários. 
Por sua vez, a existência de bases cartográficas locais permitiu a comparação com 
os assentamentos precários estimados pelo CEM, verificando-se um maior grau de 
coincidência no município de Curitiba em comparação com os demais municípios 
da região metropolitana. Finalmente, o trabalho também conseguiu quantificar a 
cobertura dos serviços públicos de saúde e educação em assentamentos precários, o 
que constitui importante insumo para a elaboração de políticas públicas nessas áreas.

Apesar da existência de eventuais lacunas e defasagens em alguns dos 
trabalhos aqui apresentados, acredita-se que os treze capítulos que compõem 
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este livro contribuem para um melhor entendimento acerca dos problemas 
da informalidade urbana, ampliando o conhecimento sobre os assentamentos 
precários brasileiros, dando conta de suas principais características comuns, 
bem como de suas especificidades locais e regionais. Espera-se, desta maneira, 
que a leitura deste livro venha contribuir para o desenho de políticas urbanas 
e regionais socialmente mais inclusivas e equilibradas no território. 


