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A detecção de áreas de favelas de forma 
consistente não é tarefa trivial. Os censos demográficos 
apresentam uma classificação abrangente do 
fenômeno no Brasil, denominando estas áreas como 
“aglomerados subnormais”. Contudo, o IBGE (2011) 
alerta que, devido a aprimoramentos na capacidade 
de identificação de favelas, os dados de aglomerados 
subnormais do Censo 2010 não são comparáveis 
com os do censo anterior. Este trabalho supre esta 
lacuna, apresentando estimativas comparáveis entre 
2000 e 2010, que permitem estimar o crescimento 
das favelas no período. 

Uma comparação direta entre os censos 2000 
e 2010 indica o grau de incompatibilidade dos dados 
de aglomerados subnormais, uma vez que o número 
de domicílios nas áreas de favelas teria dobrado 
(passando de 1,6 milhão para 3,2 milhões), e a 
população residente em favelas teria crescido 75%, 
passando de 6,5 milhões em 2000 para 11,4 milhões 
em 2010. Um processo de favelização tão intenso 
seria incompatível com a melhoria dos indicadores 
socioeconômicos, redução da pobreza e da desigualdade 
registrados na última década.

Para obter estimativas mais precisas e comparáveis 
da evolução das favelas, um método de reclassificação 
foi adotado. Como pode ter havido mudanças reais 
nas áreas das favelas no período, o procedimento se 
baseia em duas hipóteses para separar o crescimento 
real da melhoria da capacidade de detectar as favelas. 
Em primeiro lugar, considera-se que a classificação de 
aglomerados subnormais do Censo 2010 é um retrato 
realista das áreas de favelas do período, o que se 
justifica porque o censo foi precedido por levantamentos 
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mais detalhados de informações fundiárias e trabalho 
de campo; de modo complementar, vários estudos 
sobre o tema indicam que teria havido subestimação 
das favelas no Censo 2000. A segunda hipótese é que 
as novas ocupações precárias normalmente surgem 
em áreas não ocupadas. Isto é, uma vez ocupada 
regularmente – com posse regular da terra, acesso 
a serviços públicos e urbanização regular –, dificil-
mente uma área retrocederia para a condição de 
subnormalidade/favelização.

Foram utilizados dados das publicações de 
“agregados por setor censitário” para os censos 
de 2000 e 2010 (IBGE, 2002; 2012), que apresentam 
estatísticas sumárias dos totais e médias das variáveis 
do questionário básico para cada setor censitário. 
Como o IBGE ajusta os traçados dos setores censitários 
para a coleta de dados em cada censo, a comparação 
de unidades geográficas iguais nos dois períodos foi 
viabilizada pela técnica de áreas mínimas comparáveis 
(AMCs) de setor censitário, desenvolvida por Mation 
(2014), destacando-se que a maioria dos casos 
encontrados foi de divisão simples de setores censitários. 
A figura 1 apresenta a tipologia de AMCs, segundo 
a presença de setores subnormais em 2000 e 2010.

O procedimento de reclassificação dos setores 
de 2000 foi aplicado para a população total do tipo 
3 e, para o tipo 4, i) estimou-se a população em áreas 
normais conforme uma taxa de crescimento similar à 
de áreas vizinhas que sejam sabidamente normais; e 
ii) classificou-se o restante da população do setor em 
2000 como residente em áreas subnormais.

Após reclassificar os aglomerados subnormais 
de 2000, é possível comparar a evolução das favelas 
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e de sua população. Primeiramente, note-se que os 
2,5 milhões de habitantes das AMCs que transitaram 
integralmente para a subnormalidade (tipo 3) são 
integralmente reclassificados, em 2000, como residentes 
em áreas subnormais; neste caso, destacam-se as áreas 
metropolitanas de Recife e Salvador. Já dos 3,7 milhões 
de habitantes de AMCs que transitaram parcialmente 
para a normalidade, apenas uma parcela é atribuída a 
áreas subnormais em 2000, em função da estimativa 
de crescimento da população residente em áreas 
normais destes setores; no tipo 4, assim, destacam-se as 
áreas metropolitanas de São Paulo, Manaus e Brasília 
como aquelas onde a população é maior nessas AMCs 
(parcialmente subnormais em 2010) que nas do tipo 
3 (totalmente subnormais em 2010). 

No total, o procedimento de reclassificação fez 
com que aproximadamente 3,9 milhões de pessoas 
passassem a ser consideradas moradoras de aglomerados 
subnormais em 2000. O grau de reclassificação das 
favelas foi de 37,9% para o Brasil como um todo e 
variou bastante entre as áreas metropolitanas, chegando 
à casa dos 70% em Recife e Salvador.

Com isto, foi possível recalcular as taxas de 
crescimento da população em aglomerados subnormais 
entre 2000 e 2010; no Brasil como um todo, a 
nova taxa é de 8,6% no período. Nas metrópoles, as 
estimativas também mostraram grandes diferenças em 
relação às taxas que levavam em conta os dados oficiais 
de 2000. Por exemplo, em Recife, a estimativa passa 
de um crescimento de 277,2% para um crescimento 
de apenas 8,3%. Em Salvador o crescimento obtido 
da comparação direta dos dados censitários de 2000 
e 2010 era de 261,4% e, com os novos dados, é de 
7,6%. Para quatro metrópoles foi ainda identificada 
redução da população em aglomerados subnormais 
após a reclassificação: Curitiba, Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Fortaleza. No Brasil como um todo, a nova 
porcentagem da população em aglomerados subnormais 
sobre a população urbana total, em 2000, é de 7,3%. 
A comparação com a porcentagem em 2010, 6,9%, 
indicaria leve queda no período.

Nossas estimativas também podem ser com-
paradas aos resultados do estudo de Marques  
et al. (2007): com base apenas nos dados de 2000, os 
autores reclassificaram setores censitários por meio de 
uma análise discriminante, acrescentando aos dados 

oficiais 5,9 milhões de moradores nos chamados 
setores precários. Assim, pode-se afirmar que as 
estimativas deste trabalho foram mais conservadoras. 
E, enquanto o procedimento de Marques et al. (2007) 
acrescentou mais população em setores precários do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, as estimativas deste 
trabalho adicionariam mais moradores em aglomerados 
subnormais de Salvador (mais 604 mil), Recife (560 mil) 
e Belém (400 mil), seguidos de São Paulo (398 mil) e 
Rio de Janeiro (311 mil).

Busca-se, também, quais são as características 
socioeconômicas de domicílios e moradores que mais 
diferenciam as áreas subnormais das não subnormais, 
e se elas evoluíram de maneira diferente ao longo da 
década, o que foi feito para o Brasil como um todo e 
para seis áreas metropolitanas. Como seria de se esperar, 
as condições de vida (renda, alfabetização, banheiros, 
esgoto e densidade) apresentam melhor perfil nas áreas 
normais que nas subnormais em todas as metrópoles. 
Por outro lado, as melhorias entre 2000 e 2010 tendem 
a ser mais acentuadas nas áreas subnormais; e é 
importante notar que, nestas áreas, este avanço partiu 
de patamares muito mais baixos. Quanto às variáveis 
que mais distinguem as áreas subnormais das demais, 
são a renda do chefe do domicílio e a porcentagem de 
domicílios com dois ou mais banheiros; considerando-se 
a última, nas áreas normais houve crescimentos entre 
14% e 25% sobre a proporção do início da década, 
dependendo da metrópole, enquanto nas áreas subnormais 
os crescimentos situaram-se entre 46% e 136%. 
No Brasil, como um todo, observou-se crescimento de 
27% sobre a proporção existente no início da década 
nas áreas normais e, nas áreas subnormais, de 81%.

Outros indicadores apresentam situação menos 
clara – por exemplo, a porcentagem de domicílios com 
esgotamento sanitário adequado teve queda em alguns 
casos, o que pode ser atribuído a novas ocupações 
irregulares ocorridas na década. Ainda assim, onde 
houve crescimento, este foi sempre maior nas AMCs 
subnormais que nas normais. Quanto à porcentagem 
de domicílios com abastecimento de água por rede 
geral, verificam-se valores mais próximos entre áreas 
normais e subnormais, o que dificulta utilizá-lo como 
fator que as discrimine.
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FIGURA 1
Tipologia de áreas mínimas comparáveis de setores censitários segundo a presença de 
setores subnormais nos anos (2000 e 2010)
Tipos de AMCs   2000    2010  

Categorias inalteradas

  

1) Normais em 2000 e 2010   Normal 

 

 

            

2) Subnormais em 2000 e 2010   Subnormal 

 

 

Categorias alteradas

3) Normal em 2000 e subnormal
    em 2010 

Normal 

Normal 

 

 
        

4) Normal em 2000 e parcialmente
    subnormal em 2010

  Normal  
 

Normal  Subnormal  

            

5) Subnormal em 2000, normal
    ou parcialmente normal em 2010 

  Subnormal  

 

            

  Subnormal  

 

Normal  Subnormal  

Normal 

Subnormal

Subnormal

Elaboração dos autores.

Obs.: as linhas pontilhadas indicam que o setor de 2000 pode ou não ter se subdividido em um ou mais setores de 2010.


