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Neste trabalho, aproveitou-se o ensejo da divulgação dos 
dados do Censo Demográfico 2010 relativos a setores 
censitários especiais de aglomerado subnormal (AS) para 
identificar comportamentos diferenciados da precariedade 
urbana e habitacional nos municípios, segundo uma rede 
urbana e sua inserção regional. 

Utilizou-se a classificação dos municípios brasilei-
ros em rede urbana elaborada pelo estudo Regiões de 
Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), conhecido 
pela sigla REGIC. Trata-se de uma rede hierarquizada, 
na qual as cidades são classificadas de acordo com seu 
poder de polarização sobre o território. A classificação 
da REGIC foi adaptada, de modo a discriminar todos os 
municípios nas regiões de abrangência direta dos centros, 
tendo-se separado os municípios-núcleo dos demais 
municípios da sua região de abrangência, nas metrópoles 
e capitais regionais, ou seja, nas duas categoriais mais 
altas na hierarquia.

Os aglomerados subnormais são definidos pelo 
IBGE conforme parâmetros de escala, morfologia urbana, 
regularidade urbanística e infraestrutura. O conceito per-
maneceu o mesmo em 2000 e em 2010, mas, no último 
censo foi aprimorada a sua identificação. Neste estudo, 
justifica-se ser possível fazer a comparação direta entre 
2000 e 2010, apesar da diferença na metodologia de 
coleta dos dados dos censos, porque analisa-se a fatia 
da população em AS correspondente a cada categoria 
da REGIC. Supondo-se que a mudança de metodologia 
tenha afetado igualmente todas as categorias da REGIC, a 
análise da distribuição da população em AS por categorias 
não seria afetada.

Foram encontradas quatro tendências – a primeira 
refere-se à subnormalidade enquanto fenômeno metropo-
litano. A tabela 1 mostra em que medida cada categoria 

da REGIC concentra os AS. Dos 11,4 milhões de brasileiros 
que vivem em AS, em 2010, cerca de 6 milhões vivem 
em municípios classificados como metrópoles. Incluindo 
a área de abrangência, quase três quartos do fenômeno 
se dão nas metrópoles.  

Entre 2000 a 2010, a participação de população 
em AS em metrópoles caiu de 61% para 54% em 2010, 
enquanto nas capitais regionais aumentou de 11% para 
14%. Mesmo assim, esta categoria tem uma proporção 
de população em AS bem menor que as metrópoles.

A segunda tendência refere-se justamente ao 
comportamento do fenômeno nos municípios-núcleo 
e nas áreas de abrangência dessas duas categorias. 
Constata-se que a participação da população em AS 
dentro da população total dos municípios ainda é maior, 
em média, nos núcleos das metrópoles que em sua área 
de abrangência. Nas capitais regionais, consolida-se uma 
relação inversa à das metrópoles: a presença de AS é maior 
em municípios de área de abrangência que nos núcleos. 

Mas há diferenças regionais: no Norte, sobressai 
a precariedade em Belém que, em valores absolutos, é o 
município que tem a terceira maior população do Brasil 
vivendo em AS; a integração metropolitana de Belém 
fica demonstrada pela extensão dos AS, especialmente, 
aos municípios de Ananindeua e Marituba. No Nordeste, 
destaca-se que os municípios da área de abrangência de 
Recife são responsáveis por cerca de 88% do total da 
população em AS em área de abrangência das metrópoles 
daquela região. Quanto à região Sudeste, sua situação é 
semelhante à média do Brasil, para o que contribuem os 
grandes contingentes em AS, seja em seus municípios-
-núcleo, seja em suas áreas de abrangência. E o Sudeste 
é a região que melhor se enquadra na explicação da 
periferização da população e das condições precárias de 
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habitação, uma vez que muitos municípios de área de 
abrangência apresentam proporções de população em 
AS maiores que o núcleo; e muitos dos que passaram a 
apresentar AS em 2010 estão em franjas mais periféricas 
que os mais consolidados.

A terceira tendência trata da localização das 
cidades com AS, seja no litoral, seja no interior. A con-
centração de AS na categoria de metrópoles também 
implica concentração espacial mais próxima ao litoral. 
As capitais regionais estão mais espalhadas pelo interior 
do território, e a interiorização da presença dos AS é 
mais forte nos estados da região Sudeste e Sul, além 
das capitais dos demais estados do Norte do país, à 
exceção de Palmas/TO. Mesmo assim nota-se uma con-
centração, tanto em termos relativos quanto absolutos, 
do fenômeno no litoral do Nordeste, notadamente nas 
capitais dos estados, como São Luís/MA, Natal/RN e 
Maceió/AL. Quanto aos centros sub-regionais, nota-se 
que, na região Norte, em cinco deles, os AS ganharam 
registro em 2010, com maior presença no Pará. O Norte 
diferencia-se em relação às demais regiões pela incor-
poração do maior número de centros de zona e centros 
locais aos municípios que passaram a ter registro de AS 
em 2010, destacando-se o estado do Amazonas. Nestes 
últimos, cabe considerar a hipótese de que porções dos 
municípios, com a ocupação urbana tradicional sobre 
palafitas e em baixadas, tenham ganhado o status de 
aglomerado subnormal a partir do uso da nova meto-
dologia no Censo 2010. 

Na região Sudeste, chamam atenção as concentra-
ções de AS na Baixada Santista, com alta participação na 
população total dos municípios na área de abrangência 
de Santos. E, no Rio de Janeiro, destacam-se os centros 
sub-regionais Angra dos Reis e Macaé, assim como Tere-
sópolis. Esta alta incidência de AS pode estar conectada 
à situação litorânea ou sua vocação turística.

A quarta tendência que se apresenta é a ocor-
rência expressiva de AS em diversos níveis de uma 
mesma rede de influência de metrópole, o que é mais 
notável nas porções do território brasileiro onde a rede 
urbana está mais estruturada, como nos estados do 
centro-sul. Assim, faz-se compreender que as relações 
existentes entre as cidades também estão refletidas 
no modo como ocorre a subnormalidade no território. 
Destaca-se o encadeamento observado no Vale do Aço, 
em Minas Gerais, incluindo as categorias de capital regio-
nal, centro sub-regional e centro local, em que os fortes 
vínculos produtivos podem indicar compartilhamento 
do problema habitacional dos AS. Deve-se lembrar que 
a migração intensa é um dos principais motivos para 
a formação do fenômeno da subnormalidade nestes 
territórios. Nota-se também que há efeitos de extrapo-
lação dos limites municipais em muitos casos – ou seja, 
o desenvolvimento econômico de um município não 
necessariamente acarreta o surgimento de AS, porém 
pode contribuir de alguma forma para gerar o efeito nos 
municípios que compõem seu ramo de encadeamento, 
como são os casos das metrópoles e capitais regionais.

TABELA 1 
Distribuição da população e da população em aglomerados subnormais – segundo categorias 
adaptadas da REGIC (2000 e 2010)

Tipologia REGIC

Municípios com AS Todos os municípios

População em 
AS em 2000

Total % População em 
AS em 2010

Total %
Proporção da população 

em AS em 2010 %
População em 

2010
Total

Metrópole 3.929.269 61,03 6.158.778 53,87 16,86 36.534.266 22,68

Metrópole – abrangência 1.358.547 21,10 2.396.649 20,96 11,32 25.482.212 15,82

Capitais regionais 722.780 11,23 1.627.380 14,24 8,49 26.162.382 16,24

Capital regional – abrangência 247.720 3,85 624.952 5,47 11,22 8.831.224 5,48

Centros sub-regionais 89.328 1,39 340.842 2,98 10,61 14.300.704 8,88

Centros de zona 35.116 0,55 106.508 0,93 5,58 16.638.878 10,33

Centros locais 55.149 0,86 177.054 1,55 11,10 33.163.102 20,58

Total 6.437.909 100,00 11.432.163 100,00 12,82 161.112.768 100,00

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011a).
Elaboração dos autores.


