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Relação de AGSNs

Código do
Aglomerado Nome do Aglomerado

01 - A área é
reconhecida pela
prefeitura como

aglomerado
subnormal ou

similar?

02 - Os limites da
área coincidem
com os limites
adotados pela

Prefeitura?

03 - O nome
adotado pelo
IBGE coincide
com o nome
adotado pela
Prefeitura?

04 - As subdivisões
internas da área

coincidem com as
subdivisões adotadas

pela Prefeitura?

2000 Santa Cecília/Porto
dos Padres Sim Nao Nao Nao 

2001 Vila da Prefeitura Sim Nao Nao Nao 

2002 Vila Portuária/Rocio Sim Nao Nao Nao 

2003 Canal do Anhaia Sim Nao Nao Nao 

2005 Vila Guarani Sim Nao Nao Nao 

2006 Beira Rio Sim Nao Nao Nao 

2008 Vila Santa Maria Sim Nao Nao Nao 

2014 Jardim Iguaçu Sim Nao Nao Nao 

Quadro complementar de AGSNs
Foi excluído o setor 411820405000221 (setor da lista preliminar - Jardim Figueira) porque sua maior área
constitui-se de floresta e a área populacional é irrelevante. Após a reunião, foram incluidos alguns setores,
sendo que para estes foram atribuidos nomes de Aglomerados geralmente informados pela prefeitura.
Aglomerado 2000 (Santa Cecília Porto dos Padres): formado pelos setores 411820405000005,
411820405000006, 411820405000022, 411820405000023 e 411820405000027 (setores confirmados).
Aglomerado 2001 (Vila da Prefeitura): formado pelos setores 411820405000129 (setor confirmado) e
41182040500101 (setor incluído após a reunião). Esses 2 setores formam uma única mancha de aglomerado
subnormal, reconhecida pelos técnicos da prefeitura uma única área de aglomerado. Aglomerado 2002 (Vila
Portuária/Rocio): formado pelo setor 411820405000112 (setor confirmado) Aglomerado 2003 (Canal do
Anhaia): formado pelo setor 411820405000180 (setor incluído após a reunião) Aglomerado 2005 (Vila
Guarani): formado pelo setor 411820405000222 (setor confirmado). Aglomerado 2006 (Beira Rio): formado
pelo setor 411820405000177 (setor incluído após reunião) e pelo setor 411820405000179 (setor incluído
após reunião). Observação: os aglomerados 2002, 2003, 2005 e 2006 formam uma única mancha de
aglomerado subnormal, considerado pelos técnicos da prefeitura uma única área de aglomerado.
Aglomerado 2008 (Vila Santa Maria - Lixão) Aglomerado 2014 (Jardim Iguaçu) é formado pelos setores.
411820405000185, 411820405000187, 411820405000188 e 411820405000224 (setores incluíds após
reunião). Todos os setores foram incluídos sempre levando em conta o conceito de AGSN do IBGE. Os
técnicos da prefeitura solicitaram a inclusão de outras áreas, mas estas não se enquadravam inteiramente no
conceito de AGSN do IBGE. Os técnicos da prefeitura não concordam com a malha setorial do IBGE (divisão
dos setores) e sugere que haja uma nova divisão de setores, como por exemplo o setor 411820405000129
(recorte da área nobre e AGSN englobando o aglomerado vizinho que é o setor 411820405000101).


