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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?

1 BAIRRO GETÚLIO
VARGAS Sim Sim Nao Sim 

2 MANGUEIRA Sim Sim Sim Sim 

3 DA NABA Sim Nao Nao Sim 

4 BEIRA-MAR Sim Sim Nao Sim 

7 BAIRRO
NAVEGANTES Sim Sim Nao Sim 

8 SEM DENOMINAÇÃO Sim Sim Nao Sim 

Quadro complementar de AGSNs
Conforme se pode observar no quadro denominado Relação Preliminar de Aglomerados Subnormais - Rio
Grande RS, houve desacordo em alguns itens. Descrevemos a seguir as divergencias ocorridas durante a
reuniao, os esclarecimentos dados pelo IBGE e os ajustes que foram necessarios: Questão 2: Sobre os
limites do Aglomerado Subnormal: O Aglomerado cujo codigo é 0003, a Vila da Naba, na opiniao expressa
por alguns membros da CMGE deveria diminuir seu limite cortando as faces da rua Carlos Vignoli levando
ao corte imaginario de quadras, pois estas seriam menos pobres que as casas dos becos de trás da referida
rua. O IBGE esclareceu o conceito de Aglomerado Subnormal e da dificuldade tecnica ao adotar como limite
uma linha imaginaria naquelas quadras. O fator determinante da manutencao da situacao 11 é que, apesar
de serem casas menos humildes, nao possuem lotes definidos, cada um tem um tamanho diferente, alem de
se localizarem em terrenos invadidos, estando portanto compativel com a classificacao de subnormal pelo
conceito internacional adotado pelo IBGE. Apos a explicacao o limite trabalhado pelo IBGE foi aceito.
Questão 3: Decidiu-se trocar o nome de cinco aglomerados subnormais. Os novos nomes acordados com os
membros da CMGE, juntamente a prefeitura, para os aglomerados subnormais estao listados abaixo: 0001
ficará Getulio Vargas. 0003 ficara Santa Tereza. 0004 ficara Henrique Pancada. 0007 ficara Dom Bosquinho.
0008 ficará Roberto Socoowski. Os AGSNs 0001 e 0007 são formados por 2 setores cada um. Os demais
aglomerados sao formados por um setor cada.


