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RESUMO: As cidades revelam em sua cartografia socioespacial o funcionamento de diversos 
mecanismos que atuam, de forma sinérgica, a reproduzir a desigualdade entre as classes. A divisão 
de classes em âmbito social é expressa, espacialmente e materialmente, na cidade. A atual estrutura 
interna das grandes cidades brasileiras e, portanto o seu perfil segmentado e segregado do ponto de 
vista da distribuição espacial dos equipamentos, serviços e nível sóciodemográfico dos seus 
residentes é, em grande medida, tributária dos processos sociais de acesso ao solo urbano. Esta 
pesquisa está inserida no contexto da discussão referente ao processo de exclusão social que 
determina a organização espacial da população em condição de pobreza devido a uma série de 
mecanismos que estruturam a metrópole contemporânea e objetiva compreender como, frente aos 
processos de exclusão e gentrificação do espaço, é produzida as novas periferias metropolitanas. 
Utilizando da metodologia de delimitação da pobreza da linha absoluta foi realizado o mapeamento 
da organização espacial da pobreza na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A 
pobreza passa a ter uma forma mais dispersa no território, mais fragmentada e desconexa como a 
forma da urbanização. Forma-se uma nova periferia metropolitana. A distribuição da população no 
espaço acontece de acordo com determinadas lógicas e o modo de produção dominante é o principal 
fator em determinar a estrutura socioespacial de determinado sociedade. Dessa forma a população 
realiza (ou é obrigada) movimentos no espaço para atender alguns elementos estruturantes. A 
metrópole do século XXI que Belo Horizonte se tornou é composta de espaços fragmentados mas 
conectadas por realidades diferentes e contrastes sociais brutais: novos elegantes, complexos 
comerciais e financeiras, protegidos dos bairros localizados na parte periférica com barracos e ruas 
de terra batida. 
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INTRODUÇÃO 

As cidades revelam em sua cartografia socioespacial o funcionamento de diversos mecanismos que 
atuam, de forma sinérgica, a reproduzir a desigualdade entre as classes. A divisão de classes em 
âmbito social é expressa, espacialmente e materialmente, na cidade. 

Como lembra Villaça (2001, p.141) “[...] uma das características mais marcantes da metrópole 
brasileira é a segregação espacial dos bairros residências das distintas classes sociais”. Essa 
organização possui um forte impacto na estrutura urbana da cidade. Sua organização espacial, das 
vias, dos aparelhos públicos e privados, das amenidades, das áreas de lazer e cultura, e até da 
legislação do uso e ocupação são influenciados por esse fenômeno da segregação. A atual estrutura 
interna das grandes cidades brasileiras e, portanto o seu perfil segmentado e segregado do ponto de 
vista da distribuição espacial dos equipamentos, serviços e nível sóciodemográfico dos seus 
residentes é, em grande medida, tributária dos processos sociais de acesso ao solo urbano. 

Cabe, portanto situar essa situação em um ponto amplo que permita explorar, e ataca-lo de uma 
perspectiva que permita compreender as causas e as consequências e também, o processo. Nesse 
sentido, o esforço para atingir o amago das questões socioespaciais deve ser, como proposto por 
Lojkine (1981), o estudo das relações de produção e das relações das classes. “Os problemas 
urbanos devem ser analisados de maneira conectada a dinâmica da acumulação do capital” 
(KOWARICK, 1997, p.106). 

Tem-se, que a área delimitada para o desenvolvimento da pesquisa é a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) criada em 1973 pela Lei Complementar do Brasil nº14 de 8 de junho e que 
foram ingressando novos municípios até 2002. Hoje, como pode visualizar no mapa (Mapa – 1), a 
RMBH conta com 34 municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA – 1: Localização da RMBH 

 

 

Esta pesquisa está inserida no contexto da discussão referente ao processo de exclusão social que 
determina a organização espacial da população em condição de pobreza devido a uma série de 
mecanismos que estruturam a metrópole contemporânea. 

METODOLOGIA 

Para medir a pobreza com base em dados sobre a distribuição da renda é necessário fixar uma linha 
de pobreza. Serão consideradas pobres as pessoas cujo rendimento não superar essa linha. Assim, 
segundo a definição que será adotada nesse trabalho proposta por Rocha (2006, p.267): 



São definidos pobres os indivíduos cuja renda familiar per capita é inferior 
ao valor que corresponderia ao necessário para atender todas as 
necessidades básicas como alimentação, habitação, transporte, saúde, lazer, 
educação, etc. 

Mas existem diversos métodos para delimitar o valor de corte da pobreza. Dentre as metodologias 
existentes podemos citar a linha de pobreza absoluta, a linha de pobreza relativa e a linha da 
pobreza híbrida. Esses cálculos envolvem extensos usos de variáveis que compõem um índice. Esse 
índice representa o limiar mínimo para a “reprodução da vida em condições de dignidade” 
(ROCHA, 2008, p.16). 

A metodologia adotada é a desenvolvida por Rocha (1997) e possui três princípios básicos 
subjacentes ao procedimento adotado. O primeiro diz respeito ao uso das estruturas de consumo 
observada principalmente das pesquisas do IBGE de orçamento familiar; o reconhecimento da 
existência de significativas diferenças no que concerne à estrutura do consumo e dos preços ao 
consumidor nas diferentes áreas do país; e a adoção da família como unidade básica de consumo e 
rendimento para os estudos da pobreza. 

Para essa delimitação da pobreza foi utilizada a informação referente à Renda Domicílio per Capita. 
Essa informação é encontrada de forma diferente entre o censo de 2000 e de 2010. No censo 
demográfico de 2000 a informação Renda Domicilar per Capita não existe, sendo necessário 
calcula-la. Portanto, utilizando da base de domicílios dividiu-se o valor encontrado na variável 
Renda Domiciliar Total pelo número de moradores. Como essa informação estava na base referente 
aos domicílios foi necessário realizar a junção dessa base com a base de indivíduos para verificar a 
relação renda e migração. Já no censo de 2010, a informação necessária sobre a Renda Domiciliar 
per Capita consta na base de indivíduos, sendo discriminada em duas colunas, uma em valor em 
reais correntes do ano da pesquisa e outra em valor em salários mínimos. Com essas informações é 
possível selecionar os indivíduos que possuem a renda domiciliar per capita inferior ao corte 
delimitado pela linha de pobreza. 

Ao longo da primeira década do século XXI o limite da linha de pobreza absoluta delimitada por 
Rocha (2008; 2012) tem uma diferença do salário mínimo inferior à R$100,00, aumentando, 
progressivamente, a diferença em relação ao salário mínimo. Na presente pesquisa, o valor de corte 
da linha de pobreza é, especificamente, R$116,43 para o ano de 2000 e  R$248,13 para o ano de 
2010; valores estes utilizados para o filtro na base de dados e, assim, delimitar a população pobre da 
RMBH. 

Com isso, o mapeamento realizado utilizou-se a técnica de densidade de pontos para representar a 
concentração de população que vive abaixo da linha de pobreza delimitada mapeado na escala do 
setor censitário. Para chegar a esse valor utilizou-se de uma extrapolação baseada na média das 
informações sobre renda domiciliar per capita. Com essa informações, estabeleceu-se os setores 
censitários que a renda domiciliar per capita é inferior à linha de pobreza e, então mapeou-se o 
número de pessoas residentes nesse setores. Essa manobra é necessária pois, como descrito 
anteriormente, as informações em setores censitários são apenas dada através da média.  

Um mapa de densidade de pontos é um tipo de mapa que utiliza um ponto para indicar a presença 
de uma característica ou fenômeno. O Dot Density Map é usado para representar valores 
quantitativos para um campo como uma série de preenchimentos de padrão com base no valor do 
campo para cada polígono (KIMERLING, 2008). Os dados não são classificados. Em vez disso, 
cada polígono é preenchido com os pontos com base no valor do campo. Cada ponto representa um 
determinado valor (ROTH, 2009).  

No caso foi utilizada a técnica one-to-many, ou seja, para cada ponto representado no mapa, 
equivale a 100 pessoas. Os setores censitário são formados, em sua maioria, de 250 a 350 



domicílios (IBGE, 2002, 2012). Baseado na análise do volume populacional nos 8.499 setores 
censitários em 2010 da RMBH, a média em cada setor é de 634,53 indivíduos, com desvio padrão 
de 316,582. Portanto, o valor de cada ponto para 100 pessoas permite uma visualização dessa 
distribuição sem saturação ou perda de informação. 

Assim, permite-se visualizar a localização da concentração das pessoas nas condições especificadas. 
Os dados utilizados estão no nível do setor censitário, menor desagregamento possível, e foi 
realizado para o ano de 2000 e 2010. 

Como trabalho analítico, ainda o mapa de densidade de pontos foi relacionado com o mapa da 
mancha urbana de cada ano respectivo. A informação referente a mancha urbana refere-se ao 
conceito de ambiente construído obtido pela pesquisa do Observatório das Metrópoles a partir de 
imagem de satélite. Para isso foi utilizado a sobreposição de layers no software que permite a 
visualização em camadas da informação espacial, permitindo assim agregar informação e municiar 
a análise numa perspectiva relacional. 

MÉTROPOLE FRACTAL 

A ideia da cidade fractal surge no trabalho de Soja (2008) estando ligado à noção de pós-metrópole. 
A cidade fractal faz parte dos ‘discursos’ que dão forma à “Postmetropolis”. A fractalização da 
cidade (e da metrópole) é um acontecimento em que ocorre um processo de urbanização 
reestruturado de forma a reorganizar os fragmentos multiarticulados em diversas escalas e 
intensidades. O mosaico da cidade fordista torna-se um caleidoscópio (MONTE-MÓR, 2006). Essa 
alteração, segundo Monte-Mór (2006, p.80), faz com que a cada mudança conjuntural expressiva as 
peças que organizam a metrópole “saem do lugar” e, dessa maneira, “novo aparece no espaço 
urbano-regional”. 

Ainda, o argumento subjacente a ideia da metrópole fractal está em destacar a fragmentação e 
dispersão do ambiente construído no espaço regional, com forte aspecto da segregação 
sócioespacial. Isso, acaba por criar diversas polaridades que são, embora de forma velada, 
interdependentes. 

Assim, explica Monte-Mór (2006) que a metrópole fractal se torna cada vez mais forte e clara de 
acordo com a evolução do processo de urbanização extensiva, formando as articulações múltiplas e 
dispersas. Dessa maneira, o urbano  denotaria assim a extensão virtual do espaço urbano, por meio 
do tecido urbano (a forma sócioespacial herdeira da cidade), por todo o espaço social.  Desse modo, 
a  urbanização extensiva  corresponde ao processo de urbanização que se espraia para além das 
cidades, abarcando virtualmente todos os espaços rurais e regionais. Ela representa a forma 
sócioespacial dominante na sociedade capitalista contemporânea, com extensão das formas e dos 
processos urbano-industriais, e do elemento político da práxis urbana, à totalidade do espaço social. 
Nas palavras do autor: 



A indústria impõe à cidade sua lógica centrada na produção e o espaço da 
cidade organizado como lócus privilegiado do excedente econômico, do 
poder político e da festa cultural, legitimado como obra e regido pelo valor 
de uso coletivo, passa a ser privatizado e subordinado ao valor de troca. [...] 
O espaço urbanizado, passa então a se constituir em função das demandas 
colocadas  ao Estado tanto no sentido de atender à produção industrial 
quanto, e particularmente, às necessidades da reprodução coletiva da força 
de trabalho. As grandes cidades industriais estendem-se, assim, sobre suas 
periferias de modo a acomodar as indústrias,  seus provedores e 
trabalhadores, gerando amplas regiões urbanizadas no seu entorno: as 
regiões metropolitanas. (MONTE-MÓR, 2006, p.13) 

Lefebvre (2008) recorre então à metáfora da implosão-explosão da cidade (que já iniciada com a 
industrialização, mas só aqui consumada), em que, ao mesmo tempo, acontece a intensa 
concentração de pessoas, atividades, capital, instrumentos, técnicas, pensamento e a projeção de 
fragmentos da cidade, múltiplos e disjuntos, por todo o espaço. Neste sentido, analisa Tonucci 
(2013), a cidade industrial enorme e conurbada precede e anuncia a  zona crítica  de passagem da 
cidade industrial ao urbano. A realidade urbana (induzida pela industrialização) torna-se causa 
indutora, e a problemática urbana impõem-se à escala mundial. Esta nova realidade urbana modifica 
as relações de produção – mas não as transforma –, e torna-se força produtiva. A cidade passa a ser 
uma estratégia de acumulação. 

No entanto, deve ser destacado que a fractalização da metrópole, ou seja, sua fragmentação e 
dispersão não nega a articulação das partes e a centralização. Na verdade, na economia capitalista 
contemporânea, essa organização passa ser uma necessidade e não se pode perder espaços por 
desarticulação. O fenômeno da urbanização capitalista procura integrar seus elementos num todo de 
forma coerente.  

Dessa forma, a estrutura socioespacial das metrópoles se tornam cada vez mais complexa e 
dinâmica. As alterações acontecem com rapidez e intensidade cada vez maiores. Os padrões que 
antes explicavam a estrutura socioespacial, como é o caso do modelo centro-periferia passam a ser 
conjugados com a fractalização. Um não nega o outro, mas passam a coexistir de forma complexa e 
simbionte. Nesse sentido é que se pode pensar na formação das periferias fractais que serão 
discutidas a seguir. 

ANALISANDO A RMBH 

A partir da análise de definição de pobre é possível delimitar, o processo de formação das novas 
periferias. Tendo a linha de pobreza definida como R$ 116,43 e R$ 248,13 para 2000 e 2010 
respectivamente, é possível delimitar o volume total da população em situação de pobreza. Em 
2000, o total de pobres na RMBH foi de 1.462.894. Esse valor foi reduzido, em 2010, para 901.267. 
É uma redução de 561.626 indivíduos em condição de pobreza. No entanto é necessário lembrar 
que essa informação não é qualificada e representa uma informação de estoque. Ou seja, é 
necessário considerar como hipóteses para esse processo a migração externa, a morte ou o aumento 
de renda efetivamente.  

É interessante observar padrões intramunicipais e, ao estudar a pobreza, essa característica é 
essencial para a compreensão da organização socioespacial. Nesse sentido, os mapas a seguir 
apresentam a localização dos pobres no nível do setor censitário, escala de análise mais detalhada 
que o censo permite trabalhar. 

Deve destacar que o padrão observado no ano de 2000 apresenta uma pobreza urbana muito 
concentrada, em especial nas áreas limítrofes à capital mineira, Belo Horizonte. A maior parte dos 
pobres está, ou em Belo Horizonte, ou nos seus municípios vizinhos. No entanto, essa constatação 



não exclui a existência de outras concentrações, bem menores em questão de volume, em outras 
áreas mais distantes de Belo Horizonte, e, na sua maioria, nas sedes municipais. Observa-se ainda 
que a orientação da distribuição da pobreza nessa situação é, predominantemente orientada à Oeste 
de Belo Horizonte, sendo possível destacar o eixo industrial, que localiza-se a Oeste da capital, 
passa por Contagem e ainda Betim. 

Ainda, a seguir, consta um mapa que demonstra essa distribuição espacial dos pobres pela RMBH 
em 2000 junto da mancha urbana dos municípios.  

 
 
 
 
 
 

MAPA – 2: Densidade da População em Situação de Pobreza nos Setores Censitários da 
RMBH e a Mancha Urbana Metropolitana no ano de 2000 

 

O que se observa é a predominância praticamente absoluta da pobreza nas áreas urbanizadas. Deve 
ser destacado que a pobreza segue, em grande medida, o padrão de dispersão da mancha urbana. Ou 
seja, a mancha urbana em 2000, que é praticamente toda ela contigua a mancha urbana de Belo 



Horizonte que acabou por invadir os outros municípios, concentra a população pobre nos seus 
limites, no que a literatura denomina de franja urbana.  

Nota-se que a população pobre no ano de 2010 está mais distribuída no território, de forma 
espalhada. Essa dispersão ocorreu principalmente nas orientações Norte, Noroeste, Oeste e 
Sudoeste. Mesmo com o número de pessoas consideradas pobres sendo reduzido entre 2000 e 2010, 
a sua distribuição espacial se tornou mais ampla. Também em 2010, a pobreza não tende mais a 
concentração como em 2000, ela é mais descontinua; embora ainda coexista com uma porção 
concentrada, em especial nas periferias da capital e que transborda para os outros municípios. 

Como realizado para o ano de 2000, o mapa a seguir mostra a distribuição da pobreza pela RMBH 
tendo como base da análise a mancha urbana metropolitana para o ano de 2010. 

 

 

MAPA – 3: Densidade da População em Situação de Pobreza nos Setores Censitários da 
RMBH e a Mancha Urbana Metropolitana no ano de 2010 

 

Observa-se, portanto, no mapa que a pobreza acompanha (ou é acompanhada) pela urbanização. 
Como descrito anteriormente, a urbanização toma uma forma fractal (TONUCCI, 2009; SOJA, 



2008) e, a partir do mapa a seguir, se pode concluir que a pobreza possui padrão espacial muito 
semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA – 4: Densidade da População em Situação de Pobreza nos Setores Censitários da 
RMBH nos anos de 2000 e 2010 



 

Observa-se como a distribuição espacial dos pobres em 2010 é muito mais dispersa, fragmentada e 
desconexa territorialmente do que é observado em 2000. Embora ainda exista em 2010 considerável 
concentração da pobreza na área de fronteira do município de Belo Horizonte, a análise geral da 
RMBH como um todo indica essa dispersão da pobreza.  

Analisando a organização da estrutura socioocupacional da população da RMBH em 2000, 
Mendonça (2003, p.148) afirma: 

O que se observa na metrópole belo-horizontina é um continuum territorial, 
em que, de um lado, espaços superiores vão se expandido no sentido da 
Lagoa da Pampulha e na direção sul e, de outro, espaços também contíguos, 



populares e cada vez mais periféricos expandem-se nas direções norte e 
oeste. 

Essa organização indica uma ideia de periferia contínua. A pobreza urbana tende a estar 
concentrada próxima ao centro. Essa ideia foi descrita por Milton Santos (1978) em que ele teoriza 
que o lugar de moradia dos pobres é praticamente continuo a mancha urbana do centro, sendo que 
eles fazem o papel de extensor do tecido urbano, através dos movimentos reivindicativos, sendo 
expulso para locais cada vez mais distantes.  

Até 2000 essa ideia de Santos (1978) era representada na RMBH através dos processos 
socioespaciais, no entanto, a partir da análise dos dados do censo de 2010, a organização da 
estrutura espacial da metrópole altera-se. 

O que se observa, ainda que como tendência, é a formação de uma estrutura socioespacial mais 
complexa, fragmentada e dispersa, fractalizada no território. Forma-se uma nova periferia 
metropolitana. Uma periferia fractal. 

A FORMAÇÃO DA PERIFERIA FRACTAL 

A pobreza passa a ter uma forma mais dispersa no território, mais fragmentada e desconexa como a 
forma da urbanização. Com as informações disponíveis no momento não é possível estabelecer uma 
conexão causal entre pobre-urbanização (o que veio primeiro). Talvez seja o caso de reconhecer o 
caráter dialético dessa relação e assumir esse fenômeno como concomitante. Ermínia Maricato 
(2009) chama esse processo de urbanização dos baixos salários; para adequar os termos – 
urbanização da pobreza. Forma-se uma nova periferia metropolitana. Uma periferia fractal. 

A metrópole do século XXI que Belo Horizonte se tornou é composta de espaços fragmentados 
tenuemente conectadas por realidades diferentes e contrastes sociais brutais: novos elegantes, 
complexos comerciais e financeiras, protegidos dos bairros localizados na parte periférica com 
barracos e ruas de terra batida. 

A distribuição da população no espaço acontece de acordo com determinadas lógicas e o modo de 
produção dominante é o principal fator em determinar a estrutura socioespacial de determinado 
sociedade. Dessa forma a população realiza (ou é obrigada) movimentos no espaço para atender 
alguns elementos estruturantes. Assim, a migração cumpre papel fundamental nessa organização, já 
que permite a análise dos fluxos de pessoas de um espaço à outro. 

Pode-se, frente aos dados analisados considerar a existência de um novo padrão de urbanização. 
Alguns autores (TONUCCI, 2009; SOJA, 2008; KOWARICK, 2000) já apontaram alguns pontos 
dessa nova tendência. O crescimento da mancha urbanizada até o início do século XXI, a partir da 
continuidade espacial e da conturbação cede espaço, cada vez mais, a um padrão de espaços 
urbanizados desconectados e fragmentados: uma urbanização fractal, como descrita por Tonucci 
(2009). 

Pode-se falar na produção de uma periferia fractal. A periferia fractal é decorrente da urbanização 
fractal. Nesse processo, considerando a produção do espaço da cidade de forma desigual, conjuga-
se o processo de fractalização com a ideia de centro e periferia. Assim, o que acontece é uma 
periferização fractal, em especial da pobreza, que torna-se separada da mancha urbana central, em 
especial onde está localizada as classes abastadas. Cada vez mais a periferia se torna distante, e 
descontinua – mas articulada – desse centro.  

Essa forma de urbanização tem como pressuposto básico a alocação fragmentada da malha urbana, 
mesmo que ainda inicialmente, e o desenvolvimento urbano descontinuo. Assim, é uma forma que é 
caracterizada pela fragmentação do ambiente construído e por sua constante expansão espacial em 
relação ao centro. 



Assim, pode-se falar de um continuo esgarçamento do tecido urbano dos principais núcleos sobre as 
áreas periféricas, o que gera uma formação de núcleos urbanizados dispersos embora integrados, 
por vias à sistemas metropolitanos. Para isso deve-se existir massivo investimento na infraestrutura 
de transporte. Como bem lembra Kowarick (2000, p.44): “[...] a aceleração do padrão periférico de 
crescimento urbano não poderia ter ocorrido sem prévia alteração no sistema de transporte”. 

Isso se deve a uma série de fatores processo de desconcentração produtiva da própria cidade que 
reorganiza o modo de usar e consumir espaço que se sustenta sobre um ideal de cidade segregado e 
higienista, do aumento do crédito à parcelas cada vez maiores da população (não por bondade, ou 
muito menos por capacidade, mas como única forma encontrada a garantir o giro do capital), 
paradigma de mobilidade urbana privada-individual, acompanhada, ainda, de uma urbanização 
muitas vezes sem o controle direto estatal, onde acaba por prevalecer os interesses de proprietários 
de terra e dos incorporadores imobiliários, preocupados com a especulação imobiliária. 

A periferia fractal é decorrente dos novos processos e padrões de urbanização característicos da 
contemporaneidade “pós-moderna” quanto dos processos históricos de exclusão e segregação 
(TONUCCI, 2013). Sua existência material é representante do conteúdo da produção desigual do 
espaço. 

A (re)produção das periferias fractais representa antes a segregação social existente. São, portanto, 
sua materialização no espaço. Como lembra Henri Lefebvre (2014, p.203): 

the more the city is extended, the more its social relations deteriorate. 
[...]Everything occurs as if the expansion of older cities and the 
establishment of new ones served to preserve and protect relations of 
dependence, domination, exclusion, and exploitation. 

Assim, a produção da metrópole fractal e de suas periferias são produtos e produtoras da exclusão 
social. E mesmo que sejam excluídos e residentes nas periferias cada vez mais descontínuas e 
fragmentadas no território, são articulados ao todo: o funcionamento da metrópole capitalista. 
Embora integrados ao funcionamento estrutural do sistema sócio-econômico-espacial, muitos 
indivíduos sofrem a perversidade dessa lógica. Ao mesmo tempo esta sociedade capitalista pratica a 
segregação, produzindo e mantendo espaços que são destinados aos diferentes grupos sociais. 
Integra-se para segregar; segrega-se para integrar. 

É necessário destacar que a fractalização da periferia é ainda uma hipótese sendo necessário 
maiores estudos que devem, empiricamente, constatar a validade da mesma. Esse novo padrão de 
urbanização ainda é uma forma pretérita, e o que pode-se dizer delas são ainda baseadas nas 
tendências que desenham-se no horizonte enquanto possibilidades.  
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