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RESUMO 

As favelas de Belo Horizonte remontam à origem da cidade, no final do século 

XIX. Seu plano original não previa espaço para moradia dos próprios 

trabalhadores que a vieram construir. Com as crescentes taxas de urbanização, o 

processo de favelamento foi se agravando cada vez mais. A população de baixa 

renda teve que encontrar formas alternativas de moradia, muitas vezes se 

aglomerando em habitações precárias, dotadas de pouca infra-estrutura. 

Podemos mapear a distribuição das condições sócio-econômicas de uma cidade 

com o apoio do geoprocessamento, encontrando as áreas mais deficientes. 

Levando em consideração dados do Universo do Censo e da FJP (Fundação 

João Pinheiro) de 2000 – referentes ao abastecimento por rede geral de água e 

esgoto, à coleta de lixo, freqüência escolar, taxa de analfabetismo, intensidade de 

indigência, renda, taxa de crescimento da população, número de habitantes por 

km2 e número de moradores por domicílio – foi utilizada a metodologia da análise 

de multicritérios, que possibilitou a construção de um índice de vulnerabilidade 

sócio-econômica, com base em quatro sub-índices: de infra-estrutura, educação, 

renda e população. Podemos perceber através dos mapas obtidos uma alta 

relação entre as regiões que obtiveram os mais altos índices de vulnerabilidade 

com as áreas tidas pela URBEL como favelas e pelo IBGE como aglomerados 

subnormais. Isso é, as favelas estão de fato localizadas nas áreas consideradas 

mais vulneráveis pelo índice gerado, o que demonstra um sucesso na 

metodologia criada e a importância do geoprocessamento em tal tipo de análise. 

O método pode servir de importante auxílio no balizamento de políticas públicas.
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1 INTRODUÇÃO 

Em países como o Brasil, o crescimento da população urbana muitas vezes não é 

acompanhado pelo desenvolvimento da infra-estrutura das cidades. Com o 

aumento insuficiente na quantidade de moradias, enorme contingente 

populacional se encontra marginalizado, tendo de recorrer a formas precárias de 

habitação. Assim surge o problema das favelas, já iniciado tempos atrás no Brasil, 

mas que toma proporções cada vez maiores, e tende apenas a se agravar.  

É antigo o fenômeno da vinda de pessoas de áreas rurais para as cidades em 

busca de empregos, tratamentos médicos, ensino de melhor qualidade e de uma 

promessa de melhores condições de vida. Davis (2006) aponta que em países 

subdesenvolvidos o crescimento econômico de muitas cidades não foi o suficiente 

para abrigar esse aumento populacional, não fornecendo emprego, infra-estrutura 

e moradia suficientes. Boa parte acaba se instalando em favelas ou cortiços, 

lugares que, em grande maioria, são desprovidos de segurança, condições de 

higiene e abastecimento por serviços públicos. 

Com a valorização de áreas centrais das cidades, as favelas geralmente acabam 

por serem empurradas para as periferias. Quando uma região começa a se 

valorizar, o capital expulsa as favelas, que tornam a se instalar em localidades de 

menor interesse comercial. A instalação tende a ser feita buscando proximidade 

com locais de maior oferta de trabalho, como é o caso das zonas industriais, que 

fornecem empregos aos moradores. Davis (2006) faz uma rica análise sobre as 

favelas do mundo inteiro, apontando inclusive especificidades sobre várias delas. 

A formação das favelas em Belo Horizonte remonta à origem da cidade em 1895. 

Os trabalhadores que a vieram construir não tinham onde morar, e desde então 

começaram a construir seus próprios barracões e se aglomerarem nas primeiras 

favelas. Essa favelização chegou à década 90 já representando a condição de 

moradia de mais de 20% da população belorizontina, de acordo com dados da 

URBEL. O planejamento da cidade não previa em sua Planta Geral um local para 

o alojamento dos trabalhadores que a construiriam (TASCHNER, 1997).  Seu 

nascimento se deu conjuntamente com grandes contrastes, o que acabou 

acarretando numa séria questão urbana. 
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As péssimas qualidades ambientais, as precárias condições de habitação, a falta 

de acesso a serviços básicos e saneamento adequado, a elevada concentração 

das habitações e os riscos impostos muitas vezes pelas ocupações de áreas de 

riscos são características básicas das favelas, que hoje ainda representam um 

sério problema urbano para várias grandes cidades do mundo, assim como para 

Belo Horizonte. “O crescimento acelerado da população, a partir dos anos 40, é 

acompanhado pelo crescimento do número de favelas, que passam a ocupar 

áreas cada vez mais distantes, próximas aos municípios vizinhos”. (TASCHNER, 

1997, p.8) O crescente fenômeno de urbanização só tende a agravar esse 

problema, tornando-se necessária uma discussão aprofundada acerca da reforma 

urbana. O grande crescimento urbano das cidades não tem sido acompanhado 

pelo desenvolvimento das mesmas, o que deixa o problema sem perspectivas de 

melhoramento num futuro próximo.  

O problema, que no caso de Belo Horizonte vem desde sua criação, tende 

apenas a agravar-se cada vez mais. Belo Horizonte, proposta de capital modelo, 

experiência urbanística, acaba não se tornando exatamente o exemplo de cidade 

“higiênica e saudável” conforme proposto em seu plano (COSTA, 1994; LE VEN, 

1977), se desenvolvendo concomitantemente a um problema habitacional 

(acompanhado de todas suas questões de saneamento) que perdura ainda nos 

dias de hoje. 

O presente trabalho tem como objetivo principal fazer um mapeamento da 

distribuição de condições sócio-econômicas em Belo Horizonte com o apoio do 

geoprocessamento. Será criado um índice de vulnerabilidade sócio-econômica – 

com base em dados de 2000 do Censo e da Fundação João Pinheiro (FJP) – que 

será utilizado para fazer uma comparação das áreas de pior índice com as áreas 

tidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) como aglomerados 

subnormais1 e as áreas consideradas favelas pela URBEL (Companhia 

Urbanizadora de Belo Horizonte). Pretende-se passar um panorama histórico 

abrangendo desde o planejamento da cidade, que não previa espaço para 

moradia daqueles que a construiriam, até o surgimento de seus primeiros 

                                                
1 Termo explicado formalmente no capítulo referente à metodologia. 
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aglomerados, e sua subseqüente forma de expansão. Isso nos proporcionará um 

entendimento de suas origens, para a partir daí: 

• analisarmos os dados do Censo e da FJP disponíveis para o ano 2000; 

• gerarmos um índice de vulnerabilidade sócio-econômica a partir de dados 

sobre infra-estrutura, educação, renda e população;  

• fazermos uma comparação do perfil das áreas de pior índice com as áreas 

tidas pelo IBGE como aglomerados subnormais e as áreas consideradas 

favelas pela URBEL; 

• evidenciarmos as condições de vida diferenciadas existentes em Belo 

Horizonte; 

• tentarmos encontrar as áreas mais deficientes de Belo Horizonte, que 

necessitam de maior assistência, fornecendo dados para o balizamento de 

políticas de apoio à população residente nas mesmas. 

Serão apresentados cinco capítulos, sendo este o capítulo introdutório. O 

segundo capítulo passará um panorama histórico sobre o surgimento das favelas 

de Belo Horizonte. Será explicado o plano da cidade, quais foram as primeiras 

favelas e onde elas estavam localizadas, alguns fatores que influíram de forma 

positiva ou negativa no desenvolvimento delas e alguns casos específicos sobre 

algumas, como a Favela do Monte São José, popularmente conhecida como 

Morro do Querosene. 

A metodologia utilizada será descrita no terceiro capítulo, que tratará 

primeiramente da base do Censo utilizada, alguns problemas que devem ser 

levados em consideração e o tipo de variáveis que serão apresentadas. Serão 

descritos também os dados da FJP utilizados. Será explicada também a 

metodologia da análise multicritérios, utilizada para a geração do índice de 

vulnerabilidade sócio-econômica.  

O quarto capítulo consistirá na exposição e análise dos resultados obtidos com a 

análise multicritérios, assim como na comparação das áreas de pior índice com as 
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áreas tidas pelo IBGE como aglomerados subnormais e pela URBEL como 

favelas. O quinto e último capítulo será utilizado para fazer algumas 

considerações finais.  
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2 PANORAMA HISTÓRICO 

De acordo com Teulières (1957), Belo Horizonte, capital criada por decisão do 

Parlamento de Minas em 1897, teve um crescimento de sua população tão 

acentuado que não foi acompanhado pelas construções. A nova capital – 

planejada de acordo com os padrões urbanísticos e arquitetônicos mais 

avançados da época – foi criada para ser o centro político e administrativo de 

Minas Gerais, no entanto, não previa moradia para os trabalhadores que a vieram 

construir, e as primeiras favelas surgiram com sua própria origem. (GUIMARÃES, 

1992) 

O engenheiro Aarão Reis, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro foi escolhido 

pelo presidente Afonso Pena em 1892 para presidir a Comissão de Estudos que 

trataria da viabilidade dos locais para a instalação da futura capital. Para evitar 

problemas e favoritismos, tendo em vista os interesses conflitantes de várias 

regiões, o presidente optou por chamar uma pessoa de fora. Feita a escolha do 

local, Afonso Pena nomeou Aarão Reis o engenheiro-chefe da Comissão de 

Construção da cidade e encarregado da elaboração do projeto da nova capital, ao 

qual foi dado um caráter modernizante. (GUIMARÃES, 1991) 

A experiência urbanística, promessa de cidade moderna e higiênica por todo o 

país, constituiu uma imagem ilusória para muitos, uma vez que seu próprio 

acesso veio a ser controlado inicialmente através de leilões públicos, até que uma 

dinâmica imobiliária própria surgisse. O perfil de moradores esperado para a 

cidade não incluía os pobres em geral, nem mesmo aqueles que trabalhavam na 

construção da cidade. A própria maneira pela qual se deu a distribuição da maior 

parte dos terrenos – leilões públicos – já definia o critério da renda como caráter 

seletivo dos possíveis moradores. Aos funcionários públicos, no entanto, seriam 

doados ou vendidos terrenos, e se desenvolveriam projetos habitacionais que 

variavam de acordo com a hierarquia do funcionalismo. (COSTA, 1994) 

Penna (1997) conta que em 11 de janeiro de 1985 o estado expediu o Decreto 

803, que autorizava a venda e revenda dos terrenos que se localizavam no 

perímetro da nova capital, com exceção daqueles: 
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[...] necessários à construção dos edifícios públicos, os concedidos aos 
funcionários públicos estaduais e aos proprietários em Ouro Preto e os 
permutados com os antigos proprietários do Arraial do Curral d´El Rey. 
Reserva-se, ainda, o estado, alguns quarteirões e lotes a serem 
vendidos somente dez anos depois da instalação da nova capital. 
(PENNA, 1997, p.104) 

Ainda de acordo com Penna (1997), a venda de lotes objetivava estimular a 

ocupação da cidade e financiar parte de sua construção. 

Belo Horizonte atraiu várias pessoas que sonhavam em ter melhores condições 

de vida, e muitas delas ganharam emprego trabalhando como pedreiros nas 

obras da capital, mas não lhes era fornecido alojamento. Tal política de 

construção, conforme afirma Teulières (1957), era causada pelos burgueses, que 

queriam habitar em casas cada vez mais modernas, ou investir seu dinheiro na 

construção de moradias para aluguel. Essas, porém, só poderiam ser habitadas 

por pessoas ricas. A construção de pequenas moradias, que pudessem ser 

alugadas por menos, não seria lucrativa. Dessa forma, excluídos de qualquer 

amparo habitacional, os pobres teriam de construir seus barracões onde e como 

pudessem. 

“O favelamento, embora sob aspectos diferentes daqueles que estamos 

acostumados a encontrar na metrópole atual, é um fenômeno antigo em Belo 

Horizonte.” (WATANABE & BRAGA, 1960, p.21) As favelas existentes hoje 

surgiram em datas diferentes, no entanto, as mais antigas, onde viviam em torno 

de 10.000 pessoas, se concentravam na zona do Córrego do Leitão, atual Barro 

Preto, e na Favela ou Alto da Estação, onde é hoje o Santa Tereza. (TEULIÈRES, 

1957) 

De acordo com Guimarães (1991), a Planta Geral de Belo Horizonte previa uma 

cidade composta de três zonas concêntricas: uma zona urbana, uma suburbana e 

uma rural. A zona urbana central da cidade, com 8.815.383 m2, teria um traçado 

simétrico de tabuleiro, com ruas e avenidas amplas e divididas em seções a 

serem ocupadas pelo aparato burocrático-administrativo do governo e residências 

de funcionários públicos, proprietários de Ouro Preto e ex-proprietários do arraial. 

A zona suburbana teria ruas mais estreitas e irregulares, que teoricamente seria 
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ocupada com a construção de casas de campo, e a zona rural formaria um 

“cinturão verde” para abastecer a cidade. 

Guimarães (1991, p.53) cita a justificativa de Aarão Reis em seu relatório: 

[...] Às ruas fiz dar a largura de 20 m, necessária para a conveniente 
arborização, a livre circulação de vehiculos, o tráfego dos carris e os 
trabalhos de collocação e reparações das canalizações subterrâneas. Às 
avenidas fixei a largura de 35 m, sufficientes para dar-lhes a belleza e o 
conforto que deverão, de futuro, proporcionar à população. Apenas a 
uma das avenidas – que corta a zona urbana de norte a sul, e que é 
destinada à ligação dos bairros oppostos – dei a largura de 50 m, para 
constituí-la em centro obrigado da cidade e, assim, forçar a população, 
quando possível, a ir-se desenvolvendo do centro para a peripheria, 
como convém à economia municipal, à manutenção da hygiene sanitária, 
e ao prosseguimento regular dos trabalhos technicos. Essa zona urbana 
é delimitada e separada da suburbana por uma avenida de contorno que 
facilitará a conveniente distribuição dos impostos locaes, e que, de futuro 
será uma das mais appreciadas bellezas da nova cidade. A zona 
suburbana de 24.930.803 m2, – em que os quarteirões são irregulares, 
os lotes de áreas diversas, e ruas traçadas de conformidade com a 
topographia e tendo apenas 14 de largura – circunda inteiramente a 
urbana, formando vários bairros, e é, por sua vez, envolvida por terceira 
zona de 17.474.619 m2, reservada aos sítios destinados à pequena 
lavoura.  

A intenção inicial dos planejadores era que a cidade fosse adensada de dentro 

pra fora, sendo a zona suburbana sua futura área de expansão. Uma vez que os 

preços dos terrenos se encontravam muito elevados na zona urbana, ocorreu o 

contrário do que se previa, e as zonas suburbana e rural foram ocupadas de 

forma mais acelerada, por apresentarem preços mais baixos. A zona rural acabou 

se tornando uma extensão da zona suburbana, quebrando com a idéia inicial de 

que ela deveria representar o “cinturão verde” (COSTA, 1994). 

TABELA 1 

 
 

A Distribuição Espacial da População de Belo Horizo nte em 1912 
Zona População % 

Urbana 12.033 32 
Suburbana 14.842 38 
Rural  11.947 30 
Total   100 

Fonte: COSTA, 1994.   
 



 15 

A tabela acima, extraída de Costa (1994), revela uma população suburbana mais 

elevada que a própria população urbana, além de uma população rural bem 

próxima da população urbana. Essa tendência claramente contradiz o plano 

proposto para a cidade, que planejava um crescimento de dentro pra fora. A área 

urbana deveria ter se desenvolvido, para só depois se expandir para a área 

suburbana, que seria cercada ainda pelo cinturão verde. Costa (1994) revela que 

a área urbana havia sido projetada para uma população de 30.000 habitantes, ou 

seja, mais que o dobro da população alcançada até 1912. A autora também 

aponta que, de acordo com o censo da época, 27% das 6.808 construções 

existentes na cidade eram barracos. Além disso, apresenta que 15% das 

construções tinham energia elétrica, 36% tinham abastecimento de água e 24% 

contavam com um sistema de esgotos, indicando um elevado número de 

habitações precárias, que não tinham acesso às condições básicas de 

saneamento. 

Penna (1997) aponta que originalmente a zona suburbana não fora planejada 

como zona residencial para a classe trabalhadora, e sim para chácaras, quintas e 

sítios. “Não se pode, portanto, afirmar que na organização física concebida por 

Aarão Reis estaria implícita a intenção de localizar a classe trabalhadora na zona 

suburbana, ou seja, a intenção de que a dissociação entre as classes tomasse 

forma na cidade: o engenheiro simplesmente não considerou tal classe em seu 

plano”. (PENNA, 1997, p.106) 

A partir do momento em que a habitação precária começa a invadir o limite 

urbano, se transforma em preocupação. De acordo com dados apresentados em 

Costa (1994), em 1902 já havia algo em torno de 2.000 pessoas vivendo em 

favelas dentro dos limites da área urbana. A região que é hoje conhecida como 

Barro Preto era constituída por uma favela, mas a partir de 1936, com a criação 

da área industrial do Barro Preto, os terrenos da região sofreram uma valorização, 

expulsando dali a população favelada, removida para o Bairro da Concórdia após 

negociações entre as partes (COSTA, 1994). 

Reis (2006) aponta que até meados dos anos 30 a relação entre poder público e 

trabalhadores foi marcada por embates constantes. Áreas desvalorizadas eram 
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ocupadas por trabalhadores, muitas vezes com certo consentimento do poder 

público, mas na medida em que essas áreas se tornavam valorizadas, os 

trabalhadores iam sendo removidos. Nem sempre essas remoções alcançavam 

os resultados desejados. “Enquanto alguns aceitavam a idéia de morar na 

periferia, sem infra-estrutura urbana e equipamentos, outros acabavam ocupando 

novas áreas próximas à que moravam anteriormente e de onde, mais tarde, 

seriam novamente removidos”. (REIS, 2006, p.6) 

Nos anos 30 e 40, a urbanização em Belo Horizonte foi elevada, levando à 

ocupação da área exterior à Avenida do Contorno. O adensamento da zona 

suburbana se dá pelas suas diferenças urbanísticas em relação à zona urbana. 

As ruas são mais estreitas, e os lotes menores, além de existirem mais lotes por 

quarteirão. Passa a haver a necessidade de uma ampliação da infra-estrutura 

urbana, para que pudesse ser atendida a população residente nessas regiões. 

Houve reivindicações por parte dos moradores das regiões suburbanas, que não 

podiam contar com o acesso a condições básicas de infra-estrutura (COSTA, 

1994). 

Ainda além da zona suburbana, a zona rural ia perdendo seu sentido de cinturão 

verde e passando a oferecer lotes urbanos.  

É interessante observar que a dinâmica imobiliária refere-se 
principalmente ao parcelamento do solo e não tanto à construção de 
moradias, ficando a sugestão de que esta última seria principalmente de 
responsabilidade do morador. O funcionamento do sistema de crédito e 
financiamento imobiliário desempenharia um papel fundamental no 
processo de expansão urbana bem como no tipo de moradia a ser obtida 
(GUIMARÃES2, citado por COSTA e BAPTISTA, 1998, p.270). 

Quanto mais precários e sem critérios os loteamentos, mais baratos eles se 

tornavam, atraindo a parcela da população que não podia arcar com os custos de 

moradia na área central da cidade. Vários loteamentos foram sendo criados sem 

critérios, e eram eles cada vez menores, e tinham cada vez menos acesso à infra-

estrutura urbana. Seus moradores tinham que enfrentar também problemas de 

transporte, uma vez que essas regiões afastadas não possuíam uma rede de 

                                                
2 GUIMARÃES, B. M. Cafuas, barracos e barracões:  Belo Horizonte, cidade planejada – 1894-
1945. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991. (Tese, Doutorado em Sociologia) 321p. 
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transportes adequada, e os empregos de seus moradores geralmente se 

concentravam na região central da cidade. 

De acordo com Watanabe e Braga (1960), os primeiros agrupamentos de 

população em área não urbanizada em Belo Horizonte sofreram um processo de 

favelamento com a chegada de novos contingentes populacionais, tendo estes 

sido deslocados para essas regiões por fatores de crise. Andrade3 (citado por 

WATANABE e BRAGA, 1960) apresenta argumentos que explicam o 

deslocamento de populações na humanidade através de dois fatores chave: a) 

impossibilidade da população de retirar recursos para sua subsistência na região 

em questão (algum forte tipo de fator de repulsão na região em que o indivíduo 

habita, que o leva a querer deixar a localidade) e b) o objetivo de buscar na nova 

área condições de vida mais favoráveis (um fator de atração exercido por outra 

localidade, com a promessa de melhores condições de vida). De acordo com os 

autores, esses dois fatores explicam não apenas fenômenos de migração, como 

também o fenômeno observado de deslocamento de grupos para áreas 

favelizadas. Esses grupos não podem arcar com o alto custo da propriedade nos 

núcleos saturados das cidades, sendo forçados a se firmarem em zonas não 

urbanizadas. Ficam os centros das cidades para a parcela da população com 

melhores condições de vida, que podem arcar com os altos custos de localização 

existentes no mesmo. 

Com o crescente número de migrantes chegando a Belo Horizonte, forma-se o 

que Watanabe e Braga (1960) chamam de excedente demográfico não natural, 

que não poderá ser absorvido pela cidade pelo fato das construções urbanas não 

conseguirem acompanhar o crescimento populacional, ou pelo fato dessa 

população recém chegada não ter condições de viver no agrupamento urbano. O 

crescimento da cidade gera empregos para aqueles que ajudam a construí-la, 

mas não provê alojamento para os mesmos. Um grande contingente populacional 

é atraído, porém não é absorvido pelo sistema habitacional formal da região. O 

crescimento da população se dá de forma muito mais intensa que o crescimento 

                                                
3 ANDRADE, J. L. Les migrations dans le nord-est du Brésil. Cahiers Internationaux de 
Sociologie v.16, 1954. 
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das habitações, ficando marginalizado esse excedente populacional atraído. 

(WATANABE E BRAGA, 1960) 

Teulières (1957) aponta que entre 1940 e 1950 o ritmo de construções foi de 

1.800 habitações em média, por ano, enquanto o crescimento da população era 

de 13.000 habitantes. Aponta também que considerando a demolição e destruição 

de velhas moradias, é nítida a insuficiência de construções mediante o aumento 

da população. Os imigrantes, que vinham para Belo Horizonte a procura de 

empregos, atendimento médico, e melhores condições que aquelas que eles 

encontravam em seu lugar de origem (muitas vezes roças ou arraiais), acabam 

por indo morar nas favelas, que crescem de maneira alarmante. 

“Favelas de Belo Horizonte” (TEULIÈRES, 1957) foi publicado pela primeira vez 

em 1955, e torna-se interessante demonstrar aqui algumas características que 

Belo Horizonte já apresentava mais de 50 anos atrás. A população começava a 

ultrapassar a marca dos 400.000 e já se calculava em 40.000 o total de favelados, 

mesma proporção encontrada para o Rio de Janeiro na mesma época. Já 

existiam 14 favelas com pelo menos 250 pessoas, além de aproximadamente 50 

outras, com menos moradores cada uma. 

Teulières (1957) afirma que a crise financeira de 1898 contribuiu para a expansão 

das favelas, uma vez que empreiteiros abandonaram edifícios em construção 

receosos de não serem pagos. Muitos trabalhadores acabaram desempregados, 

e foram construindo cabanas em Santa Tereza, Lagoinha e Barroca. “Felizmente, 

o prefeito de Belo Horizonte, Bernardo Monteiro, teve a idéia de emitir bônus para 

substituir o dinheiro das caixas públicas, bônus que os comerciantes aceitaram, 

provisoriamente. Superada a crise, a indústria de construções retomou seu curso 

normal e, ao mesmo tempo, a progressão das favelas foi detida”. (TEULIÈRES, 

1957, p.9) 

A guerra mundial de 1914 é apontada por Teulières (1957) como um fator que 

possibilitou uma leve regressão das favelas. A gripe espanhola matou muitos, e 

algo em torno de 600 casas foram evacuadas. O baixo aluguel das moradias no 

período levou à regressão mencionada. “A partir de 1922, uma brusca valorização 

dos terrenos para se construir, produziu-se em relação com a desvalorização do 
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‘mil réis’ e com a baixa do café. Resolveu-se utilizar, rapidamente, os capitais 

disponíveis”. (TEULIÈRES, 1957, p.9) Houve um salto nas construções, 

empregando vários trabalhadores que puderam, então, sair das favelas. Para o 

autor, a guerra de 1939 não teve grande influência sobre a evolução da cidade, 

mas uma nova crise em 1945 fez com que vários perdessem o emprego, 

provocando novamente um aumento das favelas.  

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, eclodiu nova crise na 
economia do Estado: houve um grande número de dispensas de 
empregados na indústria têxtil, a principal atingida, e, com a queda do 
preço do zebu, abalaram-se as bases das atividades agro-pastoris 
mineiras, com o resultante movimento, rumo à cidade, da população do 
interior a quem a crise roubou ou limitou as possibilidades de emprego 
(WATANABE & BRAGA, 1960, p.25). 

Com a crescente urbanização, não só o preço do imóvel se elevou, como também 

foram gerados problemas de falta de emprego. Os problemas de falta de 

habitação foram agravados ainda mais. 

É interessante o caso da favela Monte São José, conhecida como Morro do 

Querosene, uma das mais antigas da cidade, que surgiu com a primeira crise 

sofrida por Belo Horizonte. Mais interessante ainda torna-se o caso relatado em 

1960 por Watanabe e Braga (1960), quando o desenvolvimento da região em 

questão não estava nem perto do que é hoje. Tal favela chegou a ser uma das 

maiores da cidade, e recebeu contingentes populacionais ao longo de diversos 

períodos. O auge de sua expansão ocorreu no mesmo período que o surto de 

urbanização no início dos anos 40. “Desde 1943, entretanto, já havia famílias que, 

desgarrando-se da grande favela, penetraram por um vale existente na área, 

conhecido por Gutierrez, e situado entre as elevações dos bairros da Barroca e a 

atual Cidade Jardim, e começaram a ocupar o sopé da vertente do morro de São 

José que dá para a Cidade Jardim.” (WATANABE E BRAGA, 1960) Após o 

saturamento das partes baixas, outras famílias começaram a querer construir 

suas casas no platô do morro São José, tendo sido informadas por moradores da 

favela que aquela era uma área de propriedade da prefeitura, o que é geralmente 

preferido pelos favelados. Eles geralmente têm preferência por áreas da prefeitura 

pelo fato das possibilidades de expulsão da área serem diminuídas. 
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Nos anos de 1956 e 1957 teve início a ocupação do platô, que logo em seguida 

começou a se dar de forma bastante acelerada. Havia um terreno do exército que 

fazia limite com a área da prefeitura, mas esse fato não era sabido pela 

população local. Com a acelerada expansão na ocupação da região, logo 

começou a ser invadido o terreno do exército, e este, quando tomou 

conhecimento do fato, tratou logo de adotar medidas para impedir e reverter esse 

processo. Nas palavras dos autores:  

Chegando este fato4 ao conhecimento das autoridades militares 
sediadas na Capital, começaram, imediatamente, a serem tomadas 
providências visando desocupar a área, da qual necessitava o exército 
para a construção de obras que, como já foi dito, incluíam um clube de 
oficiais e um sítio para exercícios e demonstrações militares. 
(WATANABE E BRAGA, 1960)  

Essa passagem é extremamente interessante pelo fato de podermos perceber a 

situação do período em que o livro citado foi escrito.  

A partir de então o exército toma providências e estabelece patrulhamento na 

região, com a finalidade de evitar que novas famílias viessem para o local. Foram 

criadas associações com o objetivo de união dos moradores da favela, para que 

se defendessem frente ao risco de expulsão da localidade. Parte da população 

acabou sendo transferida para um conjunto de apartamentos, chamado de 

Conjunto Santa Maria. Havia, no entanto, um grande sentimento de hostilidade 

entre a população do topo do morro e a população da parte baixa da encosta. 

Quando começou a se fazer um levantamento topográfico da região do exército, 

parte dos moradores desta região foram pedir ajuda à Associação de Defesa 

Coletiva da área da Prefeitura (da qual antes não tinham interesse em participar), 

pedindo para serem admitidos na associação e requisitando ajuda para evitar sua 

expulsão da área do exército. Eventuais descontentamentos posteriores levaram 

novamente a um certo afastamento entre as populações. (WATANABE E BRAGA, 

1960) 

“Em março de 1959, terminada a piquetagem do terreno, o Exército o fechou com 

cerca de postes de concreto e arame farpado, deixando apenas uma pequena 

passagem para o trânsito dos moradores”. (WATANABE E BRAGA, 1960) De 

                                                
4 O da ocupação do terreno do exército por parte da favela. 
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acordo com os autores, a construção dessa cerca levou transtornos para a vida 

de muita gente, uma vez que o acesso se tornou dificultado. O acesso de muitos 

moradores foi obstruído, fazendo com que eles tivessem que dar a volta no morro 

todo para poderem ir para casa. Além disso, ainda tinham os transtornos que 

foram gerados dificultando suas atividades usuais, como até mesmo o 

abastecimento de água ou a saída para compras. Houve alguns casos de choque 

da população com patrulhas armadas, além de alguns casos de derrubada da 

cerca em certos pontos de passagem, mas que logo foram reconstruídos. 

Por fim, resolveram que seriam construídos mais blocos de apartamentos no 

Conjunto Santa Maria. O exército acabou fazendo uma proposta aos moradores, 

de uma indenização no valor de $8.000 mais transporte gratuito para qualquer 

região da cidade que a pessoa escolhesse. Alguns aceitaram a proposta, e o 

resto da população, principalmente aqueles que moravam mais afastados da 

cerca, aguardaram providências oficiais. De acordo com Watanabe e Braga 

(1960), a favela entrou em desagregação com o desenrolar dos fatos, e no 

segundo semestre de 1959 ela já se encontrava em processo de 

desaparecimento. 

De acordo com Costa (1994), a questão habitacional nos anos 80 e 90 estava se 

destacando por dois aspectos complementares, que seriam a orfandade de 

alternativas (tanto pelo lado do Estado, como pelo da iniciativa privada), e a 

conseqüente retomada de formas alternativas de habitação, como por exemplo, 

as invasões, o encortiçamento de áreas deterioradas, o aumento no número de 

moradores de rua e a favelização. Apesar da inexatidão dos dados, estudos 

elaborados pela URBEL e pela PLAMBEL apontam que, na década de 80, um em 

cada quatro habitantes do município de Belo Horizonte morava em favelas. 

A novidade não está na forma – já que, como se viu, o índice de 
favelização em Belo Horizonte sempre foi elevado –, mas sim no 
extraordinário crescimento dessa alternativa habitacional e de inserção 
na cidade nos últimos anos. [...] Esse é o lado perverso de um mesmo 
processo de adensamento, que, longe de significar uma adequação do 
espaço a uma imagem de metrópole moderna, como seria o caso da 
região central da cidade, significa uma ‘adequação’ do espaço 
residencial ao agravamento das condições sócio-econômicas da 
população e à falta de alternativas possíveis para a solução da questão 
habitacional. Demonstra ainda, uma vez mais, a existência de estreitos 
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vínculos entre acesso à moradia e formas de produção do espaço 
(COSTA, 1994, 72-73). 

As péssimas condições ambientais, de habitação, e de acesso ao abastecimento 

por serviços públicos – como abastecimento por rede geral de água, esgotamento 

sanitário por rede geral e coleta de lixo por serviço de limpeza –, além da alta 

concentração de domicílios e os vários problemas decorrentes das ocupações de 

áreas de riscos são características básicas das favelas, que hoje ainda 

representam um sério problema urbano para várias grandes cidades do mundo. 

As elevadas taxas de crescimento da população são acompanhadas pelo 

aumento das favelas. O fenômeno da urbanização, cada vez mais acentuado, só 

tende a agravar esse quadro, tornando-se necessária uma discussão 

aprofundada acerca da reforma urbana. O desenvolvimento das cidades não tem 

acompanhado o crescimento das mesmas, o que deixa o problema sem grandes 

perspectivas de atenuação num futuro próximo.  

A favela conhecida como Morro do Querosene, mencionada anteriormente, existe 

até hoje, no Morro São José, e é representada por uma pequena área localizada 

ao leste do Aglomerado Morro das Pedras. Veremos posteriormente que tal favela 

possui nota médio-baixa para o nível de bem-estar em nosso indicador de 

vulnerabilidade sócio-econômica gerado no quarto capítulo. Isso indica que até 

hoje a área, que fica incrustada no meio de uma região de nível bom (apesar da 

proximidade com o Aglomerado Morro das Pedras, ela é cercada por áreas com 

altas notas no nosso índice gerado), é segregada sócio-economicamente de sua 

região circunvizinha. 
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3 METODOLOGIA 

Para estudarmos o perfil das favelas de Belo Horizonte, utilizaremos o método da 

Análise de Multicritérios para fazermos o cruzamento de variáveis, às quais serão 

atribuídas pesos de acordo com seus graus de importância, de forma a gerar um 

Índice de Vulnerabilidade Sócio-econômica. Será utilizado o Universo do Censo 

2000, que disponibiliza dados agregados por setor censitário para todo o Brasil, 

com variáveis que possuem características dos domicílios, de seus responsáveis 

e seus moradores. Serão também utilizados dados da Fundação João Pinheiro 

(FJP) do ano 2000, que agrupa os setores censitários mais homogêneos criando 

unidades maiores, porém compatíveis com os dados do IBGE. De acordo com a 

definição encontrada em IBGE (2003, p.4): 

O setor censitário é a unidade territorial criada para fins de controle 
cadastral da coleta. Os setores têm limites físicos identificáveis em 
campo que respeitam os limites da divisão político-administrativa, do 
quadro urbano e rural legal e de outras estruturas territoriais de 
interesse, além de um quantitativo de domicílios adequado à operação 
censitária. 

Ainda de acordo com IBGE (2003), o setor censitário é a menor unidade territorial 

na qual o país pode ser dividido, mantendo uma dimensão adequada à operação 

de pesquisas, que ainda permita uma cobertura total do Território Nacional.  

Conforme Longo, Campos e Silva (2004) afirmam, o IBGE utiliza o termo 

“aglomerados subnormais” (ASN) para denominar os setores censitários que 

compreendem o que as pessoas chamam de “favelas” de um modo geral. A 

definição oficial do IBGE (2003)5 para os aglomerados subnormais (citado por 

LONGO, CAMPOS e SILVA, 2004, p.2) é: 

Aglomerado Subnormal (favelas e similares) é um conjunto constituído 
por no mínimo 51 (cinqüenta e uma) unidades habitacionais (barracos, 
casas...), ocupando ou tendo ocupado até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular) dispostas, em geral, de forma 
desordenada e densa; e carentes, em sua maioria de serviços públicos e 
essenciais. 
A identificação dos Aglomerados Subnormais deve ser feita com base 
nos seguintes critérios: 
1) ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de 
propriedade alheia (pública ou particular), no momento atual ou em 

                                                
5 IBGE. Manual de normas e procedimentos para atualização d e gabinete.  Rio de Janeiro: 
IBGE, 2003. 
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período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez 
anos ou menos) e 
2) pelo menos uma das seguintes características: 
2.1) urbanização fora dos padrões vigentes – refletido por vias de 
circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e 
formas desiguais, e construções não regularizadas por órgãos públicos; 
2.2) precariedade de serviços públicos essenciais. 

Alguns pontos devem ser levados em consideração na análise dos resultados. 

Lago (2003) aponta que, para o IBGE, as características urbanísticas da área – 

padrão do domicílio, tamanho e desenho de ruas – são critérios complementares 

na definição da favela, mas o principal critério definidor é a ilegalidade fundiária, 

isso é, se a declaração do próprio morador é de que o domicílio está recenseado 

sobre um lote ocupado. Ainda de acordo com a autora, as estatísticas oficiais 

sofrem interferência direta do entendimento que o próprio morador tem da 

condição de propriedade de seu imóvel – se ele é ocupado ou comprado. 

Apesar dos problemas existentes nos dados do Censo para a definição das 

favelas, eles ainda são considerados uma boa ferramenta para a caracterização 

dos aglomerados. Devemos, contudo, levar em consideração tal deficiência ao 

analisarmos os resultados encontrados. Longo, Campos e Silva (2004) apontam 

que podemos ter setores considerados ASN sem que toda sua extensão se 

apresente de tal forma. 

É importante ressaltar que, devido às mudanças ocorridas nos ASN 
quanto a legalização das propriedades e acesso aos serviços públicos 
nos últimos anos, novos estudos devem ser propostos para que a 
definição oficial do que é ou não ASN acompanhe a evolução de sua 
situação urbana (LONGO, CAMPOS e SILVA, 2004, p.11). 

O limite físico dos setores censitários pode não acompanhar exatamente o 

contorno das favelas. Dessa forma, partes de favelas podem não ser computadas 

como ASN por estarem inseridas em setores censitários que não sejam 

considerados ASNs. O oposto também pode ocorrer, e partes não faveladas da 

cidade podem estar dentro de setores censitários ASNs, o que elevaria variáveis 

como renda do setor, passando uma estimativa imprecisa dos indicadores das 

favelas. Além disso, as favelas crescem de forma muito rápida, muitas vezes 

deixando desatualizados os dados do Censo, que só ocorre a cada 10 anos. 

Ainda assim, conforme já mencionado, os dados do Censo são um bom 

instrumento de análise. 
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Para verificarmos as diferenças decorrentes das variadas definições de favelas 

(ou ASNs) do IBGE e da URBEL, assim como para verificarmos se tais áreas de 

fato apresentam os piores indicadores sócio-econômicos de Belo Horizonte, será 

feita uma comparação entre as áreas consideradas ASNs pelo IBGE, as áreas 

consideradas favelas pela URBEL e as áreas que demonstrarem os piores 

indicadores de vulnerabilidade sócio-econômica, para vermos se suas áreas 

coincidem.  

Utilizaremos dados do Universo do Censo 2000 referentes ao abastecimento por 

serviços públicos – abastecimento por rede geral de água, esgotamento sanitário 

via rede geral e coleta de lixo – na construção do indicador síntese de infra-

estrutura. Dados de 2000 da FJP referentes à freqüência escolar e ao percentual 

de analfabetos serão utilizados na construção do indicador síntese de educação. 

Também será construído um indicador síntese de população – podendo ser 

interpretado como um indicador de conforto dependente de variáveis 

populacionais (entraremos melhor nesse assunto em seguida) – utilizando os 

dados da FJP de taxa de crescimento da população, número de habitantes por 

km2, e número de moradores por domicílio. Um indicador síntese de renda será 

construído com base nos dados da FJP referentes à renda média do chefe de 

família e intensidade de indigência – pessoas que vivem com menos de ¼ de 

salário mínimo, como exemplo o caso de uma família de 4 pessoas que recebe 

menos de um salário mínimo.  

Os dados do Censo são mais desagregados espacialmente, portanto preferidos 

para a geração do indicador síntese de infra-estrutura, enquanto os dados da FJP 

são agregados de acordo com as áreas consideradas homogêneas, mas 

respeitando os limites dos setores censitários, portanto, são áreas compatíveis 

para serem trabalhadas juntas. Os dados da FJP foram preferidos na construção 

dos demais indicadores por possuírem variáveis interessantes não disponíveis 

pelo Censo. 

Os pesos atribuídos a cada variável na construção dos indicadores podem ser 

conferidos na tabela que se segue. 
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TABELA 2 - Variáveis e pesos utilizados na construç ão dos indicadores 

síntese e do índice de vulnerabilidade sócio-econôm ica – Censo e FJP 

(2000) 

  
Indicadores-

síntese Peso Variáveis Peso 
Água 0,5 
Esgoto 0,3 

Infra-estrutura 
(IBGE) 0,3 

Lixo 0,2 
Frequência escolar 0,6 Educação (FJP) 0,2 
Percentual analfabetos 0,4 
Intensidade Indigência 0,4 Renda (FJP) 0,3 
Renda Média Chefe 0,6 
Taxa de crescimento 0,3 

Habitantes por km2 0,2 

Índice de vulnerabilidade 
sócio-econômica 

População (FJP) 0,2 

Número de moradores por domicílio 0,5 
Fonte: Censo 2000 e FJP 2000.     

 

 Os pesos foram atribuídos de acordo com o grau de importância da variável na 

construção dos indicadores. O abastecimento de água é tido como mais 

importante no indicador de infra-estrutura, seguido pelo esgotamento sanitário por 

rede geral e pela coleta de lixo. O indicador síntese de infra-estrutura é composto, 

portanto, por abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, 

respectivamente com os pesos 50%, 30% e 20%. Isso foi feito na construção de 

todos os indicadores e do índice de vulnerabilidade, e todos os pesos atribuídos 

podem ser verificados na tabela acima. Note que a freqüência escolar possui um 

peso maior que o atribuído à taxa de analfabetismo, uma vez que a freqüência 

escolar retrata uma situação atual, enquanto a taxa de analfabetismo pode 

demonstrar uma deficiência passada no indicador de educação, uma vez que um 

idoso analfabeto reflete um problema que já pode ter sido sanado na área em 

questão. No indicador de população, o maior peso foi dado à variável de número 

de habitantes por domicílio, uma vez que tal variável é a maior responsável pelo 

conforto entre as variáveis em questão.  

Le Ven (1975), em seu estudo sobre a realidade das famílias de baixa renda de 

Belo Horizonte, realizado em 1972, menciona um fenômeno que ocorre ainda nos 
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dias de hoje. Ao relatar o caso do Parque Vera Cruz – em sua análise das favelas 

“não centrais” – ele descreve:  

O ônibus no ponto final é cercado de uma população colorida e pululante. 
Carroças, bicicletas, alguns carros, caminhões velhos, homens agachados nas 
esquinas, vendedores de pipocas, mulheres carregando latas de água e trouxas de 
roupa, ou ainda lavagem, e crianças: sobretudo crianças, imagem da explosão 
demográfica. 

Ao analisarmos as pirâmides etárias dos ASN e de Belo Horizonte, 

respectivamente GRÁFICOS 1 e 2, podemos perceber que a tendência de 

estreitamento da base, já avançada na capital, não pode ser percebida para o 

total dos ASN, onde a base ainda se encontra um tanto ampla. Isso demonstra 

que a taxa de crescimento populacional dos ASNs é mais elevada que a de Belo 

Horizonte como um todo. Podemos assim comprovar que tal taxa é uma boa 

variável para a construção de nosso indicador síntese de população, e por isso 

recebeu um peso maior que a variável de número de habitantes por km2, uma vez 

que áreas adensadas como a região centro-sul de Belo Horizonte podem possuir 

elevada densidade populacional sem que isso represente necessariamente um 

desconforto acentuado aos moradores da região. 

GRÁFICO 1 

Pirâmide Etária da população dos ASN de 
Belo Horizonte - 2000
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       Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Censo 2000. 

 



 28 

GRÁFICO 2 

Pirâmide Etária da população total de 
Belo Horizonte - 2000

0 a 4 anos

10 a 14 anos

20 a 24 anos

30 a 34 anos

40 a 44 anos

50 a 54 anos

60 a 64 anos

70 a 74 anos

80 ou mais anos

Homens

Mulheres

 
       Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Censo 2000. 
 

Utilizaremos a Análise de Multicritérios para gerar os indicadores síntese e 

posteriormente o índice de vulnerabilidade sócio-econômica. De acordo com 

Moura (2007), tal procedimento metodológico de cruzamento de variáveis, 

também conhecido como Árvore de Decisões ou Análise Hierárquica de Pesos, é 

amplamente aceito nas análises espaciais. É importante lembrar que cada análise 

é feita para determinado tempo e espaço. A escolha de variáveis e os pesos 

atribuídos a elas devem ser repensados sempre que houver uma mudança de 

contexto. 

O procedimento de análise de multicritérios é muito utilizado em 
geoprocessamento, pois se baseia justamente na lógica básica da 
construção de um SIG: seleção das principais variáveis que caracterizam 
um fenômeno, já realizando um recorte metodológico de simplificação da 
complexidade espacial; representação da realidade segundo diferentes 
variáveis, organizadas em camadas de informação; discretização dos 
planos de análise em resoluções espaciais adequadas tanto para as 
fontes dos dados como para os objetivos a serem alcançados; promoção 
da combinação das camadas de variáveis, integradas na forma de um 
sistema, que traduza a complexidade da realidade. [...] O procedimento 
baseia-se no mapeamento de variáveis por plano de informação e na 
definição do grau de pertinência de cada plano de informação e de cada 
um de seus componentes de legenda para a construção do resultado 
final. A matemática empregada é a simples Média Ponderada, mas há 
pesquisadores que já utilizam a lógica Fuzzy para atribuir os pesos e 
notas. (MOURA, 2007, p.2-3) 
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Para a construção dos indicadores síntese de infra-estrutura, educação, renda e 

população, que deram origem ao índice de vulnerabilidade sócio-econômica, foi 

criada a Árvore de Decisões apresentada na FIGURA 1. Os respectivos pesos de 

cada variável podem também serem nela observados. 
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FIGURA 1 – Árvore de decisões 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Cada variável utilizada foi dividida em 5 classes, sempre que possível. A classe 

que representava a melhor característica da população, por exemplo, a que 

representava o maior nível de renda, ou o menor percentual de analfabetismo, 

recebia a nota 10, que no mapa será representado como Alto. A seguir temos o 

QUADRO 1, com a compatibilização das notas e dos níveis de bem-estar que 

elas representam. A maior vulnerabilidade se encontra nas áreas que receberam 

as menores notas, e está descrita na legenda dos mapas como Baixo. 

QUADRO 1 – Compatibilização das notas e níveis de b em-estar atribuídos a 

cada fatiamento das variáveis estudadas 

Notas Nível de 
bem-estar 

Hierarquização das 
classes de fatiamento 

1 Baixo Pior característica 
3 Médio-baixo Razoavelmente ruim 
5 Médio Intermediária 
7 Médio-alto Razoavelmente boa 
10 Alto Melhor característica 

Fonte: Elaboração própria.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Primeiramente, será apresentado um mapa de Belo Horizonte dividido em suas 

regionais administrativas, apenas para nortear as análises que virão. Todos os 

mapas posteriormente apresentados conterão a delimitação do que o IBGE 

considera como ASN e a delimitação das favelas relacionadas pela URBEL. Tal 

medida visa comparar se de fato as favelas se encontram nas áreas consideradas 

pelos indicadores criados como de níveis mais baixos de bem-estar da população. 

O mapa apresentado na FIGURA 3 possui algumas indicações das favelas e 

aglomerados mais citados na análise, assim como a indicação de áreas que não 

devem entrar na análise por serem áreas de parque (desabitadas) ou do Campus 

da UFMG. Serão apresentados os mapas referentes aos indicadores síntese de 

infra-estrutura, educação, renda e população, respectivamente. Tais indicadores 

deram origem ao mapa que será posteriormente apresentado, que representa um 

índice de vulnerabilidade sócio-econômica, onde as notas mais altas representam 

maior vulnerabilidade, e as notas mais baixas representam áreas de maior 

conforto para a população. 
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FIGURA 2 – Belo Horizonte dividida em Regionais Adm inistrativas 

 

          Fonte: Elaboração própria.
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FIGURA 3 – Síntese da distribuição da infra-estrutu ra em Belo Horizonte - 

2000 

 

         Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Censo 2000. 
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Podemos perceber na FIGURA 3 que a maior parte da cidade possui altos níveis 

de infra-estrutura, representados pela área mais escura do mapa. Tal indicador 

possuirá um peso de 0,3 na construção de nosso índice final, de vulnerabilidade 

sócio-econômica. É interessante notar que na porção oriental do mapa, nas áreas 

do Aglomerado da Serra e nas áreas das favelas do Taquaril e do Alto Vera Cruz, 

há áreas mais claras no mapa, demonstrando justamente uma deficiência na 

infra-estrutura da região ao se comparar com o resto da cidade. A área inferior do 

mapa possui uma grande área clara, o que representa pouca infra-estrutura. 

Poderemos ver que nos próximos mapas essa deficiência do local também 

poderá ser observada. Trata-se de uma parte do Barreiro, desabitada, conforme 

demonstrado em nota no próprio mapa, o que justifica seus níveis tão baixos para 

os indicadores criados. 

O próximo mapa, na FIGURA 4, representa o indicador síntese de educação, que 

possuirá um peso de 0,2 na construção do índice final. 
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FIGURA 4 – Síntese da distribuição da educação em B elo Horizonte - 2000 

 

         Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FJP 2000. 
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O mapa da FIGURA 4 demonstra bem que a grande parte das áreas que a 

URBEL e o IBGE consideram favelas se encontram justamente nas áreas mais 

claras de Belo Horizonte, que possuem os mais baixos níveis de educação. Tal 

indicador foi construído a partir de dados de taxa de analfabetismo e taxa de 

freqüência à escola, conforme pode ser observado na árvore de decisões 

encontrada no capítulo anterior. Podemos reparar que a região centro-sul e 

algumas áreas próximas à Pampulha possuem os melhores indicadores da 

cidade, com algumas áreas claras no meio de tais regiões, que representam 

justamente as áreas tidas como favelas. Isso demonstra que apesar de tais áreas 

não estarem totalmente segregadas pelo espaço, elas são altamente segregadas 

pelos níveis de qualidade de vida. 

O próximo mapa, na FIGURA 5, constitui o indicador síntese de renda, criado a 

partir de dados da FJP 2000, e possui um peso de 0,3 na criação do índice final, 

conforme visto na árvore de decisões. 
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FIGURA 5 – Síntese da distribuição de renda em Belo  Horizonte - 2000 

 

          Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FJP 2000. 
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Novamente, observamos que as grandes regiões detentoras dos maiores níveis 

de renda se encontram no centro-sul ou na região da Pampulha. Claramente 

vemos que as áreas de favela se encontram em áreas mais claras, e mesmo 

aquelas que estão inseridas em regiões de níveis mais altos, formam áreas claras 

cercadas por áreas escuras, representando praticamente um “buraco” nas 

condições sócio-econômicas da região. Isso demonstra mais uma vez a grande 

distância sócio-econômica existente entre áreas tão próximas espacialmente. 

Esse fato pode ser observado principalmente nas áreas do Aglomerado da Serra 

e das favelas do Taquaril e Alto Vera Cruz, na porção leste do mapa, além da 

favela do Acaba Mundo (pequena área clara incrustada na região mais escura do 

mapa), de Santa Lúcia e do Aglomerado Morro das Pedras, respectivamente, as 

duas áreas claras à esquerda do Acaba Mundo. 

O próximo mapa, na FIGURA 6, representa o indicador síntese de população que, 

conforme explicado no capítulo da metodologia, constitui uma medida de conforto 

baseada em fatores populacionais. O peso 0,2 será atribuído ao indicador na 

construção do índice final. 
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FIGURA 6 – Síntese da distribuição do conforto popu lacional em Belo 

Horizonte - 2000 

 

         Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FJP 2000. 
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O indicador representado na FIGURA 6 é formado através da combinação entre 

as seguintes variáveis: taxa de crescimento da população, habitantes por km2, e 

número de moradores por domicílio. Tais escolhas foram justificadas 

anteriormente no capítulo metodológico. Quanto mais clara a área, mais baixo o 

conforto, ou seja, uma combinação desfavorável onde prevaleça maior incidência 

de alto crescimento populacional, grande número de habitantes por km2 ou 

grande número de moradores por domicílio. É interessante observar que grande 

parte das favelas se encontra justamente nas áreas mais claras. Isso demonstra 

que as variáveis escolhidas para representação do conforto com base em 

quesitos populacionais foram acertadas. Pode-se notar que muitos bairros da 

região centro-sul não possuem o nível de bem-estar mais alto, o que 

provavelmente se deve à alta concentração populacional da região em grandes 

edifícios. As manchas mais claras observadas nas favelas são mais 

impulsionadas pelas maiores taxas de crescimento da população e pelo maior 

número de moradores por domicílio, características marcantes em populações 

mais carentes. 

A seguir será apresentado na FIGURA 7 o mapa referente ao índice de 

vulnerabilidade sócio-econômica gerado com base na combinação entre os 

indicadores anteriores, conforme demonstrado na Árvore de Decisões disponível 

no capítulo anterior. As regiões vermelhas do mapa são as de maior índice, ou 

seja, possuem menor conforto e indicadores piores de qualidade de vida. O 

contrário acontece nas regiões verdes do mapa, que possuem os menores 

índices de vulnerabilidade, ou seja, maior bem-estar da população. 
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FIGURA 7 – Índice de vulnerabilidade sócio-econômic a de Belo Horizonte - 

2000 

 

           Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Censo 2000 e FJP 2000. 
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O mapa na FIGURA 7 constitui uma boa representação da espacialidade sócio-

econômica de Belo Horizonte. Podemos observar que as áreas verdes 

representam justamente as regionais Centro-sul e Pampulha, onde ficam os 

bairros mais nobres da capital, e que manchas vermelhas, laranjas e amarelas 

aparecem no meio deles, justamente onde se encontram as áreas tidas pelo IBGE 

e pela URBEL como áreas de favela. Podemos ver que algumas favelas, ou 

aglomerados de favelas, possuem diferentes graus de coloração em seu interior, 

o que demonstra uma heterogeneidade interna. Isso também era previsto, uma 

vez que sabemos que as favelas de Belo Horizonte são de tipos diferentes, 

possuindo diferentes níveis de qualidade de vida, conforme podemos ver em 

Pinheiro (2007). 

Outras regiões de cor vermelha aparecem ao extremo norte e ao extremo sul da 

cidade. Nessas regiões, as áreas que possuem maiores índices de 

vulnerabilidade, são na realidade áreas de parques desabitadas, o que explica 

tais índices. 



 44 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As favelas de Belo Horizonte remontam à origem da cidade, uma vez que houve 

um descaso pelos planejadores em relação à habitação da classe trabalhadora. A 

capital planejada, promessa de cidade modelo, acaba por gerar um processo de 

favelização em seu próprio plano. Não estava previsto um lugar para alojamento 

dos trabalhadores que a vieram construir. Assim surgiram as primeiras favelas de 

BH, onde o acelerado processo de urbanização apenas agravou a situação da 

população de baixa renda, que acabou tendo de encontrar formas alternativas de 

moradia. Muitos foram se aglomerando em habitações precárias, em lugares de 

pouca infra-estrutura e pouco valor imobiliário. Na medida em que algumas 

regiões iam se valorizando, o capital acabava por expulsar aquela população para 

a periferia ou para áreas de difícil acesso e pouco valor imobiliário. 

Podemos claramente perceber nos mapas apresentados no capítulo anterior que 

existe uma alta relação entre as áreas com maiores índices de vulnerabilidade e 

as áreas consideradas favelas pelo IBGE e pela URBEL, ou seja, as favelas estão 

de fato localizadas nas regiões de maior vulnerabilidade sócio-econômica.  

Desde o princípio, já era visível que existiam diferentes tipos de favelas. Algumas 

apresentavam melhores condições que outras. Ainda hoje isso é claramente 

percebido, e a análise dos dados passada ajuda a confirmar essa hipótese. Isso 

pode ser verificado pelas diferentes colorações encontradas nas favelas de Belo 

Horizonte, algumas vezes inclusive dentro de um mesmo aglomerado. 

Outro fator importante que deve ser apontado é o fato de muitas favelas – como o 

Morro do Querosene, a Favela do Acaba Mundo e a favela Santa Lúcia, ou em 

outra região, a Favela do Paquetá (pequena mancha localizada logo abaixo da 

Lagoa da Pampulha) – estarem cercadas por regiões com as mais altas notas de 

bem-estar (ou seja, os menores índices de vulnerabilidade), porém apresentarem 

altos níveis de vulnerabilidade sócio-econômica. Apesar da pouca distância 

espacial entre tais favelas com suas regiões circunvizinhas, existe uma enorme 

distância sócio-econômica entre as mesmas.  
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O índice construído obteve sucesso na representação da espacialidade sócio-

econômica de Belo Horizonte. Conforme vimos no capítulo anterior, as regiões 

verdes, com os menores índices de vulnerabilidade, representam de fato as áreas 

que conhecemos por terem os bairros com os maiores níveis de qualidade de 

vida, como os das regionais Centro-Sul e Pampulha, e as áreas vermelhas e 

laranjas que aparecem no meio deles são as com maiores índices de 

vulnerabilidade, que em grande parte coincidem com favelas ou bairros mais 

pobres da cidade, ou até mesmo regiões desabitadas, como a porção oriental do 

Barreiro, conforme já explicado. Tais resultados devem ser utilizados de maneira 

a apontar aquelas zonas que estão em piores situações, de forma a balizar 

políticas públicas buscando favorecer as que se encontram mais carentes e 

necessitadas. 

O geoprocessamento se demonstrou uma eficiente ferramenta na análise da 

espacialidade sócio-econômica de Belo Horizonte, e tal ferramenta pode ser 

utilizada ainda em outras cidades e regiões, e com a possibilidade da elaboração 

de diversos tipos de análises urbanas. 
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