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RESUMO 

 

 

Este estudo foi acerca do mapeamento das áreas de exclusão 

social no município de Belo Horizonte/MG. Seu objetivo foi 

encontrar essas áreas a partir de metodologia desenvolvida por 

Sposati em 1996 para o mesmo estudo na cidade de São Paulo. 

A pesquisa aplicou através da álgebra de mapas o 

cruzamento das informações oriundas do Censo Demográfico do 

IBGE de 2000 e obteve resultado satisfatório. 

O avanço é a utilização de setores censitários no 

diagnótico, já que a Prefeitura de Belo Horizonte utiliza as 

Unidades de Planejamento agregando, dessa maneira, as 

informações sócio-espaciais. 

 

Palavras chaves: áreas de vulnerabilidade social, setores 

censitários, álgebra de mapas 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A origem histórica da desigualdade social e a 

marginalização de parte considerável da população brasileira 

aos direitos mais elementares são indiscutíveis. A realidade 

demonstra não se tratar de problema meramente conjuntural, 

ligado a momentos de expansão e estagnação econômica. Trata-se, 

na verdade, de uma característica estrutural da sociedade 

brasileira, desde sua origem, sendo o Estado, na maior parte do 

tempo, um instrumento de concretização de um projeto excludente 

e injusto de organização social.  

No Brasil o período de escravidão foi longo e deixou 

cicatrizes percebidas até hoje na organização social e 

política, pois a abolição da escravatura não trouxe consigo a 

idéia da inclusão dos marginalizados. Na tentativa de reverter 

essa situação histórica, o Estado, que foi a maior parte do 

tempo um instrumento de concretização de um projeto excludente, 

hoje se coloca como o responsável pela promoção da inclusão 

social.  

De acordo com Zanetti (2001) a maior parte dos estudos no 

campo das ciências sociais aponta que o exercício precário da 

cidadania é mais nítido nas áreas com maior índice de pobreza e 

exclusão aos direitos sociais. Este processo se perpetua e 

cristaliza, já que são essas mesmas as áreas com menor 

investimento governamental, excluídas dos equipamentos e 

serviços que garantem as condições mínimas de dignidade humana. 

Esse quadro de carências materiais e de ausência sistemática de 

políticas governamentais configura verdadeiros territórios de 

exclusão social nas grandes metrópoles dos países periféricos e 

até mesmo em nações desenvolvidas.  

No Brasil e em outras sociedades periféricas, a ausência 

de serviços e equipamentos públicos é um problema recorrente 

nas áreas com maior grau de pobreza, excluindo as populações 

mais pobres do acesso aos seus direitos sociais básicos. Foi 



 
 

 
 

sobretudo através da luta e da organização destas comunidades 

que o Poder Público foi ampliando sua presença, através da 

melhoria dos serviços e da criação de políticas públicas 

específicas. 

Percebe-se, desta forma, a complexidade da inclusão 

social, uma vez que diversos aspectos da vida individual e 

coletiva devem ser pensados pela população, fazendo com que o 

Estado conduza suas políticas para a promoção da eqüidade de 

direitos e do acesso aos diferentes elementos constitutivos da 

vida urbana. 

Detectar e analisar as variáveis que revelem as áreas de 

carência de serviços públicos é imprescindível para a atuação 

do Estado. Mais do que isso, é a possibilidade do Estado 

conhecer as particularidades de cada área, uma vez que os 

territórios vulneráveis socialmente são heterogêneos e 

apresentam especificidades que devem ser consideradas para a 

promoção de políticas públicas eficazes. 

Nesse sentido, o uso de ferramentas que facilitam a 

leitura holística do espaço é essencial. O geoprocessamento é 

uma ferramenta que possibilita a manipulação de dados 

espaciais, qualitativos e quantitativos, auxiliando na busca 

por resultados integrados da realidade complexa.  

 

     1.1 Objetivo Geral 

 

Encontrar áreas de exclusão social em Belo Horizonte. 

 

     1.2 Objetivos Específicos 

 

• Adaptar o método de geração do mapa de exclusão de São 

José dos Campos - SP à Belo Horizonte - MG, utilizando 

os setores censitários como unidade de análise 

territorial; 

• Produzir mapa de Exclusão Social. 



 
 

 
 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL: CONCEPÇÕES E 

METODOLOGIAS 

 

2.1 Política Pública: Evolução e Concepções 

 

 

 As políticas públicas se materializam através da ação 

concreta de sujeitos sociais e de atividades institucionais, 

que as realizam em cada contexto e condicionam seus resultados. 

Por isso, o acompanhamento dos processos pelos quais as 

Políticas Públicas são implementadas e a avaliação de seu 

impacto sobre a situação existente deve ser permanente, 

especialmente quando se focalizam as Políticas Sociais 

(usualmente entendidas como as de educação, saúde, previdência, 

habitação, saneamento etc.), já que os fatores envolvidos para 

a constatação de seu "sucesso" ou "fracasso" são complexos, 

variados, e exigem grande esforço de análise. 

 As ações empreendidas pelo Estado não se implementam 

automaticamente, têm movimento, contradições e podem gerar 

resultados diferentes dos esperados. Especialmente por serem 

direcionadas e dizer respeito a diferentes grupos sociais, 

econômicos e/ou étnicos. As Políticas Publicas implementadas 

pelo Estado capitalista sofrem o efeito de diferentes 

interesses, expressos nas relações sociais de poder existentes 

em nossa sociedade.  

O fundamento, que de forma imediata serve como 

justificativa das políticas públicas, é o Estado social, 

marcado pela obrigação da implementação dos direitos 

fundamentais positivos, aqueles que exigem uma prestação 

positiva do Poder Público. 

Existem diversos conceitos associados à Política Publica, 

de diversas “raízes”. Do ponto de vista administrativo, segundo 

Bucci (2001), pode-se conceituar políticas públicas como sendo 



 
 

 
 

"programas de ação governamental visando coordenar os meios à 

disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados". Esta conceituação define de forma “motora” o que 

é uma Política Pública, e de certa forma mutila e/ou enfraquece 

o objeto definido. 

Partindo de um ponto de vista político o presente conceito 

é representado de uma maneira mais abrangente como sendo um 

conjunto de disposições que regulam as atividades 

governamentais relacionadas às tarefas de interesse público, de 

acordo com Lucchese (2004). Ainda é possível notar uma outra 

forma de abordagem sobre o conceito de Política Publica, que 

representa uma visão mais social ou até mais holística sobre a 

atual discussão, na qual, segundo Mattos (2001), políticas 

públicas são as ações do governo que determinam o padrão de 

proteção social implementado pelo Estado voltadas para a 

redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição da 

desigualdade estrutural. 

Entretanto é necessário destacar que as diferentes formas 

de abordagens sobre o conceito de Política Pública, já citadas, 

não possuem certa “liberdade” ou independência, ou seja, as 

diferentes citações se completam e sua sobreposição representa 

a enorme abrangência que uma Política Pública pode alcançar em 

diferentes esferas, sejam elas administrativa, política e/ou 

social. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2 Territorialidade e Intersetorialidade nas Políticas 

Públicas  

 

O território é considerado uma das “novas” categorias de 

análise na Geografia contemporânea, mas esta categoria já 

sofreu muitas mudanças desde seu surgimento. 

Souza (2001) defende a idéia que o território não é nada 

mais do que relações sociais projetadas ou distribuídas no 

espaço. Essa explicação possibilita uma análise em uma escala 

espaço/temporal mais adequada, podendo assim, entender alguns 

territórios existentes nas grandes metrópoles contemporâneas. 

Partindo deste contexto surge o conceito de 

territorialidade, o qual nasce como uma conseqüência/evolução 

da definição de território e, para alguns autores é o mais 

utilizado para se avaliar determinados grupos sociais. Segundo 

Souza (2001): 

 

“A territorialidade, no singular, remeteria a algo 
extremamente abstrato: aquilo que faz qualquer 
território um território, isto é... relações de poder 
especialmente delimitadas e operando sobre um substrato 
referencial. As territorialidades no plural significam 
os tipos gerais em que podem ser classificados os 
territórios conforme suas propriedades, dinâmicas, etc.” 
(Souza, 2001, p. 99) 

 

Essa discussão foi acompanhada de perto pelo Estado e nas 

últimas décadas o mesmo tem se apropriado de diversas formas de 

análise para poder discutir o território. Essas diferentes 

maneiras possibilitam uma maior intervenção mais pontual no 

instante de gerir o território para determinados fins. 

Nos dias atuais existe uma insatisfação com a capacidade 

de resposta que a organização administrativa tradicional e 

setorial propicia em relação aos problemas complexos de nossa 

sociedade. Tratar os cidadãos, situados num mesmo território, e 



 
 

 
 

seus problemas, de maneira integrada, exige um planejamento 

articulado das ações e serviços. 

Neste contexto surge uma nova maneira de atuação de órgãos 

gestores chamada de intersetorialidade. Este processo, segundo 

Japiassu (1996), é a articulação entre sujeitos de setores 

sociais diversos para enfrentar problemas complexos. É uma nova 

forma de trabalhar, de governar e de construir políticas 

públicas que pretende possibilitar a superação da fragmentação 

dos conhecimentos e das estruturas sociais para produzir 

efeitos mais significativos na população. 

 Assim pode-se colocar que a gestão intersetorial preocupa-

se com ações de caráter público, e que os diferentes agentes 

sociais participantes nada mais são do que um desses canais ou 

estratégias de enfrentamento das expressões da questão social 

em uma determinada realidade espacial, seja ela local, 

municipal ou estatal. 

É necessário ratificar que o maior propósito de uma gestão 

intersetorial, independentemente de seu escopo de atuação, é o 

comprometimento com a cidadania, para assim poder desencadear 

um processo de desenvolvimento social, ou seja ampliar as 

"condições de qualidade de vida e do exercício dos direitos de 

uma determinada população, com o objetivo de promover o 

compartilhamento da riqueza material e imaterial disponível em 

um grupo social, em determinado momento histórico." (Inojosa, 

1980, p. 41). 

Essa nova forma de gestão pública é extremamente 

participativa, mas existe uma certa resistência de alguns 

órgãos para com essa forma de gestão, insistindo com o mesmo 

sistema corporativo setorizado e fragmentador. 

Para nortear uma intervenção intersetorial, é muito 

importante que o objeto proposto da ação seja uma questão que 

de fato mobilize e diga respeito a muitos setores, muito embora 



 
 

 
 

alguns dos resultados concretos da ação intersetorial possam 

ser medidos através de poucos indicadores. Nessa perspectiva a 

possibilidade de ação intersetorial, de fato, pode ocorrer na 

discussão e intervenção de/em temas como qualidade de vida, 

inclusão e exclusão social, violência, preservação ambiental, 

entre outros. 

É neste quadro, que parcelas desfavorecidas da nossa 

sociedade podem atingir um nível de participação política 

adequado, e assim usufruir mais de seus direitos de cidadão 

garantidos em lei, mas que não são totalmente garantidos na 

prática.  

 

2.3 Os Territórios de Exclusão Social: O Caso de Belo 

Horizonte 

 

 

O município de Belo Horizonte apresenta-se como um grande 

palco de relações socioeconômicas, permeadas pela 

heterogeneidade que uma grande metrópole representa. Sendo 

assim, como qualquer outra grande metrópole, o município 

enfrenta inúmeros problemas de infra-estrutura, trânsito, 

saúde, educação, somente para citar alguns. Dessa forma é 

necessário que os gestores dessa cidade, assim como de outras, 

responsáveis por esta “máquina”, consigam atuar de forma 

democrática e responsável para que possam atingir, através de 

políticas públicas adequadas, as diferentes facetas que se 

encontram representadas em uma cidade como a do porte de Belo 

Horizonte. 

 Um aspecto analítico muito importante do trabalho de 

investigação da heterogeneidade presente no território urbano é 

a espacialidade. Essa técnica de análise, tratada com as 

ferramentas de SIG (Sistema de Informações Geográficas), 



 
 

 
 

possibilita uma visão holística dos dados e dos resultados, 

assim como a percepção de evolução destas áreas de 

vulnerabilidade, e outras vantagens que otimizam o processo de 

análise. Com isso é possível verificar quais são os territórios 

vulneráveis que necessitam de estudos específicos para que as 

políticas destinadas a eles possam realmente suprir suas 

necessidades. 

 Em Belo Horizonte, definir esses territórios não é uma 

tarefa fácil, pois as áreas que estão em situação de 

vulnerabilidade não apresentam sempre as mesmas 

características. Essa evidência é um fator que demonstra a 

necessidade de estudos espaciais que considerem as 

heterogeneidades locais da cidade . 

 É nesse sentindo que apoiar as decisões tendo como 

parâmetro mapas que apresentam as diversas realidades e 

contradições existentes no território municipal amplia as 

possibilidades de intervenção e de garantia de políticas que 

realmente redefinam os territórios intra-urbanos. 

 O uso do geoprocessamento na produção de informações 

espaciais é uma maneira eficaz de compreender a complexidade do 

município e de enxergar as variáveis que podem alterar 

significativamente o perfil da população. A geração de modelos 

da realidade permite simular uma situação ideal e, com isso, 

direcionar ações que garantam a inclusão de grande maioria dos 

cidadãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.  GEOPROCESSAMENTO 
 

3.1. Evolução do Geoprocessamento 

 

 

O geoprocessamento surgiu em meados do século XX devido ao 

desenvolvimento tecnológico. Foi na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, visando reduzir os custos da produção e manipulação de 

mapas que a automatização do processamento de dados espaciais 

aconteceu. 

No início, as pessoas que trabalharam com geoprocesamento 

tinham que desenvolver suas próprias ferramentas para a 

execução de análises espaciais, o que demandava muito tempo e 

dinheiro. Com o passar dos anos sistemas específicos foram 

sendo desenvolvidos com o propósito de facilitar e otimizar o 

processamento dos dados. Foi com a popularização dos 

computadores pessoais e dos gerenciadores de banco de dados 

relacionais que o Sistema de Informação Geográfica (SIG) teve 

uma grande difusão.  

Na década de 80 o geoprocessamento se firmou como 

disciplina independente, devido à criação do NCGIA - National 

Centre for Geographical Information and Analysis, nos Estados 

Unidos em 1989. Desde então, há constante busca pelo 

aperfeiçoamento de ferramentas e informações que fomentem a 

geração de resultados que podem ser melhores avaliados no 

espaço, favorecendo as tomadas de decisões governamentais e 

corporativas. 

 

3.2. Modelagem de dados espaciais 

 

 

A modelagem de dados é a simplificação da realidade em 

modelos matemáticos, lógicos, gráficos ou físicos. Criam-se 

vários modelos para análise, que representam parcelas da 



 
 

 
 

realidade, e, ao final da modelagem, é possível obter um modelo 

único que represente toda a complexidade do mundo real. 

Para obter a solução na modelagem de dados espaciais é 

necessário utilizar o poder analítico das ferramentas do SIG, 

por fim obter-se-á um mapa que apontará os resultados de toda a 

complexa análise dos dados. 

Para os SIG’s processarem as informações é ideal que os 

dados sejam convertidos em rasters, ou seja, informações 

matriciais. Desse modo as informações que estão espacializadas 

tornam-se pixels que tem a mesma forma e cada pixel tem um 

valor que é exatamente a informação a ser analisada, o que 

otimiza a análise feita pelos computadores. 

Para facilitar a representação da realidade, a organização 

dos dados é feitas em camadas. Cada camada representa uma 

parcela do fenômeno em estudo que posteriormente são cruzadas 

de maneira que mais se aproxime da questão em estudo. 

 

 
Figura 1: Modelo cartográfico, constituído por mapas raster. No modelo cartográfico cada 

camada ou layer descreve uma feição da realidade.  

 
Utilizar a modelagem de dados espaciais na avaliação da 

distribuição da população belo-horizontina e sua concentração 

no estudo de identificação das áreas excluídas socialmente é de 

extrema utilidade. Assim, é possível classificar os diversos 

fatores que compõem essa realidade e analisá-los de maneira 

isolada, para verificar quais aspectos agravam a realidade, e 



 
 

 
 

também de maneira conjunta, gerando um mapa síntese que aponta 

as áreas investigadas.  

 

3.2.1. Álgebra de mapas 

 

 

A álgebra de mapas é um procedimento analítico utilizado 

no campo do Geoprocessamento para realizar combinações de 

variáveis diversas. O conceito de álgebra de mapas ou álgebra 

de campos pode ser visto como uma extensão da álgebra 

tradicional, com um conjunto de operadores onde as variáveis 

manipuladas são campos geográficos (Berry,1993). 

No caso deste estudo, tem-se uma série de dados tabulares 

que podem ser tratados e agrupados. Cada um dos dados produz um 

índice para determinada área e todos os índices podem ser 

analisados de maneira conjunta, possibilitando uma análise mais 

profunda. 

 

 
Figura 2: Processamento cíclico de mapas utilizado para o equacionamento de uma álgebra de 

mapas Fonte:  Filho, 2000.p. 06 

 

Depois desse tratamento das informações é possível 

espacializá-las, transformando-as em geoinformações. Isso é um 

passo importante para a análise da situação de exclusão social 

do município, pois é a partir daí que existe a possibilidade da 

geração de mapas que permitem avaliar o comportamento dos 

índices gerados em todo o município. Isso foi realizado no 



 
 

 
 

software ArcGis 9.2, associando os índices gerados, informações 

tabulares, aos polígonos que representam os setores censitários 

de 2001 do IBGE . 

A partir daí, é gerado uma imagem com 5 classes de 

intervalos iguais de cada fenômeno. E para cada classe foi 

atribuído um valor que melhor expressasse o fenômeno em estudo. 

Como o interesse é mapear as áreas de exclusão social do 

município de Belo Horizonte as áreas que apresentaram os piores 

indicadores sociais foram classificadas com valores altos, nota 

10. 

Essa operação é realizada para todos os grupos de 

variáveis estudadas e, ao final, os grupos de variáveis 

sofreram a mesma operação. Desse modo, todos os valores altos 

encontrados para cada variável representam a área desejada. 

Todas as operações realizadas neste estudo foram de 

adição, das camadas de mapas, que são utilizadas para agregar 

as características de todas as áreas estudadas. Ou seja, o mapa 

resultante representa a somatória dos valores obtidos para cada 

camada. 

 

 

4. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

4.1. Seleção de variáveis 
 

 

As variáveis aqui estudadas utilizam como base algumas 

das variáveis da metodologia desenvolvida no Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social de São Paulo (Sposati, 1996).  

Nessa metodologia foi utilizada uma diversidade de 

dados do Censo Demográfico do IBGE que foi adaptada para este 

trabalho a fim de simplificar o modelo, visto a limitação do 

tempo e dos objetivos. 

Para se gerar o mapa da exclusão social do município de 



 
 

 
 

Belo Horizonte 3 indicadores dessa realidade foram considerados 

como camadas, são eles: autonomia de renda, desenvolvimento 

humano e qualidade de vida. Cada um desses indicadores foi 

gerado a partir de uma combinação entre as variáveis do Censo 

Demográfico do IBGE de 2000.  

Cada uma das informações disponibilizadas pelo Censo 

foi tratada e a partir daí foi gerado um índice em percentual 

considerando os setores censitários. Considerou-se o percentual 

de cada setor censitário para a geração de 10 classes de 

intervalos iguais. Cada classe recebeu uma nota que variou de 1 

a 10, sendo 1 a melhor situação e 10 a pior. 

A partir daí, cada variável foi espacializada, 

relacionou-se as informações tabulares aos polígonos 

georreferenciados dos setores censitários, e foi gerado um mapa 

raster que posteriormente foi processado e correlacionado com 

as variáveis que respondiam pela mesma camada. Após a obtenção 

das 3 camadas aplicou-se a álgebra de mapas novamente nesses 

mapas sínteses gerando o mapa da exclusão social do município 

de Belo Horizonte. A seguir fluxograma esquemático dos dados 

utilizados e seus produtos. 

 



 
 

 
 

Figura 3: Fluxograma de geração do mapa de exclusão social 



 
 

 
 

4.1.1. Autonomia de Renda 

 

 

Para a geração do mapa de autonomia de renda foi 

utilizado os componentes representados de maneira esquemática 

abaixo. 

 

 
Tabela 1 - Fonte Análise espacial e estatística da metodologia de construção do índice de 
exclusão social para o município de Belo Horizonte/MG 

 

Para cada um dos indicadores foi gerado um índice de 

exclusão (Iex), considerando o valor da ocorrência em relação à 

população total dos domicílios particulares permanentes por 

setor censitário e multiplicado por 100. Foi gerado 10 classes 

para cada um dos indicadores e, após esse procedimento, os 

índices foram espacializados e transformados em dados 

matriciais. 

O cruzamento das variáveis gerou dois índices que foram 

cruzados que teve como resultado o mapa índice da autonomia de 

renda dos chefes de família. 

O mapa índice de autonomia de renda apresentou uma grande 

disparidade de comportamento nas diversas regiões 

administrativas do município. As regiões Nordeste, Norte, 

Venda-Nova são as que apresentam menor autonomia de renda, é 

onde estão concentrados os piores salários. As regiões 



 
 

 
 

Noroeste, Barreiro e parte da Leste e Oeste apresentam índices 

medianos e a região Centro-sul é a que apresenta o melhor 

índice.  

Observe o mapa a seguir. 

 



 
 

 
 

 
Figura 4: Mapa da autonomia de renda em Belo Horizonte 



 
 

 
 

4.1.2 Desenvolvimento Humano 

 

 

Para a geração do mapa de desenvolvimento humano foi 

utilizado os componentes representados de maneira esquemática 

abaixo. 

 

 
Tabela 2 - Análise espacial e estatística da metodologia de construção do índice de exclusão 
social para o município de Belo Horizonte/MG 

 

Da mesma maneira como aconteceu para o índice anterior, 

foi gerado um índice de exclusão (Iex), considerando o valor 

da ocorrência em relação à população total dos domicílios 

particulares permanentes por setor censitário e multiplicado 

por 100. Foi gerado 10 classes para cada um dos indicadores e, 

após esse procedimento, os índices foram espacializados e 

transformados em dados matriciais. 

O cruzamento das variáveis gerou quatro índices que foram 

cruzados e teve como resultado o mapa índice de 

desenvolvimento humano. 

O mapa índice de desenvolvimento humano apresentou um 

índice positivo na maior parte do território do município, 

provavelmente como reflexo dos investimentos em políticas 

públicas de educação, que vem sofrendo grandes investimentos 

pelo poder público municipal desde o início da década de 1990, 



 
 

 
 

e ao aumento da expectativa de vida da população.  

As áreas que apresentam o índice de desenvolvimento 

humano baixo são pontuais e se destacam nas regiões Nordeste e 

Leste e as de índice médio baixo tem maior expressão nas 

regiões Nordeste, Norte, Venda - Nova e Pampulha. 

Observe mapa a seguir: 

 



 
 

 
 

 

Figura 5: Mapa de desenvolvimento humano em Belo Horizonte



 
 

 
 

4.1.3. Qualidade de Vida 
 

 

Para a geração do mapa de desenvolvimento humano foi 

utilizado os componentes representados de maneira esquemática 

abaixo. 

 

 
Tabela 3     -    Análise espacial e estatística da metodologia de construção do índice de 
exclusão social para o município de Belo Horizonte/MG. 
 
 

Da mesma maneira como aconteceu para o índice anterior, 

foi gerado um índice de exclusão (Iex), considerando o valor 

da ocorrência em relação à população total dos domicílios 

particulares permanentes por setor censitário e multiplicado 

por 100. Foi gerado 10 classes para cada um dos indicadores e, 

após esse procedimento, os índices foram espacializados e 

transformados em dados matriciais. 

O cruzamento das variáveis gerou dois índices que foram 

cruzados e teve como resultado o mapa índice de qualidade de 

vida. 

O mapa índice de qualidade de vida apresentou um índice 

positivo na maior parte do território do município. As áreas 

que apresentam o índice de qualidade de vida baixo são 

pontuais nas regiões Nordeste e Leste e as de índice médio 

baixo têm maior expressão nas regiões Leste e Barreiro. 

Observe mapa a seguir: 

 



 
 

 
 

 

Figura 6: Mapa de qualidade de vida em Belo Horizonte 



 
 

 
 

4.2. O Mapa da Exclusão Social do Município de Belo 

Horizonte 

 

Após a execução do procedimento de álgebra de mapas em 

todos os índices gerados foi possível perceber a desigualdade 

social intra-urbana existe no município de Belo Horizonte. 

A região Centro-Sul é a mais homogênea e é a que apresenta 

os melhores índices, à medida que se afasta da dessa região a 

situação social se agrava. As regiões Norte, Nordeste, Venda-

Nova e Barreiro apresentam mais de 90% de todo os seus 

territórios em situação de alta e média alta exclusão social. 

As regiões Oeste e Leste apresentam todas as situações de 

exclusão social e os piores índices estão nas áreas mais 

afastadas do limites dessas regiões com a região Centro-sul. 

Como já era esperado, os territórios mais periféricos são 

os que apresentam as piores condições sociais do município. 

São exatamente essas áreas que devem ser priorizadas nas 

políticas de inclusão social. Políticas públicas de acesso à 

educação, saúde, lazer e trabalho devem ser direcionadas para 

as populações residentes nesses locais, a fim de garantir 

eqüidade. Mais do que garantir o acesso a esses serviços é de 

extrema importância que se pense na manutenção desses serviços 

para a população.  

O resultado macro do mapa já era esperado uma vez que a 

própria paisagem urbana já estampa as condições dos cidadãos 

que ocupam cada região.  O grande ganho é perceber as 

particularidades que existem nas áreas apontadas como 

desfavorecidas e verificar quais são suas fragilidades para 

que a ação governamental seja eficaz.  

É nesse sentido que a produção desse mapa é de extrema 

importância na leitura, interpretação e análise do espaço 

intra-urbano, uma vez que aponta a situação de falta de acesso 

de populações que vivem em determinadas áreas das 

oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus membros. 

Observe a seguir mapa de exclusão social. 



 
 

 
 

 
Figura 7: Mapa de exclusão social em Belo Horizonte 



 
 

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

 

O mapa da exclusão social do município de Belo Horizonte 

trouxe um aumento da variabilidade espacial em relação ao mapa 

de mesmo tema utilizado pela Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte (PBH) visto que a unidade de análise é o setor 

censitário. 

O mapa da PBH apresenta essa análise para Unidades de 

Planejamento e por isso agrega informações sócio-espaciais para 

a produção de indicadores intra urbanos. Nesse sentido, perde-

se a informação local à medida que o território analisado não é 

o território vivido e sim o território de ações públicas. 

Nesse sentido, o mapa produzido a partir deste estudo 

desagrega o território municipal e permite que as políticas 

públicas sejam voltadas para as necessidades de cada espaço. 

Essa abordagem permite uma maior distinção do espaço intra-

urbano e a não omissão de suas particularidades. 

Com a utilização dos setores censitários houve uma maior 

resolução espacial que expressou de mais nítida os territórios 

e suas desigualdades sociais. 
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