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ABSTRACT 

The main goal of this work is to analyse the urban patttern of the social and spatial inequalities in the 
Urban Conglomerate of Brasília. The work adopted an interpretative framework that emphasized the 
socioeconomic context and the results of the process were viewed under the perspective of their 
relationships between spatial distribution patterns and the urbanization of social groups. The work was to 
explore the spatial distribution of social differentiation with socio-occupational categories for the 2000’s. 
The adopted metodology was the social and spacial analisys, built with aid of factorial and cluster 
analyses. As results,the urban sprawl revealed revealed itself to be structured as a social gradient – 
reaching out from the inner core toward the periphery - marked by the concentration of the ruling groups 
in the inner areas and the popular groups in the peripheral areas. The results detected a strong presence of 
the mean sectors in almost all types of social spaces, which indicates an apparent rupture in the causal 
system: income and educational levels and a relative slant of segregation. Nevertheless, the results 
indicate that the social and spatial organization of the urban sprawl is regulated, mostly, by the rank in the 
social hierarchy, which in turn determines the degree of accessibility to services and public utilities. 

RESUMO  

O objetivo desse trabalho é analisar os padrões de segregação sócio-espacial no Aglomerado Urbano de 
Brasília. O estudo adota um quadro interpretativo que enfatiza o contexto socioeconômico e os resultados 
do processo de urbanização, postos sob a forma de relações entre padrões de distribuição espacial e de 
urbanização dos grupos sociais. O estudo realizou observações do comportamento da diferenciação social 
por meio das categorias sócio-ocupacionais para o ano 2000. A metodologia adotada foi a análise da 
estrutura social, por meio de uma tipologia sócio-espacial, construída com o auxílio da análise fatorial e 
de conglomerados. Como resultado observou-se um gradiente social que descende do centro para a 
periferia, marcado pela concentração de grupos dirigentes nas áreas centrais e de grupos populares nas 
periféricas. Destacou-se também a forte presença dos setores médios em praticamente todos os tipos 
sócio-espaciais. Os resultados indicam que a organização sócio-espacial do Aglomerado Urbano é 
regulada pela posição das pessoas na hierarquia social e pelo setor de emprego, o que determina também 
os graus de acessibilidade a serviços e equipamentos públicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

As análises sobre a produção do espaço urbano brasileiro têm abordado o contexto econômico 
nos padrões de urbanização; enfatizado os efeitos de processos metropolitanos na pobreza urbana 
e apontado para a importância de novos fluxos migratórios de sentido urbano-urbano e 
intrametropolitanos na atual organização espacial das cidades. Revelam também em que medida 
a história da estruturação interna das cidades brasileiras está diretamente vinculada às mudanças 
em sua sociedade e economia, refletindo no espaço, em variados graus, o aprofundamento do 
desenvolvimento desigual. 
 
O objetivo do estudo é analisar os padrões de segregação sócio-espacial no Aglomerado Urbano 
de Brasília, que atualmente conta com mais de 2,5 milhões de habitantes (23% da população da 
região Centro-Oeste) e um dos maiores PIB´s do país. O processo de estruturação do 
Aglomerado Urbano de Brasília sugere que a tríade movimento populacional, mercado de terras 
e presença do poder público têm fortes influências no atual quadro de distribuição social e de 
apropriação dos bens e serviços urbanos. Nesse sentido, a análise da estrutura sócio-espacial do 
Aglomerado Urbano de Brasília sugere que as dimensões social e ocupacional, por si só, não são 
suficientes para demonstrar o atual estágio da segregação, cabendo nessa equação o importante 
papel da localização espacial do local de moradia das categorias e, por conseqüência, dos grupos 
sócio-ocupacionais como medida efetiva da organização espacial do Aglomerado Urbano. 

1.1. Urbanização e Metropolização no Brasil 

Historicamente, as cidades brasileiras têm se caracterizado por variados graus de diferenciação 
social. Com a urbanização, alimentada por rearranjos produtivos e processos migratórios 
intensos, as diferenças sociais passaram a se traduzir de forma mais nítida na distribuição das 
áreas residenciais. Enquanto as classes dominantes viviam em bairros privilegiados, geralmente 
próximos ao centro urbano, as classes populares eram levadas a se localizar em áreas de 
urbanização precária, distantes do centro, ou em cortiços nas áreas centrais das cidades, em um 
processo de segregação sócio-espacial. Aparentemente, mudanças no contexto socioeconômico 
ao longo das últimas décadas não foram suficientes para modificar substancialmente as 
tendências perversas da urbanização brasileira. 
 
Em contraposição ao movimento de concentração demográfica nas metrópoles no período de 50 
a 80, na década de 90, observou-se a inflexão das taxas de crescimento demográfico nas grandes 
metrópoles brasileiras, expansão das cidades médias e ampliação dos movimentos migratórios 
intra-metropolitanos. Nesse período, observa-se um certo ‘esgotamento’ do padrão de 
urbanização calcado na periferização, na autoconstrução e propriedade fundiária, caracterizado 
pelo duplo processo de redução das taxas de crescimento demográfico nas metrópoles, por um 
lado, e a difusão, pelo território, das favelas, cortiços nas áreas centrais e condomínios de classe 
média nas áreas periféricas, do outro. Soma-se a este quadro a alteração da relação entre 
crescimento urbano e migrações inter-regionais, dado que a dinâmica populacional observada 
caracteriza-se por um aprofundamento; sob um ponto de vista, das migrações de retorno ou em 
direção às cidades médias e, sob outro, pela intensificação das migrações intrametropolitanas 
(LAGO, 2000, p. 5-6; IBGE, 2003, p.5). 
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1.2. Urbanização e Metropolização no Aglomerado Urbano de Brasília 

No contexto do modelo de urbanização brasileiro, o processo de organização sócio-espacial no 
Aglomerado Urbano de Brasília apresenta como particularidade a convivência, por um aspecto, 
de um território caracterizado por fortes pressões e elevadas restrições no mercado regular de 
terra urbana; por outro, ocupações irregulares de terras de baixo custo, em particular para as 
camadas de média e baixa renda. 
 
Em termos gerais, o Aglomerado Urbano apresenta uma dupla realidade: a de fronteira 
econômica e de centro urbano consolidado. Dentre as características de fronteira econômica, o 
Aglomerado Urbano, ainda continua a representar a imagem de “Eldorado do cerrado”, para 
onde se dirige boa parte do fluxo migratório regional, além de apresentar elevadas taxas de 
mudança de uso de solo rural para urbano e incorporação de terras ao setor produtivo. Com 
relação às semelhanças com os centros consolidados, o Aglomerado Urbano apresenta 
características e problemas de porte metropolitano com é o caso das elevadas taxas de 
urbanização, do arrefecimento das taxas de crescimento demográfico nas áreas centrais e da 
ampliação do grau de integração funcional e espacial entre os municípios goianos mais próximos 
ao Distrito Federal, além dos crescentes índices de violência urbana. Compartilha também com 
as demais metrópoles brasileiras problemas relativos à difusão da pobreza em todo o território, a 
crescente ‘mercantilização’ de terras em áreas periféricas para populações de média a alta renda 
e a piora dos indicadores de moradia e saneamento básico adequado. 
 
No que se refere aos movimentos populacionais, a partir da década de 70, o DF registrou uma 
emigração de 6.650 pessoas para o estado de Goiás, passando nas décadas seguintes para 15.634 
pessoas ao ano, consolidando Luziânia, Planaltina e Santo Antonio do Descoberto como o 
principal espaço de concentração de emigração, receptáculo das demandas por moradia não 
atendida no DF. Entre 1995 e 2000, o DF exportou 80.550 pessoas para os municípios goianos, 
dos quais 42% passaram a residir em Águas Lindas de Goiás. Esse quadro é representativo da 
tendência de reforço da desconcentração demográfica no DF, movimento inverso ao observado 
no período de construção da nova capital federal. Com isso, pode-se afirmar que o atual padrão 
de urbanização do Aglomerado Urbano de Brasília não parece estar associado migrações inter-
regionais, nem a uma deliberada periferização das populações de baixo poder aquisitivo como 
mecanismo de reprodução precária da força de trabalho. O padrão de urbanização mais recente 
parece estar ligado à intensificação das migrações intrametropolitanas, à mobilidade pendular e à 
crescente ocupação de áreas rurais para fins urbanos. 
 
No que se refere ao mercado de terras, pode-se afirmar que se por um lado observou-se uma forte 
restrição de oferta de terras urbanizadas no DF, por parte do poder público, detentor do 
monopólio das terras e das políticas de gestão do território, por outro, nos municípios goianos 
limítrofes, a incorporação, por particulares, de terras rurais na oferta de lotes urbanos garantiu a 
expansão da área construída, especialmente na periferia dos assentamentos já consolidados, 
particularmente ao longo da DF-003 (em direção a Planaltina de Goiás), da BR-070 (em direção 
a Pirenópolis) e da BR-060 (em direção a Goiânia). O movimento que se observa é o de um 
aparente esgotamento do modelo de periferização dado que se tem verificado no Aglomerado 
Urbano um aumento da participação da população de maior poder aquisitivo em área dantes tida 
como periférica, como é o caso dos condomínios irregulares para classe média e alta, cuja 
ocorrência são em antigas áreas rurais, públicas ou privadas de regiões administrativas próximas 
ao Plano Piloto, centro de negócios e um dos principais pólos concentradores de empregos, 
(CIDADE, 2003, p. 171-172). Na década de 90, tem-se verificado no Aglomerado Urbano de 
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Brasília um aumento da participação da população pobre nas áreas mais centrais do Aglomerado 
Urbano, como é o caso da Vila Estrutural e do Itapuã. As tendências históricas, no entanto, 
sugerem que essas reacomodações podem significar apenas novas formas de estruturação interna 
das cidades sem, contudo, alterar os processos sócio-espaciais historicamente observados. 
 
2. METODOLOGIA 
 
O estudo utilizou-se da metodologia desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles/ IPPUR 
para verificar medidas da segregação sócio-espacial. Primeiramente, a análise desenvolvida 
tomou como base as Categorias Sócio-Ocupacionais (CAT´s). Em seguida, procedeu-se à 
representação dos arranjos sócio-espaciais formados por grupos homogêneos de pessoas 
ocupadas com níveis de escolaridade, renda e posição na ocupação, semelhantes, utilizando-se a 
análise de conglomerados (cluster analysis). A construção da tipologia sócio-espacial se 
subdivide em duas: a segmentação espacial e os procedimentos estatísticos. A segmentação 
espacial foi feita por meio da divisão em macro-unidades espaciais (Distrito Federal e Entorno 
Goiano) e subdivisão em Áreas de Expansão Demográfica-AED´s (126 ao todo), definidas como 
unidades sócioespaciais correspondentes aos locais de residência das pessoas ocupadas. 
Procedeu-se também à construção da tipologia por meio da aplicação de técnicas estatísticas 
adaptadas à análise da organização do espaço geográfico - Análise Fatorial de Correspondência 
(AFC) para identificar as regularidades das CAT´s; a Análise de Conglomerados (cluster´s 

analisys) para identificar a predominância, em cada unidade espacial, de grupos internamente 
homogêneos e heterogêneos entre si. Para efeito de comparação entre a estrutura social e a 
espacial, utilizaram-se indicadores de oferta serviços e equipamentos urbanos e acessibilidade 
aos centros de emprego. O método foi aplicado para o conjunto de microdados do Censo 
Demográfico do IBGE para o ano 2000. 
 
3. RESULTADOS 

 
A análise de cluster´s permitiu identificar seis grandes grupos, que apresentaram maior 
homogeneidade interna e relação espacial mais clara e contígua, possibilitando formar tipos 
espaciais de acordo com a densidade de representação social de cada grupo. Por fim, obteve-se 
um sistema de classificação composto por seis tipos de áreas (superior, médio superior, médio, 
popular, popular e operário e popular e agrícola), o que permitiu hierarquizar os espaços intra-
urbanos segundo a composição sócio-ocupacional (Fig.01). 
 
Os resultados revelam que a segregação sócio-espacial no Aglomerado Urbano de Brasília é 
fortemente influenciada pela distribuição das categorias do grupo dos setores médios e os 
diferentes graus de acessibilidade aos recursos urbanos desse grupo. Especificamente, os 
procedimentos estatísticos apontaram para um cenário de elevada variação entre as categorias 
sócio-ocupacionais. Em virtude da grande variância interna foram necessários três fatores para a 
correta compreensão da distribuição das categorias no espaço fatorial. A dificuldade em se obter 
uma leitura mais ‘clara’, pode ser explicada pela forte oposição entre os segmentos superiores e 
inferiores da hierarquia sócio-ocupacional e principalmente pela participação dos setores médios 
nos fatores.  
 
As análises estatísticas demonstram um espaço metropolitano estruturado como um gradiente 
social que descende do centro para a periferia, marcado pela concentração de grupos dirigentes 
nas áreas centrais e de grupos populares nas periféricas. Destacou-se a forte presença dos setores 
médios em praticamente todos os tipos sócio-espaciais, o que sugere uma aparente ruptura no 
sistema causal: renda e escolaridade e uma relativização da segregação sócio-espacial. Os 
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resultados indicam que a organização sócio-espacial do Aglomerado Urbano é regulada, em sua 
ampla maioria, pela posição das pessoas na hierarquia social e pelo setor de emprego, o que 
determina também os graus de acessibilidade a serviços e equipamentos públicos. Embora a 
oferta de alguns equipamentos se distribua de forma relativamente eqüitativa no Distrito Federal, 
observou-seno território do Entorno Goiano, fraca presença de grupos sócio-ocupacionais típicos 
de espaços do tipo médio-superior e forte ausência da oferta de serviços urbanos básicos. Em 
síntese, o que se observa no Aglomerado Urbano é o aprofundamento de tendências dadas desde 
a sua formação, sobressaindo-se o contínuo processo de periferização dos pobres, agora em 
direção ao Entorno, e o fortalecimento da auto-segregação de parte dos setores médios, 
intelectuais e dirigentes nas áreas centrais do Distrito Federal e em suas proximidades.  
 

Figura 01: Tipologia Sócio-espacial do Aglomerado Urbano de Brasília 
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4. DISCUSSÃO 
 
A análise da estrutura social do Aglomerado Urbano de Brasília mostra que o clássico sistema 
causal: apropriação de capital escolar e econômico-é, no caso dos setores médios, relativizado 
pela forte presença do Estado na composição da hierarquia ocupacional. Observou-se uma 
diferença, em termos de rendimentos médios, entre trabalhadores do setor público e privado, cujo 
hiato varia de acordo com o local de moradia, ou seja, quanto mais próximos dos centros de 
emprego,menor é a diferença entre rendimentos públicos ou privados. Por outro lado, nos 
espaços populares (popular, operário e agrícola) a distância geográfica dos espaços superiores 
imprime uma diferenciação social que se traduz no fato do trabalhador ser ou não do setor 
público, dado que a diferença salarial com o setor privado chega a 3,8 vezes. De uma maneira 
geral, a localização espacial dos grupos sociais nos espaços populares cria uma espécie de 
periferia da periferia, traduzida não apenas pelo acesso aos bens e serviços urbanos, mas também 
pelo setor de emprego. Os resultados apontam que a probabilidade do trabalhador ser do setor 
público e morar em áreas urbanas mais consolidadas é maior do que os trabalhadores do setor 
privado, independente do tipo espacial a que pertence. Quando observada à luz de indicadores de 
gênero, raça ou cor e de condições de moradia, a estrutura social reforça o mencionado sistema 
causal, sugerindo que as dimensões social e ocupacional, por si só, não são suficientes para 
demonstrar o atual estágio da segregação no Aglomerado Urbano. 
 
A cartografia social do Aglomerado Urbano não representa apenas os resultados da transferência 
dos ‘problemas urbanos’ do DF para o Entorno Goiano e sim a sua incorporação definitiva à 
dinâmica metropolitana por ele capitaneada. Nesse sentido, pode-se afirmar que não há ruptura 
na organização sócio-espacial da região, mas, ao contrário, consolidam-se tendências expressas 
desde a gênese da formação metropolitana, destacando-se o processo de periferização na direção 
sudoeste e nordeste, dos segmentos populares, a concentração das elites dirigentes nas áreas 
residenciais do Plano Piloto e adjacências e a formação de um anel pericentral, que mescla 
segmentos superiores dos setores médios com parte das categorias de intelectuais, dirigentes do 
setor privado e a pequena burguesia. Quanto à hierarquia social, o que se observou foi um 
gradiente descendente do centro principal (Plano Piloto), onde se localizam os espaços 
superiores para as áreas mais periféricas e para os espaços populares. A mesma relação é 
observada no que se refere à concentração dos empregos formais nos espaços superiores e médio 
superiores, dado que no conjunto do pessoal ocupado do Aglomerado Urbano de Brasília, estes 
espaços concentram mais de 60% dos empregos formais e contribuem com 27% do total da 
população ocupada no Aglomerado. Em termos gerais, o contrário ocorre quando se trata da 
diversificação dos espaços. Quanto mais distantes dos espaços superiores e médio superiores, 
menor é a taxa de emprego e maior é a participação de ocupações dos grupos populares. 
 
Os resultados apontam para a ampliação das condições precárias de moradia nos assentamentos 
produzidos por loteadores descapitalizados do DF, dado que tais assentamentos apresentam 
índices semelhantes aos apresentados pelos espaços populares dos municípios do Entorno 
Goiano. Em termos de acessibilidade e apropriação dos serviços urbanos como saneamento 
básico, coleta de lixo e condições materiais da moradia, o que se observa no Aglomerado Urbano 
são elevados graus de correspondência entre a hierarquia sócio-espacial e os indicadores das 
condições de vida urbana. A análise sugere que os diferenciados graus de acessibilidade a 
serviços públicos reforçam a segregação sócio-espacial expressa nos diferentes tipos sócio-
espaciais. O continuum territorial -que descende do centro para a periferia- demonstrado na 
tipologia residencial apresenta descontinuidades quando analisados à luz dos indicadores de 
condições de moradia. O processo de periferização promovido, de um lado pelo governo federal, 
no DF e em algumas áreas de Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, e de outro pelos 
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loteadores descapitalizados sugere que a distribuição diferenciada dos recursos urbanos reproduz 
com tinturas locais a segregação sócio-espacial, dado que, independente do tipo sócio-espacial, 
se o assentamento for fruto de ação estatal o acesso a saneamento adequado é superior se 
comparado aos promovidos por loteadores descapitalizados. Nesse sentido, a segregação 
expressa no território do Aglomerado Urbano reforça a dimensão espacial das diferenças sociais 
historicamente produzidas. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
As análises realizadas chamam a atenção para o fato que há fortes relações entre a hierarquia 
social, a concentração de empregos e a posição social. Com isso, pode-se concluir que o processo 
de estruturação do Aglomerado Urbano de Brasília articula-se com a tríade: i) movimento 
populacional; ii) mercado de terras formal restrito e informal abundante e; iii) presença do poder 
público, como elementos de forte influência no atual quadro de distribuição social e da 
apropriação dos bens e serviços urbanos, no que se refere ao atual estágio de segregação sócio-
espacial. Com isso, pode-se concluir que a análise da estrutura sócio-espacial do Aglomerado 
Urbano de Brasília sugere que as dimensões social e ocupacional, por si só, não são suficientes 
para demonstrar o atual estágio da segregação, cabendo nessa equação o importante papel da 
localização espacial do local de moradia das categorias e, por conseqüência, dos grupos sócio-
ocupacionais como medida efetiva da organização espacial do Aglomerado Urbano. 
Por fim, as políticas públicas a serem formuladas com vistas à “diluição” desse quadro de 
segmentação sócio-espacial teriam duas naturezas: i)de ordem compensatória e; ii)de ordem pró-
ativa. Uma das premissas seria a articulação entre o mercado imobiliário e a ação estatal na 
promoção de oferta de terra urbana bem localizada e com infra-estrutura básica. A estratégia 
seria a produção de moradias para aluguel social, com subsídios do Estado para a população 
jovem (entre 25 a 30 anos) e a maior oferta de imóveis do tipo quarto e sala em áreas urbanas 
consolidadas ou em consolidação, com oferta de serviços urbanos básicos e empregos para 
trabalhadores manuais e não manuais. Como resultados esperados, o cenário seria a diminuição 
das pressões antrópicas por solo urbano em áreas rurais, a partir deste segmento populacional. 
Outro tipo de ação na área de habitação seria a revisão da proposta de Lucio Costa, feita em 
1985, no que se refere à consolidação de cidades lineares ao longo das principais vias, 
implementando novos eixos e consolidando os já existentes. Para os espaços populares operários 
e agrícolas propõem-se a ação articulada de mercado de terras regularizadas, oferta de áreas para 
expansão econômica, com oferta de infra-estrutura e amenidades urbanas como parques urbanos, 
corpos d`água dentre outros. Como uma possível solução que tente aliar crescimento econômico 
e social, de forma efetiva, seria a aplicação de fomento aos arranjos produtivos locais.Como 
futuros pontos de pesquisa, as limitações apontam para os seguintes itens: 
 

1 Pesquisas sobre o mercado de terras nas áreas de expansão urbana; 
2 Levantamento dos imóveis vagos ou abandonados na área do Aglomerado Urbano de 

Brasília; 
3 Pesquisas sobre os impactos da legislação urbanística (mudança de uso do solo), no preço 

das terras; 
4 Estudo sobre o papel do Estado na reprodução da segregação sócio-espacial, no tocante à 

segmentação do mercado de trabalho entre servidores públicos e não públicos. 
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