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1. RESUMO 

O presente trabalho busca encontrar os principais fatores que foram e são 

determinantes para a formação e expansão das zonas periféricas na Cidade do 

México, tendo como base de pesquisa o seu processo de desenvolvimento e 

estruturação urbana além de seus respectivos acontecimentos históricos, delimitado 

pelo recorte de tempo escolhido - dos anos 60 até os dias de hoje. 

2. INTRODUÇÃO 

Com quase 9 milhões de habitantes (INEGI, 2015), a Cidade do México é a cidade 

mais populosa da América do Norte e atualmente possui a maior região metropolitana 

da América Latina e a sétima maior do mundo, com mais de 20 milhões de pessoas e 

40 cidades. 

O crescimento periférico da região metropolitana da Cidade do México, motivado pela 

industrialização, ocorreu principalmente entre as décadas de 40 quando a mancha 

urbana já ultrapassava os limites políticos da Cidade do México e década de 80, 

quando houve um grande êxodo rural (LINDÓN VILLORIA, 1997). 

Entender como uma sociedade se organiza em um espaço tão complexo e denso, 

está diretamente ligado ao conhecimento e análise do seu processo de 

desenvolvimento urbano e suas particularidades históricas, que serão articuladas ao 

longo desta pesquisa. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo desta pesquisa de Iniciação Científica é entender os processos formação 

das áreas periféricas da Cidade do México, analisá-las e compreender como se 

configuram, ressaltando seu papel na estruturação geral da trama urbana e no 

desenvolvimento das relações sociais na escala da cidade, do bairro e do pedestre. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia proposta é a leitura de livros, artigos acadêmicos, sites relacionados à 

história, estruturação e desenvolvimento da Cidade do México, focando nas 

características e conceitos que ajudem a compreender a conformação periférica da 

Cidade do México, além de mapas e fotografias de satélites. 

 



1. Para considerar uma cidade como “Grande Metrópole”, Milton Santos adota uma lista de cinco 
diferentes critérios de análise: 1. Político; 2. Demográfico; 3. Histórico; 4. Portuário; 5. Força 
industrial. 
2. Claude Bataillon (1931) é geografo especialista em México, dirigiu o Centro de Estudos Mexicano e 
Centro-Americanos na Cidade do México. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Não diferente das grandes metrópoles¹ latino-americanas, a Cidade do México 

apresenta uma vida dinâmica, marcada pela diversidade social, com características 

comuns a países subdesenvolvidos. Questões como desigualdade, poluição, 

violência, falta de saneamento, assentamentos e meios de transporte precários, são 

alguns dos problemas evidentes frutos de um conjunto de fatores comuns 

determinantes no processo de conformação da área urbana dessas cidades, como 

por exemplo a Revolução Industrial.  

O processo preocupante e complexo do crescimento desenfreado das periferias da 

Cidade do México é consequência principalmente de um fenômeno de dominação 

provocado pelo o que vinha a ser uma nova ordem revolucionária na relação comercial 

da Cidade do México com diversos países, incluindo o vizinho Estados Unidos.  

Desde o início, as atividades industriais, provocaram migrações do campo para as 

áreas urbanas. A demanda por emprego por parte da população predominantemente 

rural, fez com que aumentassem significativamente o índice de crescimento da 

periferia da Cidade do México (VILLORIA, 1997). Por conta dos preços da terra e 

incentivos fiscais concedidos pelo governo, as indústrias instalaram-se em regiões 

distantes da capital, municípios conurbados e próximos a importantes eixos viários 

que ligam a Cidade do México às demais cidades do país. 

Durante os anos 60, os municípios de Ixtapaluca, La Paz e Chicoloapan, localizados 

próximo ao eixo viário da estrada para Puebla, região localizada a sudeste da Cidade 

do México, tiveram altos índices de adensamento populacional. O mesmo fenômeno 

ocorreu em Cuautitlán, ao norte da Cidade do México, localizada no eixo da estrada 

de Querétaro. Neste período, Claude Bataillon² considera os municípios periféricos 

próximos a regiões industriais, como zonas dormitório. Exemplo dessa nova 

caracterização do espaço são os municípios de Papalotla, Atenco e Chiconcuac, 

aproximadamente 40km da Cidade do México, de onde se deslocavam todos os dias 

mão de obra a Ecatepec, eixo industrial desenvolvido sobre a estrada de Pachuca, 

localizada a nordeste da Cidade do México. 



A expansão das instalações das indústrias em praticamente todas as regiões 

periféricas da Cidade do México, pode ter sido o principal responsável pela formação 

fragmentada do tecido urbano, segregação da cidade tanto física quanto econômica, 

tornando-a inacessível para grande parte da população. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com as pesquisas realizadas até então, pode-se concluir que a configuração das 

periferias da Cidade do México teve início com a expansão territorial da mancha 

urbana a partir dos anos 40, quando a metrópole começa a atravessar seus limites 

políticos administrativos, considerado o processo de industrialização uma de suas 

principais causas. Tendo, portanto, a instalação das fábricas nos eixos de estradas 

distantes da capital, como o principal fator para o surgimento de aglomerações e o de 

novas centralidades. 
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