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Resumo: O presente trabalho objetiva analisar o espaço urbano da cidade de Viçosa-MG a 
partir da elaboração de um índice de segregação socioespacial (ISSE). Para tanto, partimos 
inicialmente de uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito de segregação socioespacial 
para identificar os indicadores que explicam o mesmo, em seguida foi realizado uma 
pesquisa documental (base de dados secundários) sobre os indicadores selecionados e em 
seguida foi elaborado o ISSE. Ao fim, o espaço urbano de viçosa-MG se mostrou marcado 
por uma grande diferenciação em termos de segregação socioespacial que revela uma luta 
entre as classes pelas localidades e o direito à Cidade. 
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Abstract: The present work aims to analyze the urban space of the city of Viçosa-MG from 
the elaboration of a socio-spatial segregation index (ISSE). To do so, we started with a 
bibliographical research on the concept of social-spatial segregation to identify the indicators 
that explain the same, followed by a documentary research (secondary database) on the 
selected indicators and then the ISSE was elaborated. In the end, the urban space of Viçosa-
MG was marked by a great differentiation in terms of socio-spatial segregation that reveals a 
struggle between the classes by the localities and the right to the City. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX o processo de urbanização brasileira presenciou 

um crescimento muito rápido de suas cidades, “empurrando” e segregando 

socioespacialmente cada vez mais a classe trabalhadora para regiões periféricas, 

transformando seletivamente os espaços em termos de serviços e infraestrutura, 

configurando o espaço urbano como um local importante na luta de classe (GUIMARÃES, 

2015 e VILLAÇA, 2001). Dessa forma, essa “expulsão” e “disputa” pelas localidades no 

espaço urbano, fez com que as diferentes classes ou camadas sociais se concentrassem 

em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros, configurando o que Villaça (2001) 

chama de segregação. 

Considerada uma característica marcante e um problema grave nas metrópoles brasileiras, 

a segregação espacial acaba criando regiões ou bairros muito particulares. De acordo com 

Ermínia Maricato (2000) a segregação socioespacial é a expressão maior da exclusão social 

e se configura em pontos de pobreza generalizada. Seu reconhecimento se dá na 

dificuldade de acesso a serviços e equipamentos coletivos, menores oportunidades de 

emprego e profissionalização, altos índices de violência, discriminação social contra 

mulheres e crianças, etc. Para Villaça (2001) o mais conhecido padrão de segregação 

brasileiro é o do centro x periferias e se configura na medida em que o primeiro é ocupado 

principalmente pelas classes mais abastadas (Centro) enquanto as periferias, ocupadas em 

sua maioria pela população de baixa renda, são localizadas sobretudo, longe do centro e 

desprovidas de serviços públicos e infraestrutura.  

Em síntese, esses estudos estão voltados para o entendimento do processo de segregação 

socioespacial nas grandes metrópoles brasileiras (VILLAÇA, 2001; CALDEIRA, 1997, 2000). 

Contudo, esse processo também já é percebido em cidades menores do nosso território, o 

que torna necessário estudos voltados a esse perfil de cidade. Assim sendo, essa pesquisa 

objetiva através do conceito de Segregação Socioespacial e seus indicadores (definidos 

pelo conceito) elaborar um índice para medir o grau de Segregação Socioespacial na cidade 

de Viçosa-MG, considerado de porte médio4  (SUAS, 2005) por sua população total, que 

registra aproximadamente 76.147 mil habitantes (CENSUS VIÇOSA, 2014), possibilitando 

assim, uma análise aprofundada da realidade interurbana da cidade. 

                                                 
4 Municípios de Pequeno Porte 1: até 20.000 habitantes, Município de Pequeno Porte 2: de 20.001 até 50.000 
habitantes, Município de Médio Porte: de 50.001 até 100.000 habitantes, Município de Grande Porte: de 100.001 
até 900.000 habitantes e Metropole: Mais de 900.000 habitantes (SUAS, 2005). 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE EM ESTUDO 

1.1. A Cidade de Viçosa-MG 

O município de Viçosa se localiza no estado de Minas Gerais, mais precisamente na Zona 

da Mata mineira, e seu território ocupa uma área de aproximadamente 300 km² (IBGE 

Cidades - 2015). É formado pela sede e por mais 3 distritos: Silvestre, Cachoeira de Santa 

Cruz e São José do Triunfo. Seu limite territorial faz fronteira com outros 7 municípios, ao 

norte, com Teixeiras e Guaraciaba; Paula Cândido e Coimbra, ao sul; Cajuri e São Miguel 

do Anta, a leste; e Porto Firme, a oeste (FIGURA 1). 

 

 
 

FIGURA 1- Limite territorial do Município de Viçosa-MG 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base no IBGE (2015) e ADEVI (2016) 

 

A cidade por sua vez, fica localizado no centro do território municipal (FIGURA 2) onde 

reside uma população Urbana de 70.969 habitantes, o que representa 93,20% da 

população5 total do município (é uma das poucas cidades que segundo o IBGE – 2015 - 

possuem mais de 50 mil habitantes6).  

Segundo o Census Viçosa - Retrato Social 5 (2014) a cidade é dividida em 14 regiões 

urbanas de planejamento (FIGURA 2), entretanto, para essa pesquisa foram utilizadas as 12 

regiões que fazem parte da sede como objeto de estudo. São elas: Centro7, Acamari8, Bom 

Jesus9, Nova Viçosa10, Fátima11, Lourdes12, Santa Clara13, Passos14, Santo Antônio15, Nova 

                                                 
5 Dados da Pesquisa Census 2013. 
6 11% dos municípios brasileiros apresentam população maior do que 50 mil habitantes (IBGE, 2015). 
7 Ramos, Clélia Bernardes, Belvedere e Centro. Este último limitado pelas ruas: Gomes Barbosa, Ladeira dos 
Operários, José Antônio Rodrigues, Dos Estudantes, av. P. H. Rolfs (da linha férrea até a esquina com a Av. 
Castelo Branco), Av. Marechal Castelo Branco, (até o trevo do Belvedere), Geninho Lentine, Dr. Milton Bandeira, 
Dona Gertrudes, Tenente Kümmel, av. Bueno Brandão e Floriano Peixoto. 
8 Romão dos Reis, Rua Nova, Acamari, Vila Alves, Jardim do Vale, Quinta Dos Guimarães, Monte Verde e 
Otávio Pacheco. 
9 Bom Jesus, Bela Vista, Sagrada Família, Estrelas e Conceição. 
10 Nova Viçosa e Posses. 
11 Bairro de Fátima. 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Era16, Amoras17 e Silvestre18. As regiões Fundão e Cachoeirinha foram excluídas por serem 

distritos afastados da sede. 

 

 
FIGURA 2 - Regiões Urbanas de Planejamento de Viçosa-MG 

Fonte: Census Viçosa-MG, 2010. 
 

2. O CONCEITO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E SEUS INDICADORES 

O processo de segregação que acontece nas cidades é trabalhado por vários autores em 

diferentes visões, uma delas percebe esse processo como sendo uma manifestação da 

renda fundiária, onde a classe de mais alta renda acaba ficando com as terras de mais alto 

valor e as pessoas de mais baixa renda, ao contrário, com as mais baratas (LOJKINE, 

1981). Contudo, essa corrente já foi refutada por vários trabalhos empíricos, um deles é o 

trabalho de Alonso (1965), referindo-se às cidades dos Estados Unidos da América. No 

Brasil, de acordo com Villaça (2001), nem sempre as camadas mais ricas ocupam as terras 

mais caras (de maior preço por metro quadrado), mesmo que isso ocorra na maioria das 

vezes. Não obstante, a classe de mais alta renda também ocupa terras baratas nas 

periferias de nossas cidades. 

                                                                                                                                                         
12 Betânia, Santa Clara (parte baixa, limitada pela Av. JK até a Rua Joaquim Andrade), Lourdes e Al. Fábio 
Ribeiro Gomes. 
13 JK, Santa Clara (parte alta), Maria Eugênia, Coelhas e São Sebastião. 
14 Fuad Chequer, Sagrado Coração (Rebenta Rabicho) e pela área limitada pela Rua dos Passos (do Hospital 
S.J. Batista até a esquina com a Dona Gertrudes), Rua Dr. Brito, Santana, Álvaro Gouveia e Dr. José N. Vaz de 
Melo. 
15 Julia Molar, Sto Antônio (do Belvedere até o trevo de Coimbra). 
16 Nova Era, Vale do Sol e União (Morro do Café). 
17 Barrinha, Cidade Nova, Arduino Bolívar (Amoras), Laranjal (São José), Boa Vista, Vau-Açú, Inácio Martins e 
Floresta. 
18 Liberdade, João Brás, Violeira, Recanto da Serra, Parque do Ipê, Inconfidentes, Silvestre e Novo Silvestre. 
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Segundo Villaça (2001) outros autores entendem esse processo de segregação como sendo 

fruto da pressão de poderes políticos e econômicos sobre o Estado, agenciando distribuição 

desigual dos investimentos em infraestrutura (VETTER e MASSENA, 1981; PINÇON-

CHARLOT ET AL, 1986; RODRIGUES, 1979).  

Uma terceira linha de pesquisa, a qual nos apoiaremos para embasar essa pesquisa, 

trabalha com a ideia de que o processo de segregação é resultado de uma luta ou disputa 

por localizações, a qual se dá, no entanto, entre grupos sociais ou entre classes 

(CASTELLS, 1983; VILLAÇA, 2001, 2011; MARICATO, 1997, 2000; LEFEBVRE, 2002, 

GUIMARÃES, 2015; BONDUKI, 1998, 2010). Dentro dessa perspectiva, algumas pesquisas 

datadas dos anos 1970 e início dos 1980 se voltaram para a questão das periferias – locais 

afastados do centro, habitados pela população trabalhadora, desprovidos tanto de serviços, 

quanto de equipamentos públicos marcados por condições sociais e urbanas muito 

precárias (BONDUKI e ROLNIK, 1982). Caldeira (2000), por sua vez, inclui alguns 

elementos como o crescimento dos crimes, o crescente medo da violência e as grandes 

transformações que vem passando as cidades nas décadas 80 e 90, para explicar a 

produção de um novo padrão de segregação em São Paulo, os “Enclaves Fortificados”.  

Villaça (2001) seguindo essa corrente complementa dizendo que a segregação é um 

processo no qual distintas classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez 

mais em diferentes regiões ou conjunto de bairros da metrópole. Assim, a localização da 

moradia (em relação ao centro) é um indicador importante. Pois, segundo o autor, envolve o 

deslocamento de pessoas ou produtos entre locais de moradias e os de produção e 

consumo. Ou seja, a segregação como separação social (VILLAÇA, 1998, 2001; 

CALDEIRA, 2000). Lago (2002) e Maricato (1997, 2000 e 2013), de maneira complementar 

falam que a segregação além de separação, também significa desigualdade de acesso.  

Caldeira (2000) por sua vez, percebe a segregação socioespacial como uma característica 

importante das cidades. Ou seja, dentro dessa perspectiva, o espaço urbano é organizado 

por padrões de diferenciação social e de separação, essencialmente. Esses padrões variam 

cultural e historicamente, o que acaba por revelar os princípios estruturantes da vida pública, 

mostrando também como os grupos sociais se inter-relacionam no espaço da cidade. Para a 

autora (IBID., 2000), tomando o espaço urbano de São Paulo como exemplo, durante o 

século XX, a segregação social teve no mínimo três diferentes expressões: 

 
A primeira estendeu-se do final do século XIX até os anos 1940 e produziu 
uma cidade concentrada em que os diferentes grupos sociais se 
comprimiam numa área urbana pequena e estavam segregados por tipos de 
moradia. A segunda forma urbana, a centro-periferia, dominou o 
desenvolvimento da cidade dos anos 40 até os anos 80. Nela, diferentes 
grupos sociais estão separados por grandes distâncias: as classes média e 
alta concentram-se nos bairros centrais com boa infraestrutura, e os pobres 
vivem nas precárias e distantes periferias. Embora os moradores e 
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cientistas sociais ainda concebam e discutam a cidade em termos do 
segundo padrão, uma terceira forma vem se configurando desde os anos 80 
e mudando consideravelmente a cidade e sua região metropolitana. 
Sobrepostas ao padrão centro-periferia, as transformações recentes estão 
gerando espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas vezes 
próximos, mas estão separados por muros e tecnologias de segurança, e 
tendem a não circular ou interagir em áreas comuns. O principal instrumento 
desse novo padrão de segregação espacial é o que chamo de "enclaves 
fortificados19” (CALDEIRA, 2000, p. 211). 

 

Para Sposito (2016) o conceito de segregação acontece quando as formas de diferenciação 

causam uma separação espacial radical e implicam quebra, sempre relativo, da região 

segregada e o conjunto do espaço urbano, gerando consequentemente uma dificuldade nas 

relações e nas articulações que movem a vida na cidade. 

No Brasil, o mais conhecido padrão de segregação é o segundo citado por Caldeira (2000), 

centro x periferia, onde o centro apresenta acesso a serviços urbanos, seja público ou 

privado, ocupado pelas camadas de mais alta renda, e a periferia, ao contrário, subequipada 

e longínqua, ocupada pelas camadas de mais baixa renda (VILLAÇA, 2001) acabando por 

criar uma dualidade entre cidade dos ricos e cidade dos pobres, ou mesmo entre cidade 

legal e cidade ilegal (BONDUKI, 2010). Ou seja, dessa maneira, a segregação socioespacial 

se tornou uma marca forte na consolidação das periferias, em comparação às melhores e 

maiores condições das camadas altas e médias da sociedade nas disputas por prioridades 

estatais e por recursos públicos, e essa ausência nas periferias foi contínua na urbanização 

periférica, isto é, desenvolveu-se uma estrutura precária, com insuficientes equipamentos 

sociais, déficit de infra-estrutura e melhorias urbanas essenciais, resultado da ocupação 

desordenada e ilegal, que acaba por comprometer a qualidade de vida, a mobilidade, 

acesso a serviços e também ao mercado de trabalho (HUGHES, 2004). 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com intuito de facilitar a compreensão da segregação socioespacial que existe na cidade de 

Viçosa-MG essa pesquisa utilizou-se de pesquisa Bibliográfica para entendimento do 

conceito em questão e da pesquisa documental para elaboração de um índice que 

contemplasse o máximo de indicadores (disponíveis em bancos de dados secundários) que 

representassem o conceito de Segregação Socioespacial. Para tanto, em primeiro lugar, 

tornasse importante definir o que é um índice antes de expor as etapas de elaboração do 

mesmo. Segundo Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade - ORBIS 

(2010, p.11): 

                                                 
19 Espaços privatizados, fechados e monitorados, constituem o principal instrumento desse novo padrão de 
segregação, justificado pelo medo do crime e da violência por parte daqueles que se sentem ameaçados e 
preferem abandonar os espaços de livre acesso e circulação, característicos da vida urbana e do espaço público 
modernos (CALDEIRA, 2000, p. 211). 
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O índice (ou indicador sintético) é a combinação de diversas variáveis que 
sintetizam um conceito abstrato complexo, em um único valor, para facilitar 
a comparação entre localidades e grupos distintos, possibilitando a criação 
de rankings e pontos de corte para apoiar a definição de, por exemplo, 
políticas, investimentos e ações comuns (ORBIS, 2010). 

 

Habitualmente, tanto os índices, quanto os indicadores, são utilizados para possibilitar o 

entendimento e a comparação de determinado fenômeno social ao longo do tempo e em 

diferentes espaços geográficos (ORBIS, 2010). Assim sendo, existem alguns índices para 

medir a segregação, como é o caso do índice de dissimilaridade e o índice de Moran global, 

contudo apresentam limitações sobre o conceito de segregação socioespacial. O primeiro, a 

despeito de ser popular, apresenta deficiência quanto ao seu caráter não espacial. O 

segundo, por sua vez, tem caráter espacial, contudo, mede a semelhança entre uma dada 

área e seus vizinhos, porem relacionado a uma determinada variável, como pobreza ou raça 

(ANSELIN, 1995). Dessa forma, buscando relacionar o máximo de variáveis que respondem 

ao conceito estudado, optou-se pelo desenvolvimento de um índice que representasse a 

realidade da segregação socioespacial da cidade de viçosa-MG. Visto isso, para a 

elaboração do índice foi necessário o cumprimento de 4 etapas, são elas: seleção de 

indicadores/Variáveis, criação de uma planilha Excel com os indicadores, definição de pesos 

e pontuações das variáveis e por fim, a redução dos valores em um índice.  

A primeira etapa foi a seleção dos indicadores que representam o indicador Sintético, são 

elas: Distância em relação ao centro20, Déficit Habitacional21, Dados Socioeconômicos22, 

Infra-estrutura23, Educação24, Acessibilidade25, Vulnerabilidade26 Familiar e Saúde27 e 

Emprego28.  

                                                 
20 Distância em tempo e distância em Quilometragem; Fonte de dados: foi medido pelo tempo e quilometragem 

gerados no Google Maps. 
21 Densidade (Número de moradores por domicilio) e 6 ou mais pessoas vivendo no mesmo domicílio.   Fonte 

de dados: Census Viçosa 2014- Retrato Social de Viçosa V. Disponível em: http://docplayer.com.br/7597147-

Retrato-social-de-vicosa.html, Acesso em: 03/03/2017 
22 Renda média familiar; Renda per capita familiar; Média do Rendimento Mensal do Trabalho dos Integrantes da 
PEA (Homens); Média do Rendimento Mensal do Trabalho dos Integrantes da PEA (Mulheres). Fonte de dados: 
Census Viçosa 2014- Retrato Social de Viçosa V. Disponível em: http://docplayer.com.br/7597147-Retrato-social-
de-vicosa.html; Acesso em: 03/03/2017 
23 Número de dias da semana que há Coleta de lixo Fonte de dados: Census Viçosa 2014- Retrato Social de 
Viçosa V. Disponível em: http://docplayer.com.br/7597147-Retrato-social-de-vicosa.html , Acesso em: 03/03/2017 
24 Pessoas com Idade Igual ou Superior a 15 Anos alfabetizadas; Número de Pré-escolar (municipal), Número de 
Escolas de 1ª a 4ª série (municipal e Estadual), Número de Escolas de 5ª a 8ª série (municipal e Estadual), 
Número de Escolas Supletivo, Número de Escolas de 2º grau (Municipal, Estadual e Federal), Número de 
Escolas Particulares e Proporção da População em Idade Escolar que Frequenta a Escola, de 6 a 24 anos. 
Fonte de dados: Plano Diretor de Viçosa/Escolas, Disponivel em: 
http://www.ufv.br/pdv/EscolasMunicipaiseEstaduais.htm e http://www.escolas.inf.br/mg/vicosa ; Acesso em: 
03/03/2017 
25 Linhas de ônibus presentes no bairro e Número de dias por semana há esse serviço. Fonte de dados: 
http://www.viacaouniao.com.br/images/horarios-vicosa.pdf, http://www.viacaouniao.com.br/images/trajetos.pdf e 
http://www.viacaouniao.com.br/ ; Acesso em 03/03/2017. 
26 Critérios de Enquadramento na Condição de Família em Situação de Vulnerabilidade Social segundo Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB / SUAS – MDS. Considera-se como 
população vulneravel o conjunto de pessoas residentes que apresentam pelo menos uma das caracteristicas 
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Após a definição dos 24 indicadores que compõem o conceito, utilizou-se a ferramenta 

Excel para desenvolvimento de uma planilha com as respectivas informações para cada 

Região (as regiões urbanas de planejamento foram agrupadas nas linhas e seus respectivos 

indicadores nas colunas). Em seguida optou-se por atribuir pesos iguais a todas os 

indicadores na formação do índice, uma vez que todos contribuem da mesma forma para a 

caracterização da segregação socioespacial. Quanto as pontuações referentes a cada 

indicador, optou-se pela categorização em quatro grupos de acordo com a média e o desvio-

padrão, ou seja, aqueles valores do indicador que estiverem abaixo de menos um desvio 

foram atribuídos 1 (um); para os valores entre a média e menos um desvio será atribuído 

0,750; valores até um desvio atribuiu-se 0,250, e por fim, acima de um desvio atribuiu-se 0,0 

(zero), e isso foi repedido para cada um dos 22 indicadores numéricos. Os outros dois 

indicadores que compõem os 24 são nominais, ou seja, aqueles que apresentaram como 

resposta sim foi atribuído 0 (Zero) e para aqueles que apresentaram o não foi atribuído 1 

(um). Após realizar essas pontuações, somou-se todos os valores para cada região, ou seja, 

Região centro, somou-se o indicador 1 + indicador 2 até o indicador 24, gerando assim um 

valor entre 0 e 24, que posteriormente foi reduzido a um valor entre 0 e 1 através da 

seguinte formula [(100 x Soma dos indicadores por região)/24)/ 100] gerando assim o índice 

utilizado nessa pesquisa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após aplicação da formula no somátorio dos indicadores, foi criado uma tabela que 

representa os valores de cada uma das regiões Urbanas de planejamento estudada. Os 

valores mínimos e máximos variam de 0,042 (região de planejamento sem segregação 

                                                                                                                                                         
abaixo: 1- Famílias que residem em domicilio com serviços de infraestrutura inadequados. Conforme definição do 
IBGE, trata-se dos domicílios particulares permanentes com abastecimento de água proveniente de poço ou 
nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, 
mar ou outra forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou 
outro e mais de dois moradores por dormitório. 2- Famílias com renda familiar per capita inferior a um quarto de 
salário mínimo. 3- Famílias com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo cujo responsável tenha 
menos de quatro anos de estudo e com pessoas de 0 a 14 anos. 4- Família na qual o responsável é mulher, 
analfabeta, sem cônjuge, com filhos menores de 15 anos. 5- Família na qual há uma pessoa com 16 anos ou 
mais, desocupada (procurando emprego) com quatro ou menos anos de estudo. 6- Família na qual há uma 
pessoa com 10 a 15 anos de idade e que trabalhe. 7- Família na qual há uma pessoa com 4 a 14 anos de idade 
que não estude. 8- Família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 60 anos 
ou mais. 9- Família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com uma pessoa com 
deficiência. 
27 Proporção da População Usuária de Plano de Saúde; Número de programa saúde da família (PSF) e Hospitais 
por Região; % Famílias com pelo menos um caso de vulnerabilidade em relação ao total de famílias com 
vulnerabilidade no município e % Famílias com pelo menos um caso de vulnerabilidade em relação ao total de 
famílias por região. Fonte de dados: https://blogsaudevicosa.wordpress.com/programa-de-saude-da-
familia-2/, http://saude.vicosa.mg.gov.br/esf-policlinica-e-hospitais/ e http://docplayer.com.br/7597147-Retrato-
social-de-vicosa.html ; Acesso em: 03/03/2017 
28 Taxa de desemprego. Fonte de dados: Census Viçosa 2014- Retrato Social de Viçosa V. Disponível em: 
http://docplayer.com.br/7597147-Retrato-social-de-vicosa.html ; Acesso em: 03/03/2017 
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socioespacial - Centro) até 0,688 (Região mais segregada Socioespacialmente – Nova 

Viçosa) conforme descrisão da TABELA 1 abaixo.   

 

REGIÕES  

Índice29 de Segregação Socioespacial no Município 

de Viçosa por região urbana de Planejamento 

(ISSE) 

1. Centro30 0,042 

2. Lourdes 0,302 

3. Fátima 0,323 

4. Silvestre 0,323 

5. Acamari 0,365 

6. Santo Antônio 0,375 

7. Nova Era 0,521 

8. Passos 0,531 

9. Amoras 0,531 

10. Bom Jesus 0,542 

11. Santa Clara 0,615 

12. Nova Viçosa 0,688 

 
TABELA 1: Índice de Segregação Socioespacial de Viçosa-MG. 

Fonte: Elaboração própria (2017) com base em dados do Census (2013), Viação União (2016), 
Google  Maps (2017), Plano Diretor de Viçosa (S.d), Blog Saúde Viçosa (S.d) e Portal da Saúde -PMV 

(S.d) 

 
Conforme os resultados apresentados, pode-se perceber que as Regiões Urbanas de 

Planejamento Santa Clara (0,615) e Nova Viçosa (0,688) foram aquelas que apresentaram 

os piores índices de segregação Socioespacial, e isso é explicado quando análisamos mais 

aprofundadamente os seus indicadores, ou seja, são localidades onde as rendas média e 

per capita familiáres são mais baixas, acesso a escolas, hospitais e PSF´s são muito 

precárias e reduzidas em relação as demais, a vulnerabilidade familiar é muito elevada e 

além disso, são afastadas do centro, indo ao encontro dos argumentos de vários autores 

(BONDUKI e ROLNIK, 1982; MARICATO, 1997; CALDEIRA, 2000; LEFEBVRE, 2002 e 

VILLAÇA, 2001).  

Com o indice pronto foi realizado uma categorização em 4 grupos distintos de acordo com 

seus valores, são eles: Não segregado Socioespacilmente (em cor verde na Figura 3), baixa 

segregação Socioespacial (Cor branca), média Segregação socioespacial (Cor Laranja) e 

alta segregação socioespacial (Cor Vermelha). 

                                                 
29 O índice varia de 0,0 a 1,0 sendo que, quanto mais próximo de 1,0 mais segregada socioespacialmente é a 
região urbana de planejamento.  
30 A região de Planejamento Centro se encontra com 0,042 (zero) por dois fatores: Ser a referência central e 
comercial para criação do índice e abarcar quase todos os indicadores na faixa ideal. 
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FIGURA 3 – Representação gráfica do Índice de Segregação Socioespacial de Viçosa-MG 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Para tando, realizou-se a média do índice (0,430) e posteriormente o cálculo do Desvio-

Padrão (0,168), assim, aquelas regiões que apresentaram valores entre a média mais um 

desvio-padrão foram categorizados como média Segregação socioespacial  (Nova Era, 

Passos, Amoras e Bom Jesus), acima dos valores da média mais um desvio estão 

agrupadas as duas regiões caracterizadas como alta segregação, Região Nova Viçosa e 

Santa Clara, conforme descrisão anterior. Ao oposto dessas duas mais segregadas 

socioespacialmente temos a região Centro, a única caracterizada como não segregada, uma 

vez que possue vários equipamentos urbanisticos como: escolas, hospitais, além de alta 

renda média familiar, baixos indices de vulnerabilidade, acesso ao consumo e ótima 

localização. 

No grupo denominado baixa segregação socioespacial estão agrupadas as regiões urbanas 

Lourdes, Fátima, Silvestre, Santo Antônio e Acamari as quais apresentaram indicadores 

entre a média até menos um desvio.  A região Acamari apesar de aparecer nesse grupo, é 

uma região urbana que apresenta uma peculiaridade frente as demais, uma vez que um de 

seus bairros é um condominio fechado, de luxo, denomidado por Caldeira (2000) como 

“enclave fortificado” ou na visão de Corrêa (1989) como autossegregação. Ou seja, apesar 

de apresentar (Acamari) um indice de segregação de 0,365, e uma distância maior em 

relação ao centro, seus indicadores de renda média familiar, renda per capita familiar, média 

de rendimento mensal e pessoas com idade igual ou superior a 15 anos alfabetizadas são 

os mais elevado da cidade. 

Em siíntese, esse tipo de segregação não foi imposta, pelo contrário, são seus moradores 

quem escolheram se fechar entre muros e se afastarem dos demais como forma de 

proteção e separação, ao contrários das duas regiões mais pobres, onde a primeira, região 

Nova Viçosa, foi criada por uma construtora nos anos 70 com preços muito acessíveis a 

população de baixa renda que chegava ao município em busca de novas oportunidades de 
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emprego (COELHO, 2013). E a segunda, a região de Santa Clara, onde há um 

empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida que foram entregues à população de 

baixa renda em setembro de 2011 e julho de 2012 (SOUZA, 2015). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais e com base na discussão colocada, a pesquisa revela a importância da 

elaboração de um índice de segregação socioespacial para análise do espaço urbano, uma 

vez que permitiu através da síntese dos indicadores, revelar o estado do fenômeno 

analisado. Ou seja, através dos resultados foi possível identificar o nível de segregação 

socioespacial da cidade e categorizar quais regiões são mais afetadas por esse tipo de 

segregação. Dessa forma, com a aplicação desse método foi possível gerar resultados e 

análises que auxiliem em futuras pesquisas e principalmente no planejamento e implantação 

de políticas públicas e intervenções do poder público nas áreas que necessitem de maior 

atenção do Estado, seja construindo escolas, implantando PSF´s e proporcionando 

acessibilidade as áreas de trabalho e consumo. Em síntese, possibilitou a geração de 

resultados que auxiliem em intervenções para melhorias dessas localidades dando assim 

direito à cidade aos moradores das regiões mais prejudicadas pela falta de equipamentos 

urbanísticos e distantes do centro.  
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