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RESUMO 
 
Este trabalho realiza uma análise da evolução do processo de segregação socioespacial na cidade de 
Chapecó, estado de Santa Catarina, Brasil, desencadeada no âmbito do processo de urbanização do 
município. Para tanto, são investigadas as principais condicionantes histórico-geográficas responsáveis 
pela conformação dos padrões socioespaciais urbanos, com base na literatura, em dados censitários e 
em observações in loco. A metodologia consistiu no levantamento e revisão bibliográfica; levantamento 
de dados e informações; produção de uma base de dados georreferenciados; escolha e elaboração de 
variáveis que norteiam as principais situações socioespaciais (renda, escolaridade e infraestrutura 
domiciliar), com base nos censos de 1991, 2000 e 2010; espacialização destas variáveis em setores 
censitários urbanos, e; realização de trabalho de campo para registro fotográfico e documental. Os 
resultados obtidos apontaram para a presença de um espaço urbano segregado, e o início de uma 
alteração no padrão de segregação centro x periferia, decorrente de novas dinâmicas urbanas que vem 
ocorrendo nas últimas décadas no município. 
 

Palavras chave: urbanização, industrialização, produção do espaço urbano, segregação socioespacial. 
 
 
 A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: REFLEXÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS  
 

A segregação socioespacial é um fenômeno complexo que se desenvolve na cidade capitalista, 
com destaque para a consolidação e evolução deste processo no espaço intraurbano. Esta dinâmica 
pode ser definida, segundo Castells (2000, p. 250), como “[...] uma tendência à organização do espaço 
em zonas de forte homogeneidade social interna e de forte disparidade social entre elas, entendendo-
se essa disparidade não só em termos de diferença como também de hierarquia”. Essa organização no 
espaço também gera padrões de segregação, sendo o mais conhecido o padrão “centro x periferia”, em 
que:  

O primeiro, dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e privados, é ocupado 
pelas classes de mais alta renda. A segunda, subequipada e longínqua, é ocupada 
predominantemente pelos excluídos. O espaço atua [assim] como um mecanismo 
de exclusão (VILLAÇA, 1998, p. 143). 

 
Para a compreensão da segregação, é imprescindível entender como se dão as relações 

sociais e as intervenções no espaço na conformação de espacialidades urbanas desiguais. Para 
Corrêa (2004), a cidade capitalista é o local onde ocorrem processos sociais, entre eles a acumulação 
de capital e a reprodução social. Estes processos são responsáveis pela criação de formas espaciais 
com respectivas funções, que vão dar origem à organização espacial urbana. Esta interação entre 
elementos sociais e espaciais ocorre através da atuação de forças ao longo do tempo, desencadeadas 
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por agentes sociais produtores e consumidores de espaço, os quais são responsáveis pela 
organização desigual do espaço em termos funcionais e sociais. Na acepção do autor, tais agentes 
podem ser sumarizados como os detentores dos meios de produção (empresários do setor industrial, 
comercial e de prestação de serviços), proprietários fundiários, promotores imobiliários, o Estado em 
suas diversas instâncias, e os grupos sociais excluídos do acesso adequado à terra e à cidade.  

O espaço do qual tratamos aqui, palco das relações entre elementos sociais e espaciais, 
pode ser considerado um todo composto por elementos que se relacionam entre si, ao qual podemos 
chamar de estrutura. Essa estrutura é dinâmica e compreende espaços diferentes de uma cidade 
(centro principal, subcentros, conjuntos de bairros e áreas industriais) e a alteração de um elemento ou 
relação deste processo altera todos os outros (BASTIDE, 1971 apud VILLAÇA, 1998; SANTOS, 1985). 
A proposta de Villaça (1998) para a compreensão da estruturação intraurbana parte da ideia da 
circulação de seres humanos enquanto consumidores. Para o autor “não é o processo de produção e 
sim o de consumo que mais interessa ao espaço intra-urbano” (idem., p. 42), o que nos leva a 
considerar a localização como fator importante e decisivo na constituição de uma estrutura desigual do 
espaço na cidade capitalista, pois é esta mesma localização que irá determinar o nível de consumo e 
de deslocamentos realizados pela sociedade que ocupa um determinado local. A localização é a 
relação a outros objetos ou conjuntos de objetos, e a localização urbana, mais precisamente, está 
relacionada a um tipo particular de contato, envolvendo o deslocamento de produtores e consumidores 
entre os locais de moradia e de consumo. 

Ainda segundo Villaça (idem., p. 72) “o espaço urbano é produzido pelo trabalho social 
dispendido na produção de algo socialmente útil”, o que produzirá pelo menos dois valores: o do 
produto em si (prédios, praças, ruas) ou o valor produzido pela aglomeração (valor de uso da terra), o 
que representará um preço no mercado imobiliário. Esse valor diferenciado influenciará no preço da 
terra e consequentemente numa diferenciação do espaço, visto que não existem duas localizações 
iguais. Além disso, cabe ressaltar que este preço transforma o espaço urbano em mercadoria, a qual 
será apropriada diferencialmente pelos segmentos da sociedade - em termos legais, via mercado 
imobiliário - conforme suas condições financeiras. Neste contexto, percebe-se a luta entre as classes 
para a apropriação do espaço, cada qual em busca da “melhor” localização, ou seja, aquela que lhe 
proporcione habitar em um local acessível aos meios de consumo e de produção. A distância é tempo, 
e esta se resume aos custos de deslocamento e, vantagens ou desvantagens de uma determinada 
localização. 

De forma sintética, podemos afirmar que a localização é disputada pelas classes sociais e 
que as melhores localizações, por terem um valor (produzido pelo trabalho social) maior, e 
consequentemente um preço mais elevado, acabam, na maioria das vezes, sendo apropriadas pela 
elite, que detém o capital.  

Sob uma perspectiva da cidadania, Santos (1987) considera o valor de consumo e de 
produção de um homem como um fator determinado pela sua localização, e esta pode mudar conforme 
sua acessibilidade. O nível de cidadania do indivíduo está intimamente relacionado ao ponto do 
território onde o mesmo está, ou seja, as diferenças de acessibilidade que incluem (tempo, frequência, 
preço) podem afastar ou aproximar os indivíduos de serviços e/ou instituições, que lhe garantam mais 
cidadania, como: escolas, serviços de saúde, bens indispensáveis à sobrevivência. 

Em geral, a elite econômica é a classe que escolhe as melhores localizações para habitar em 
decorrência do capital que possui que lhe permite tal privilégio. A escolha pela localização leva em 
consideração os gastos e a acessibilidade aos locais com melhores infraestruturas, bens e serviços. 
Neste processo de escolha das melhores localizações, a elite acaba tornando piores as condições de 
deslocamento das demais classes socioeconômicas (VILLAÇA, 1998). Nesta disputa entre as classes 



econômicas favorecidas e desfavorecidas, instaura-se uma progressiva separação na distribuição das 
classes, dando origem a áreas fortemente segregadas socialmente. Em outras palavras, este processo 
de segregação, como bem afirma O’Neill (1983, p. 34), separa os indivíduos economicamente, “[...] 
reproduzindo no espaço, via tendência a ‘arranjos espaciais específicos’ (bairros de diferentes estratos 
ou classes sociais, ‘condomínios exclusivos’, favelas etc.) a diferenciação social”.  

A segregação socioespacial é um processo dialético, que resulta da desigualdade social e 
tende, ao mesmo tempo, a reforçá-la por meio do acirramento da desigualdade espacial. Num primeiro 
momento, a segregação dá-se voluntariamente, empreendida pela decisão, por parte de determinados 
segmentos de classe, de habitar em um local com pessoas com perfil socioeconômico e cultural 
semelhantes ao seu. Contudo, esta segregação voluntária desencadeia, ao mesmo tempo, uma 
segregação imposta, em que os grupos sociais de menor poder aquisitivo e político se veem obrigados 
a ocupar ou desocupar determinada localização, por falta de recursos ou pela inacessibilidade a 
melhores localizações. Isso significa, no dizer de O’Neill (1983), que a classe dominante ao escolher 
seu local de moradia estaria praticando a autossegregação, e também impondo uma segregação aos 
outros atores deste processo (segregação imposta). 

Segundo Marques e Torres (2005) a segregação é um conceito múltiplo, podendo ser 
entendida não somente como a separação de grupos no espaço, mas também como a desigualdade de 
acesso, e ambos os conceitos devem ser considerados mutuamente. É importante destacar que a 
segregação é uma tendência e não um processo estático, dessa forma encontrar-se-á moradias de 
pessoas economicamente menos favorecidas em um setor de maior concentração da elite, sem, 
entretanto afetar tal tendência (VILLAÇA, 1998; CASTELLS, 2000). É também o resultado dessa 
diferenciação da ocupação do espaço acirrada pela atuação do Estado capitalista.  Este contribui para 
a segmentação do espaço urbano de várias formas, sendo as principais: dotação de maiores 
investimentos em infraestrutura em determinados locais da cidade visando beneficiar as elites e afastar 
as camadas populares em função da valorização dos terrenos adjacentes e consequente aumento do 
preço dos terrenos; aplicação de impostos fundiários e imobiliários que variam conforme a localização, 
o uso da terra e dimensão do imóvel; regulamentação do uso da terra; compra de terrenos destinados à 
habitação popular em áreas desvalorizadas com falta de/precária infraestrutura; entre outras situações 
(CORRÊA, 1987, 2004; KOWARICK, 1993). Além disso, cabe destacar a ação dos promotores 
imobiliários que são os responsáveis pela incorporação, financiamento e construção de imóveis, que 
trarão mais ou menos lucros considerando a localização do empreendimento imobiliário. Não interessa 
ao setor imobiliário investir em moradias populares, pois os salários dessa camada socioeconômica 
não são atrativos, porém quando isso acontece geralmente existe uma parceria entre Estado e 
promotores imobiliários para sanar os custos do investimento e baratear a obra. Os agentes envolvidos 
nestas disputas, em suma, são responsáveis pelo surgimento de locais desprovidos de infraestrutura e 
de condições básicas necessárias a uma vida digna de seus habitantes (VILLAÇA, 1998; MARQUES; 
CORRÊA 2004; TORRES, 2005). Também contribuem para a construção de um espaço desigual à 
medida que afasta as camadas populares para locais mais baratos e de difícil acesso; concede 
benefícios às camadas de alta renda, que além da valorização fundiária, também são contemplados 
com o fácil acesso a bens, serviços, áreas de consumo, local de trabalho e consequentemente atraem 
para esses locais a maioria dos investimentos, retirando essa possibilidade de áreas menos lucrativas, 
habitada pelas camadas de baixa renda. Essa dinâmica atua como um círculo vicioso, reproduzindo as 
diferentes camadas socioeconômicas no espaço, com base nas facilidades e dificuldades que elas 
possuem para sobreviver (CORRÊA, 1987).  

Na cidade de Chapecó, a segregação apresenta características espaciais próprias do modelo 
denominado “centro x periferia”, caracterizado pela concentração de camadas de alta renda nas áreas 
centrais e dos estratos menos favorecidas economicamente nas periferias. Apesar desta característica 
ainda ser predominante na cidade, percebe-se o início de uma mudança neste padrão espacial em 



decorrência de novas atividades de consumo e também uma mudança no padrão de habitação, que 
começa a destacar-se na atualidade, mediante o surgimento de condomínios residenciais fechados 
afastados da área central e de favelas dispersas ao longo do tecido urbano. No próximo capítulo serão 
apresentadas as principais características do município de Chapecó e os fatores histórico-geográficos 
mais importantes em seus processos de urbanização e estruturação socioespacial desigual.  

 
CHAPECÓ – SC: BASES HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS DO PROCESSO DE SEGREGAÇÃO 
SOCIOESPACIAL 
 

Chapecó é um município situado no Oeste do estado de Santa Catarina, região Sul do Brasil, 
com população de cerca de 183,5 mil habitantes3 (Figura 1). Destaca-se por ser um polo agroindustrial 
e o maior produtor e exportador de carne de aves do país. O município exerce uma polarização de 
atividades e serviços não existentes em outras cidades da região, atraindo para si uma gama de 
investimentos e também um grande contingente populacional (ALBA, 2002; RECHE, SUGAI, 2008). 

 

Figura 01: Mapa de Localização do Estado de Santa Catarina e 
 Município de Chapecó e sua área urbana 

Fonte: Malhas digitais IBGE, 2010. 
  

O município foi fundado em 1917, um ano após o término da Guerra do Contestado, 
juntamente com outros municípios da região criados na mesma época, a fim de garantir a posse das 
terras ao estado de Santa Catarina (GOMES, 1998; PELUSO JUNIOR, 1991). Nas primeiras décadas 
de existência, Chapecó era habitado por caboclos e indígenas que acabaram expropriados de suas 
terras, e migrantes trazidos por empresas colonizadoras, em sua maioria vindos do estado vizinho do 
Rio Grande do Sul. O sistema político era representado pelo coronelismo, o “mandonismo local”. Esse 
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sistema de dominação exercido por coronéis perdurou até os anos de 1940 (HASS, 1996 apud 
GOMES, 1998). Entretanto, no período entre sua criação e a década de 1940, a economia do município 
ainda era predominantemente rural, ocorrendo somente a partir da década seguinte, quando o mesmo 
passa por importantes transformações políticas e socioeconômicas, o surgimento de um processo de 
urbanização em Chapecó (ALBA, 2002).  

Segundo Peluso Junior (1983 apud GOMES, 1998) é na década de 1950 que são registradas 
a existência de escolas primárias, secundárias, serviços como agência postal, bancária, investimentos 
estatais em melhorias nas estradas, dentre outros. Pode-se afirmar que essa concentração crescente 
de serviços e a estratégica posição geográfica do município em relação aos seus vizinhos 
(fornecedores de matérias primas para a agroindústria), firmaram as bases para a implantação do setor 
agroindustrial em Chapecó, sendo que todo este processo industrial estaria estritamente ligado à 
evolução socioespacial urbana de Chapecó, ou seja, o setor agroindustrial, juntamente com o Estado, 
viriam a ser importantes agentes produtores do espaço urbano local (ALBA, 2002; PERTILE, 2007; 
RECHE, SUGAI, 2008; WOLFF, 2008).  

De acordo com Pertile (2007), na década de 1950 começam a ser implantadas as primeiras 
unidades agroindustriais na cidade, com a fundação da Indústria e Comércio Chapecó (SAIC) em 1952 
(PERTILE, 2007). Porém é no final da década de 1960 e durante a década de 1970 que fica mais 
evidente a consolidação do setor agroindustrial como carro-chefe da economia local, com a expansão 
da empresa SAIC, a criação da Cooperativa Regional Alfa Ltda (1967), Cooperativa Central Oeste 
Catarinense (1969), instalação da Sadia Alimentos (1973) e Ceval (Bunge) (1975).  

A atividade agroindustrial dinamiza a economia local, contribuindo para atrair para a cidade 
um grande contingente populacional oriundo principalmente de municípios vizinhos da região oeste de 
Santa Catarina e também do Estado do Rio Grande do Sul (ALBA, 2002, RECHE, 2008). De 1960 a 
1980, a taxa de crescimento da população urbana chapecoense apresentou índices superiores a 11% 
ao ano segundo dados do IBGE, passando de uma população de 16,7 mil habitantes para cerca de 
55,3 mil (Tabela 1), o que resultou em inúmeras alterações no espaço urbano (RECHE, SUGAI, 2008).  

 
TABELA 1: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. 

 

ANO  POPULAÇÃO TOTAL URBANA % RURAL  %2 

1960 52.089 16.668 32 35.421 68 

1970 49.865 20.275 40,7 29.590 59,3 

1980 83.768 55.269 66 28.499 34 

1991 123.050 96.751 78,6 26.299 21,4 

2000 146.967 134.592 91,6 12.375 8,4 

2010 183.530 168.113 91,6 15.417 8,4 

Fonte: IBGE (censos demográficos 1960 – 2010). 

 
Este aumento populacional registrado em Chapecó tem origem sobretudo na mecanização da 

agricultura, fenômeno que expulsa do campo aqueles que não conseguem se adequar as exigências 
do novo padrão tecnológico aplicado às atividades agropecuárias e também ao modelo de integração 
imposto pelo capital agroindustrial (ALBA, 2002; PERTILE, 2007).  

Este período entre as décadas de 1970 e 1980 é extremamente importante no contexto 
urbano do município, e carece de uma análise cuidadosa, pois são vários os elementos e fenômenos 
atuando na transformação do espaço. É necessário esclarecer que no período anterior a 1970 já 
existiam indícios da ocupação desigual do espaço urbano, como nos afirma Gomes (1998, p. 26) “[...] o 
perímetro urbano de Chapecó surgiu com inúmeras famílias de “intrusos” se estabelecendo ao seu 



redor, formando cinturões de barracos”. A configuração socioespacial exibida pelo mapa a seguir 
(Figura 2), guarda certa correspondência com esta acepção do referido autor. O mapa mostra a 
espacialização dos extremos de renda no ano de 1972, revelando que é na área central que estão 
concentradas as camadas mais favorecidas economicamente, com renda acima de cinco salários 
mínimos, e que os detentores das menores rendas (menos de dois salários mínimos) estão formando 
um cinturão ao redor do centro e em algumas áreas mais periféricas, fato condizente com a acepção 
supracitada. Além disso, o mapa reforça a ideia de segregação socioespacial ao mostrar uma 
ocupação diferenciada do espaço entre camadas socioeconômicas distintas. Gomes (1998) ainda 
afirma que o número de “intrusos” aumenta a partir da década de 1950 em função da criação do 
frigorífico SAIC e também em decorrência do inicio da urbanização do município. Segundo ele, “a 
Empresa Bertaso sempre procurou impedir a vinda do intruso, procurou cercar o intruso para evitar que 
Chapecó se transformasse em uma grande favela” (idem, p. 27). No ano de 1965 estes “intrusos” ou 
expropriados são despejados pela Empresa Bertaso para uma área há cerca de 3 km a leste do 
perímetro urbano, local que no final da década de 1960 viria a se chamar Bairro São Pedro. Esse foi o 
marco inicial da ocupação socialmente desigual do espaço urbano registrado em Chapecó, cuja 
dinâmica viria a se consolidar com a ação do capital imobiliário e do Estado, quando o poder público 
legaliza o “Bairro São Pedro” que na prática já existia (GOMES, 1998). Esta mesma empresa foi a 
responsável pela colonização em Chapecó e representou a política do município através do 
coronelismo, sendo importante detentora de capital na cidade (PELUSO JUNIOR, 1991). 

A partir das afirmações acerca da empresa colonizadora percebe-se o papel do agente 
imobiliário contribuindo para a construção de uma desigualdade socioespacial, à medida que o detentor 
do capital e das terras impede que a população de baixa renda ocupe as terras da área central e 
adjacências, fazendo isso por meio de seu poder político e financeiro. E o Estado, por sua vez, 
representado pelo poder público municipal, acirra ainda mais esta dinâmica, ao permitir o loteamento 
de uma área sem infraestrutura e ao se mostrar ineficiente e ausente para a população de baixa renda, 
conforme veremos a seguir.  

 
 

 
Figura 2: Mapa de extremos de renda em Chapecó (1972). 

Fonte: Reche (2008) 



Wolff (2008, p. 169) ressalta que entre 1960 e 1970, o Brasil passa por um período de 
reformas urbanas, “[...] a partir do projeto político de reestruturação urbana nacional, que emerge com a 
elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil (II PND) no início da década de 1970, 
ações interventivas foram projetadas e aplicadas na cidade de Chapecó (SC)”. Essas ações previam 
revitalizações de espaços urbanos, baseado nos princípios modernos da circulação, estética e higiene, 
originando a redefinição do traçado da cidade e a “limpeza” da mesma. Neste contexto, o poder público 
municipal através da Companhia de Desenvolvimento de Chapecó (CODEC), cria inúmeras instituições 
a fim de tirar do convívio social os indivíduos “perambulantes” do centro da cidade, população 
excedente do intenso processo de migração ocorrido na época. Dentre estas instituições podemos citar 
o próprio bairro São Pedro, a Penitenciária Agrícola, a APAE, o hospital de alienados mentais, dentre 
outros espaços criados para “depositar” essa população “intrusa”. Esta ação contou com o apoio da 
elite chapecoense, que se sentia incomodada com a imagem que estes “intrusos” traziam para a 
“cidade das rosas” (forma como Chapecó era conhecida) (GOMES, 1998; WOLFF, 2008).  

É neste contexto que o primeiro Plano Diretor Urbano de Chapecó é aprovado em 1974, fruto 
de uma política federal que previa a elaboração de inúmeros planos diretores em todo o território 
nacional, coordenados pelo SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo) (RECHE, 2008). 
Também fazem parte deste período os seguintes planos de ação: POP (Plano Ordinário de 
Pavimentação), POC (Plano Ordinário de Calçamento) oriundos do PCD (Projeto Chapecoense de 
Desenvolvimento) que previam a modernização da cidade através do Projeto Cura (Comunidade 
Urbana de Recuperação Acelerada), BNH (Banco Nacional da Habitação) que objetivava resolver o 
problema da falta de moradia e conceder acesso habitacional às camadas de menor poder aquisitivo. 
Entretanto, verificou-se que na maioria destes programas, as intervenções empreendidas contribuíram 
para segregar ainda mais o espaço urbano, visto que os bairros beneficiados com as melhorias se 
destacavam pela localização próxima ao centro, pela população residente e sua importância para o 
desenvolvimento do município. Os bairros beneficiados foram o centro (com recursos municipais), o 
Bairro Santa Maria e Maria Goretti (adjacentes ao centro) e Bairro Aeroporto (atual São Cristóvão), que 
se destacava por contemplar a área industrial, na direção oeste do município. Assim, os investimentos 
do Estado em desenvolvimento urbano ocasionaram uma diferenciação da apropriação do tecido 
urbano (CORIOLETTI, 1999; FEST, 2005; WOLFF, 2008; MEDEIROS, 2010). Este processo acabou 
expulsando a população mais carente que se encontrava no cinturão de pobreza em torno da área 
central para áreas mais periféricas, e para os novos loteamentos que surgiram através do BNH. 

Em meio ao processo de valorização das localizações beneficiadas pelos projetos de 
urbanização, existem também as agroindústrias localizadas em áreas periféricas da cidade, 
principalmente nos vetores noroeste, norte e oeste. Não obstante as unidades agroindustriais 
abrigarem numerosos postos de trabalho e, por isto, atraírem o deslocamento diário de expressivo 
contingente de força de trabalho, sua presença acaba agregando pouco valor às localizações 
circundantes, pois o abate de animais e a industrialização de carnes e derivados nos frigoríficos gera 
resíduos que provocam poluição do ar e mau cheiro, contribuindo para desvalorizar os imóveis 
próximos. Em tal contexto, são implantados nas proximidades destas firmas vários loteamentos (alguns 
deles clandestinos) voltados a populações de baixos rendimentos, sendo em quase sua totalidade 
desprovidos de infraestrutura, em meio a uma região ambientalmente pouco apropriada à ocupação, 
sem transporte público, ligada por uma única via de acesso a área central, local este onde se 
concentram os principais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços diversos.  

Aliado a esse processo de ocupação desigual, está o poder público representando os 
interesses das agroindústrias, e isto é visível na alteração do perímetro urbano em 1977, o qual 
aumentou em aproximadamente três vezes o traçado do perímetro urbano, que juntamente com a 
alteração da Lei de Loteamento, que permitiu mais flexibilidade na aprovação de loteamentos e 
desobrigou o loteador de diversas exigências (principalmente quanto à dotação de infraestrutura) 



ocasionou a expansão da cidade em direção às agroindústrias. Estas, por sua vez, são beneficiadas ao 
aproximar os trabalhadores de suas unidades fabris com a construção de loteamentos descolados da 
malha urbana, em terrenos baratos e com pouca infraestrutura. Esta ação teve maior impacto na 
porção oeste da cidade, com a regularização de loteamentos já existentes e aprovação da construção 
de novos loteamentos, o que não era permitido no Plano Diretor de 1974, destacando-se o poder do 
capital agroindustrial na construção de um espaço urbano segregado já que os empresários do setor 
possuíam poder político para pressionar o Estado e favorecer suas empresas (RECHE, 2008). 

Na década de 1980 o Brasil passa por um processo de crise e recessão econômica o que 
leva o setor agroindustrial local a investir menos em mão de obra barata e desqualificada e mais em 
tecnologia, reduzindo, consequentemente, o número de trabalhadores assalariados. O aumento do 
desemprego na cidade, aliada às crescentes taxas de população urbana culminam na elaboração da 
Lei de Zoneamento (1980) pela administração municipal, com o intuito de “solucionar” os problemas 
urbanos que começavam a aparecer com o intenso crescimento populacional na cidade. Esta Lei de 
Zoneamento viria a acentuar a situação de segregação socioespacial que já vinha se delineando na 
cidade, através da divisão da cidade em zonas diferenciadas conforme parâmetros de uso e ocupação 
do solo. Esta divisão acabou delimitando a área central como uma zona de baixa densidade 
demográfica, destinada principalmente para o desenvolvimento do comércio, ou seja, impedindo o 
estabelecimento de moradias populares nesta zona. Outro fator significativo é que em 1983 ocorre a 
alteração da Lei de Zoneamento, ampliando o limite da Zona Residencial 2 caracterizada por terrenos 
grandes e que não podem ser divididos, o que encarece o valor do terreno e impede o acesso a esta 
zona – localizada nas áreas de alta renda (centro oeste) da cidade – pela população de baixa renda. 
“Percebe-se, então, que a Lei de Zoneamento de 1980, através da definição dos parâmetros urbanos, 
valorizou os terrenos das áreas centrais, reservando-os para a população de alta renda, e tornando-os 
inacessíveis à baixa renda” (RECHE, 2008, p. 123), o que caracteriza a Lei de Zoneamento como um 
instrumento de caráter fortemente segregador, acirrando ainda mais as diferenças sociais em Chapecó. 

A partir da década de 1990, com o prosseguimento dos avanços tecnológicos na produção 
agroindustrial, e, sobretudo diante da maior diversificação da base econômica da cidade, a 
agroindústria passa a influenciar menos no processo de expansão física e de urbanização da cidade, 
porém acentua-se ainda mais o processo de segregação socioespacial em decorrência da diminuição 
da contratação de mão de obra que aumenta o desemprego (ALBA, 2002). A mudança no padrão 
salarial do operário, juntamente com o êxodo rural proporcionado pelo sistema de integração, resultam 
na migração dessa população para a cidade, o que aumenta ainda mais a dinâmica de segregação 
socioespacial (RECHE, 2008).  

Nos anos 2000 esse processo se mostra bastante acirrado com o surgimento de novas 
formas de produção do espaço urbano. Neste contexto, a estrutura socioespacial da cidade começa a 
sofrer alterações, com tendências de mudanças no padrão socioespacial centro x periferia, 
desencadeadas pelo surgimento de novos hábitos de consumo e, principalmente, de novas 
localizações habitacionais das classes média e alta. Este aspecto é foco de análise mais aprofundada a 
seguir.  

 
  

A DINÂMICA RECENTE DA SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 
 

No decorrer desta análise percebemos a importância dos principais fatores histórico-
geográficos na consolidação de um tecido urbano segmentado entre classes socioeconômicas. A partir 
de agora serão abordados os atuais processos que influenciam na dinâmica da segregação 
socioespacial em Chapecó. Antes, porém, é necessário afirmar que apesar das mudanças que estão 



sendo percebidas, o padrão “clássico” centro x periferia ainda é claramente observado na estrutura 
socioespacial da cidade, pois: a) a elite ainda permanece ocupando as áreas centrais; e b) os padrões 
sociais ainda apresentam claro declínio à medida que nos afastamos da zona central, ficando as 
classes menos favorecidas localizadas na periferia.  Entretanto, este padrão vem se modificando ao 
longo das últimas décadas devido ao surgimento de outras espacialidades, como condomínios 
residenciais fechados e loteamentos “abertos” afastados da área central, voltados às camadas de 
renda média e alta, bem como pelo surgimento e consolidação de focos de favelas dispersos por todo o 
tecido urbano, inclusive nas proximidades de áreas centrais. 

Através da espacialização de dados compilados a partir dos censos de 1991, 2000 e 2010, é 
possível verificar como o espaço urbano chapecoense se estrutura de modo segregado em áreas 
discrepantes quanto ao seu conteúdo social, e quais os fatores contribuem para a reprodução desta 
segregação. Procuraremos mostrar agora através de alguns indicadores socioeconômicos, como está 
ocorrendo a evolução do fenômeno da segregação, com base na espacialização destes indicadores no 
tecido urbano da cidade, de 1991 a 2010, conforme dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. Os resultados obtidos reforçam a ideia da segregação socioespacial em 
Chapecó e seu modelo padrão centro x periferia. Isto porque no ano de 1991 os piores índices de 
rendimento mensal de chefes de família (até 2 salários mínimos, incluindo os sem rendimento) estão 
nas periferias da cidade e que os percentuais vão diminuindo gradativamente em direção a área central 
(figura 3). O segundo indicador comprova que nesta área de menor concentração de chefes de família 
com baixos rendimentos está a elite econômica, representada por chefes de família com renda mensal 
superior a 10 salários mínimos no ano de 1991 (figura 4). Essa constatação demonstra que no ano de 
1991, o padrão centro x periferia era o modelo de ocupação urbano dominante em Chapecó. Reafirma 
também as informações obtidas na bibliografia sobre o período citado. 

Duas décadas depois, em 2010, percebemos, contudo, uma mudança neste padrão de 
ocupação, com base na renda mensal dos chefes de família (Figura 5 e 6). As elites deixaram de 
concentrar-se na área central, e estão se deslocando para outros vetores, principalmente para o vetor 
norte da cidade, coincidindo uma área atualmente revalorizada com a implantação de um Shopping 
Center. A (figura 6) por sua vez registra a localização dos chefes de famílias de baixa renda, no ano de 
2010. 

 

 
 



 
Figura 3: Chefes de família com rendimento mensal  

de até 2 salários mínimos 
Fontes: Censo demográfico (setores censitários urbanos, 1991) 



  
Figura 4: Chefes de família com rendimento mensal 

de mais de 10 salários mínimos 
Fontes: Censo demográfico (setores censitários urbanos,1991) 

 
 



 
Figura 5: Chefes de família com rendimento mensal  

de mais de 10 salários mínimos 
Fontes: Censo demográfico (setores censitários urbanos, 2010) 

 
 
O mapa acima (Figura 5) sugere a existência de um deslocamento das camadas de alta 

renda para a porção norte da cidade, principalmente pela Avenida Fernando Machado, e também em 
sentido oeste, pela via de acesso Avenida Atílio Fontana (bairro Engenho Braun), local onde foi 
implantada recentemente uma grande rede de supermercados. Percebe-se então que os atuais 
investimentos em consumo estão de acordo com a lógica habitacional da elite, já que conforme 



comentado anteriormente, a elite atrai para si os melhores investimentos em serviços, retirando das 
outras áreas da cidade esta oportunidade. A seguir a vemos a distribuição espacial dos chefes de 
família de baixa renda, em 2010 (Figura 6).  

 
Analisando os dois cartogramas de 2010 (Figuras 5 e 6), perceber-se-á um espaço mais 

heterogêneo em termos sociais, com a presença chefes de família com renda de até dois salários 
mínimos em praticamente toda a cidade, mas ainda considerando a baixa incidência dessa população 
na área central.   

 
A oferta de determinados serviços urbanos de competência do poder público, também se dá 

de modo distinto nas diferentes localizações que conformam o espaço urbano, como é o caso, por 
exemplo, das redes de esgoto. O indicador de domicílios sem esgotamento sanitário (Figura 7) 
evidencia que existem precárias condições sociais em determinadas localizações da cidade. As áreas 
com baixa oferta do serviço de saneamento básico não coincidem com as áreas de alta renda, mas 
com áreas de renda média ou baixa.   

 
Os indicadores utilizados nos levaram a compreensão da existência da segregação 

socioespacial e do caráter dinâmico do fenômeno, o qual se acirra no âmbito de mudanças nos 
padrões habitacionais: surgimento de novos habitats urbanos com a implantação de condomínios 
residenciais fechados em locais afastados do centro, tendo como contraponto a disseminação de 
moradias irregulares em diversas áreas da cidade. As imagens a seguir registram as desigualdades e 
diferenciações presentes no espaço urbano da cidade. 



 
Figura 6: Chefes de família com rendimento mensal de até 2 salários mínimos 

Fontes: Censo demográfico (setores censitários urbanos, 2010) 



 
Figura 7: Domicílios sem esgotamento sanitário. 

Fontes: Censo demográfico (setores censitários urbanos, 2010) 
 
 



 

 
 

Figura 8: Espacialidades Desiguais  
a) Atividades informais e precária infraestrutura - Bairro São Pedro (leste); b) Condomínio Residencial Fechado no bairro 

Palmital (sul); c) Moradias irregulares – bairro Efapi (oeste) e d) Condomínios residenciais para classe média – bairro Passo 
dos Fortes (norte)  

Fonte: acervo pessoal dos autores, 2012. 

 
A imagem acima (Figura 8) retrata a falta de infraestrutura e evidencia a existência do 

trabalho informal como fonte de renda para os moradores, que sofrem com as precárias condições de 
vida desde o surgimento do bairro em fins dos anos 1960. Já na imagem seguinte (b) é perceptível a 
diferença da realidade socioeconômica de um condomínio residencial fechado no Bairro Palmital, 
situado no extremo sul no tecido urbano. Esta nova realidade habitacional é um fenômeno recente na 
cidade, e é um dos fatores que mais vem contribuindo para alterar a estrutura socioespacial urbana de 
Chapecó. A imagem seguinte (c) retrata a existência de moradias irregulares no bairro Efapi e por fim, 
a última imagem (d) dos condomínios residenciais fechados para classe média elucida uma nova 
dinâmica habitacional materializada na construção de condomínios fechados para as classes mais 
favorecidas economicamente, nas periferias da cidade. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final da análise sobre a evolução da dinâmica de segregação socioespacial em Chapecó, 
podemos concluir que a cidade possui seu espaço urbano segregado, originado principalmente pela 
intervenção do Estado, do setor agroindustrial e dos promotores imobiliários no espaço, através do 
poder político, econômico e ideológico. Além disso, a elite socioeconômica também comanda o 
processo de dominação do espaço, optando pelas habitações na área central e bairros adjacentes, 
com mais infraestrutura e serviços, e de fácil acesso ao centro de consumo.  

Por outro lado, parece claro também que o padrão de segregação socioespacial está 
passando por um processo de transformação, o qual ainda conserva características do padrão espacial 
centro x periferia. Entretanto, os novos fenômenos atuantes no espaço tendem a modificar ainda mais 

a) b) 

c) d) 



o modelo espacial de segregação, principalmente com a dispersão da elite para os novos vetores de 
expansão, o que tornará mais acirrada as desigualdades no espaço urbano chapecoense. 
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