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RESUMO 

 

Enquanto grande parte dos trabalhos sobre segregação tem utilizado a perspectiva residen-

cial para a avaliação do fenômeno, alguns estudos vêm apontando deficiências nessa abor-

dagem. A crítica é dada ao fato de que as experiências dos indivíduos em outros espaços 

não são enfatizadas, ou são até mesmo ignoradas. Nesse sentido, esse trabalho se propôs 

desenvolver e aplicar índices para a mensuração e avaliação da segregação para além do 

espaço residencial, utilizando como base para suas formulações o conceito de espaços de 

atividades. No estudo de caso, a segregação na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) foi analisada e medida sob o ponto de vista de três olhares: do espaço de residên-

cia, do espaço de trabalho e do espaço de atividades. Os resultados obtidos através do 

cômputo dos índices, revelaram que a incorporação de uma perspectiva para além do espa-

ço residencial pode possibilitar leituras diferenciadas sobre o fenômeno no território. 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da segregação tem sido bastante discutido na literatura por exprimir as desi-

gualdades que imperam em nossa sociedade. Sendo imposta ou planejada (como é o caso 

dos condomínios fechados), a segregação induz à separação e à concentração de grupos 

sociais no espaço, dificultando as relações e as articulações que movem a vida urbana 

(SPOSITO, 2013). Por esse motivo, o conceito de segregação tem se constituído objeto de 

interesse de vários campos das ciências sociais, sendo utilizado de diferentes formas de 

acordo com a manifestação no espaço urbano que queiram explicitar, o que faz dele um 

conceito polissêmico e multidimensional.  

 

No entanto, independente dos enfoques dados às análises sobre segregação, a maioria 

dos estudos sobre o tema utiliza a perspectiva residencial para a avaliação do fenô-

meno, o que vem sendo questionado por alguns estudiosos do assunto. O questiona-

mento é dado ao fato de que as experiências de segregação em outros espaços geográ-

ficos não são enfatizadas, ou são até mesmo ignoradas, o que pode refletir apenas 

uma faceta das múltiplas experiências de um indivíduo.  

Para Villaça (1998; 2011), por exemplo, as análises sobre o fenômeno deveriam ul-

trapassar a segregação residencial e incluir também a investigação da segregação dos 



empregos, do comércio e dos serviços. Além disso, o autor propõe que as fronteiras 

consideradas nos estudos sobre o tema sejam reavaliadas, indicando uma abordagem 

baseada em região, e não mais por bairros da cidade.  

 

Autores como Wong e Shaw (2011), Palmer (2013), e Faber et al. (2012), Hong et al. 

(2014), têm utilizado o conceito de espaço de atividades para análises de segregação para 

além do espaço residencial, o qual considera o “subconjunto de todos os locais dentro dos 

quais um indivíduo tem contato direto como resultado de suas atividades do dia-a-dia.” 

(JAKLE et al., 1976, tradução nossa). Para os autores Wong e Shaw (2011), a exposição de 

um indivíduo a outros grupos, em geral, é limitada pelo seu espaço de atividades, e não 

apenas pelo limite da vizinhança de sua residência. 

 

Assim, inspirado no conceito de espaço de atividades proposto por Jakle et al. (1976) e nos 

estudos desenvolvidos sobre o tema, este trabalho consistiu na utilização de diferentes mé-

todos e técnicas de avaliação e mensuração da segregação, considerando não apenas a 

perspectiva residencial, como também outros espaços geográficos relevantes. Em contra-

ponto às medidas de segregação fundamentadas no conceito de espaços de atividades já 

desenvolvidas, como as propostas por Wong e Shaw (2011), Palmer (2013), Faber et al. 

(2012), baseadas no indivíduo, este trabalho adotou uma abordagem voltada para a varia-

ção do fenômeno no território, partindo do pressuposto de que a circulação dos indivíduos 

para a realização de suas atividades pode alterar o perfil da composição populacional pre-

sente nas distintas localidades e, por conseguinte, amenizar ou acentuar os níveis de segre-

gação da área de estudo. 

 

A utilização de métricas para a avaliação da segregação tem sido muito recorrente em es-

tudos dessa natureza, uma vez que elas permitem indicar o grau do fenômeno na área de 

estudo como um todo, bem como sua variação ao longo das diferentes áreas que compõem 

o objeto de análise em questão. Ademais, a identificação de um padrão espacial do fenô-

meno através da construção de mapas de segregação tem auxiliado no direcionamento de 

políticas públicas que visam à mitigação do problema. 

 

A segregação na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), nesse sentido, foi analisada 

e medida sob o ponto de vista de três olhares: do espaço de residência, do espaço de traba-

lho e do espaço de atividades. O intuito foi verificar como os níveis de segregação se alte-

ram nessas três perspectivas na área de estudo, e assim revelar como a inserção de novos 

olhares pode proporcionar novas leituras acerca do fenômeno no território. 

 

2 MEDIDAS DE SEGREGAÇÃO: UMA ABORDAGEM PARA ALÉM DO ESPA-

ÇO RESIDENCIAL 

 

Sendo a segregação um fenômeno multidimensional (MASSEY e DENTON, 1988), este 

trabalho adotou as dimensões postuladas por Reardon e O´Sullivan (2004) para a avaliação 

e mensuração do fenômeno ao longo do território: dispersão/agrupamento e exposi-

ção/isolamento. A dimensão dispersão/agrupamento indica o quão equilibrado encontra-se 

a distribuição dos distintos grupos populacionais no espaço residencial; ao passo que a 

dimensão exposição/isolamento indica a capacidade de encontro entre membros de grupos 

distintos, ou do mesmo grupo, no caso do isolamento (REARDON e O’SULLIVAN, 2004; 

FEITOSA et al., 2007).  

 



Para a representação de cada uma dessas dimensões, este trabalho se baseou nos índices de 

Exposição e Isolamento propostos por Bell (1954) e Lieberson (1981), os quais represen-

tam a dimensão exposição/isolamento; e o índice de Dissimilaridade Generalizado de Sa-

koda (1981), capaz de capturar dimensão dispersão/agrupamento. As versões globais e 

locais desses índices (Tabela 1) foram aplicados para a avaliação do fenômeno tanto no 

espaço residencial quanto no espaço de trabalho. Enquanto os índices globais medem a 

segregação da área de estudo como um todo, os índices locais revelam a contribuição de 

cada localidade para a composição do índice global e pode ser visualizado na forma de 

mapas.  

 

Tabela 1 - Índices globais e locais de segregação 

 

. ÍNDICES GLOBAIS 

 

Índice de dis-

similaridade 

generalizado 

 

 

onde,  

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

(1.1) 

O índice global  mede 

como a composição popula-

cional de cada localidade 

difere, em média, da compo-

sição populacional de toda 

área de estudo.  Ele varia de 

0 a 1, e representa, respecti-

vamente, o mínimo grau de 

segregação e o máximo 

grau. 

Índice de ex-

posição do 

grupo n ao 

grupo m  

 
 

(2) 

O índice global  mede 

a proporção média do grupo 

m na localidade de cada 

membro do grupo n. 

Índice espacial 

de isolamento 

do grupo m 

 

  

(3) 

O índice global  mede a 

proporção média m na loca-

lidade de cada membro do 

mesmo grupo. É um caso 

particular do índice de expo-

sição que expressa a exposi-

ção do grupo m a ele pró-

prio.  

ÍNDICES LOCAIS 

Índice local de 

dissimilaridade 

 

 

 

 

 

(4) 

O índice local  apre-

senta apenas valores positi-

vos e indica quanto cada 

localidade contribui para o 

índice global . 

Índice local de 

exposição do 

grupo n ao 

grupo m 

 

 
(5) 

O índice local  indica 

o nível de exposição do gru-

po n ao m para cada locali-

dade j. 



Índice local de 

isolamento do 

grupo m  
 

 
(6) 

O índice local  indica o 

nível de isolamento do grupo 

m para cada localidade j. 

Notação: J: número total de unidades de área da área de estudo 

M: número total de grupos populacionais 

N: população total da área de estudo 

 : população do grupo m na área de estudo 

: população total na unidade de área j 

: população do grupo m na unidade de área j 

: proporção do grupo m na área de estudo 

: proporção local do grupo m na localidade j 

I: índice de interação (WHITE, 1983) 

 

Para a mensuração do fenômeno no espaço de trabalho, os dados utilizados no cômputo 

dos índices foram aqueles que representam a população que trabalha em cada uma das uni-

dades de área, sendo ela residente ou não. 

 

Para a análise da segregação nos espaços de atividades, também foram aplicados os índices 

descritos na Tabela 1, no entanto, foram utilizados dados que representam o conceito de 

presença populacional local (LISBOA e FEITOSA, 2017) que considera tanto a população 

residente em determinada área, quanto a população que a frequenta para o exercício de 

suas atividades (trabalho, estudo, lazer, etc.). Formalmente, a presença populacional local 

na área j ( ) e presença populacional local do grupo populacional m na área j ( ) são 

definidas como: 

 
 (7) 

 
 (8) 

, onde   representa o número total de indivíduos residentes na área j, é o número de 

indivíduos que frequentam a área j oriundos das demais unidades da área de estudo,  é 

soma do total da população do grupo m residente na unidade de área j e  a população 

do grupo m das demais localidades que frequentam a área j.  

 

Assim, para o cômputo das medidas a partir da perspectiva dos espaços de atividades, as 

contagens populacionais (  e ) foram substituídas pela presença populacional local 

(  e ). 

 

3 SEGREGAÇÃO NA RMSP: ANÁLISES DE MÚLTIPLAS PERSPECTIVAS E 

DIMENSÕES 

 

Conforme mencionado na seção 2, a segregação não possui uma única dimensão. Cada 

uma delas aponta para aspectos distintos do fenômeno, e a aplicação de diferentes índices 

para sua representação deve ser feita de forma complementar (FEITOSA et al, 2007). Des-

sa maneira, nesta seção serão apresentados os resultados da aplicação dos índices referen-

tes às dimensões espaciais dispersão/agrupamento e exposição/isolamento para as três 



perspectivas propostas por esse trabalho. O objetivo foi identificar variações nos padrões 

espaciais do fenômeno, tendo como perspectivas os locais onde os indivíduos realizam 

suas atividades. 

 

Os índices propostos foram aplicados sobre dados de mobilidade da RMSP, provenientes 

da Pesquisa Origem e Destino (Pesquisa OD) de 2007 do Metrô, referentes às 460 unida-

des territoriais em que a área de estudo foi dividida (zonas OD). A variável utilizada neste 

trabalho para compor os grupos populacionais considerados no cômputo das medidas de 

segregação, foi a referente às classes de ocupação, e para representar a perspectiva ativi-

dade nesse experimento foi considerada a variável trabalho, também discriminada no mo-

tivo da geração das viagens na Pesquisa OD.  

 

A Pesquisa OD classifica as ocupações de acordo com a descrição das atividades reporta-

das pelos entrevistados, as quais foram distribuídas ao longo de mais noventa códigos. No 

entanto, esse trabalho sistematizou as ocupações elencadas pela base de dados em dez gru-

pos, à luz da Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD)1, conforme 

segue: 

Grupo 1 - Diretores e gerentes 

Grupo 2 - Profissionais das ciências e intelectuais  

Grupo 3 - Técnicos e profissionais de nível médio  

Grupo 4 - Trabalhadores de apoio administrativo  

Grupo 5 - Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados  

Grupo 6 - Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca 

Grupo 7 - Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecâ-

nicas e outros ofícios  

Grupo 8 - Operadores de instalações e máquinas e montadores 

Grupo 9 - Ocupações elementares 

Grupo 10 - Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares 

No processo de divisão das ocupações elencadas pela Pesquisa OD nos grupos postulados 

pela COD, foram agrupadas as ocupações dos grupos G7 e G8 por apresentarem caracterís-

ticas e padrões espaciais semelhantes. Além disso, embora os grupos G6 e G10 tenham 

sido considerados no cômputo das medidas e nos gráficos das proporções populacionais, as 

análises dos seus resultados não foram consideradas neste documento devido à baixa repre-

sentatividade desses grupos no conjunto de dados. 

 

3.1 Dimensão Dispersão/Agrupamento 

 

A aplicação do Índice Global de Dissimilaridade Generalizado ( ) para a perspectiva 

residencial apontou que a disposição dos locais onde residem os grupos ocupacionais na 

RMSP não encontra-se equilibrada: 28% das pessoas deveriam mudar de vizinhança para 

que a área de estudo tivesse o menor índice de segregação, isto é, para que todas as vizi-

nhanças tivessem a mesma composição populacional. Situação similar é observada quando 

                                                 
1 A Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD), é uma adaptação da Classificação Bra-

sileira de Ocupações - Domiciliar (CBO), elaborada para auxiliar nas pesquisas domiciliares a partir do Cen-

so Demográfico de 2010.  

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/sipd/oitavo_forum/COD.pdf. Acesso 

em 07/02/2017. 



o índice é aplicado para perspectiva do espaço onde as pessoas trabalham: 26% dos indiví-

duos com mesma ocupação encontram-se concentrados próximos aos seus semelhantes. 

Por outro lado, a aplicação do  para a perspectiva dos espaços de atividades apontou 

uma diminuição da segregação na área de estudo com o resultado de 22%.  

Embora os resultados tenham indicado um nível similar de segregação na área de estudo 

nas três perspectivas, ou até mesmo uma leve diminuição no caso do espaço de atividades, 

o fenômeno não ocorre de maneira uniforme no território. Dessa forma, também foi apli-

cado o Índice Local de Dissimilaridade Generalizado ( ), cuja espacialização dos re-

sultados (FIGURA 1) indicou padrões espaciais diferenciados nas concentrações dos gru-

pos ocupacionais na RMSP nas três perspectivas: 

 

 

Fig. 1 Espacialização dos índices locais de dissimilaridade computados para grupos popu-

lacionais classificados quanto à ocupação na RMSP para os três olhares, com destaque para 

as regiões Quadrante Sudoeste e Zona Leste. 

As áreas mais escuras dos mapas indicam as localidades cujas composições populacionais 

mais se distinguem da composição média da RMSP, assim como aponta para a conforma-

ção de grandes regiões onde determinados grupos sociais encontram-se concentrados. Na 

perspectiva residencial essas grandes regiões distribuem-se de forma dispersa em compara-

ção às perspectivas dos espaços de trabalho e de atividades. De modo geral, nesta perspec-

tiva, as regiões mais dissimilares estão localizadas nas áreas mais centrais e periféricas do 

município de São Paulo, enquanto que nos outros olhares essas regiões encontram-se mais 

concentradas na região central da metrópole. A conformação dos padrões espaciais obser-



vados nas perspectivas do espaço de trabalho e de atividades pode ser explicado pelo fato 

de que 65%2 dos postos de trabalho estarem concentrados no município de São Paulo. 

 

Por intermédio dos índices locais de dissimilaridade, foi possível também identificar loca-

lidades em que houve aumento ou diminuição no nível de segregação dependendo do olhar 

aplicado para a análise. A zona Pamplona, por exemplo, a qual está localizada na região do 

Quadrante Sudoeste (região indicada em verde na Figura 1), teve seu índice local de segre-

gação diminuído nas perspectivas dos espaços de trabalho e de atividades. Por outro lado, a 

localidade Cidade Tiradentes, localizada na Zona Leste do município de São Paulo (região 

indicada em roxo na Figura 1), embora também apresente uma composição populacional 

residencial bastante dissimilar em relação à RMSP, seus níveis de segregação não melho-

ram nas outras perspectivas. A Figura 2 mostra como varia a composição populacional 

dessas localidades nos três olhares, bem como o volume de pessoas presentes em cada um 

dos espaços. 

 

  

  

Fig. 2 Composição e volume populacional das localidades Pamplona e Cidade Tiradentes. 

 

A primeira barra do gráfico da direita representa a composição populacional a partir da 

perspectiva do espaço de residência. Nota-se que na zona Pamplona a proporção de indiví-

duos dos grupos G1 e G2 é muito mais acentuada quando comparada à composição popu-

lacional da RMSP como um todo (quarta barra). Por outro lado, quando vista a partir da 

perspectiva do espaço de trabalho, a composição populacional dessa unidade de área é 

mais equilibrada, embora a presença dos grupos G4 e G9 seja mais elevada em compara-

ção à RMSP. Esse resultado indica que sob essa perspectiva a localidade Pamplona é me-

nos segregada, uma vez que a presença de indivíduos de outros grupos ocupacionais moti-

vadas pelo trabalho a torna mais diversificada. O mesmo é visto na perspectiva dos espaços 

de atividades. Quando computada a presença da população residente mais a população 

                                                 
2 Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 – Síntese das Informações da Pesquisa Domiciliar – dezembro de 

2008. 



presente a trabalho, seu nível de segregação tornar-se menor, ou seja, menos dissimilar 

quando comparadas apenas na perspectiva residencial. 

 

De forma análoga ao observado na zona Pamplona, a localidade Cidade Tiradentes, locali-

zada na Zona Leste do município de São Paulo, também apresentou altos índices de dissi-

milaridade local na perspectiva residencial. No entanto, diferente da primeira zona, a pro-

porção dos grupos G4, G7 e G9 é mais acentuada. Embora no âmbito do espaço de traba-

lho note-se uma maior presença do G2, G3 e G5, sua composição populacional ainda é 

bastante dissimilar em relação à composição populacional da RMSP como um todo. 

 

Essas diferenças na composição populacional em ambas as localidades no três olhares 

podem ser entendidas à luz do processo de urbanização excludente e desigual. Por estar 

localizada em uma região onde historicamente se concentram a maior parte das riquezas e 

investimentos públicos (ROLNIK e FRÚGOLI JR, 2001) - denominada de Quadrante Su-

doeste por Villaça (1998) - (FIGURA 1), a região da Pamplona é também uma área onde 

estão concentrados não apenas os locais de emprego dos mais ricos, mas também seu co-

mércio e sua residência (VILLAÇA, 2011). Isso explica a elevada presença de indivíduos 

dos grupos G1 e G2 na perspectiva residencial.  

 

Todavia, essa é também a região onde estão concentrados os empregos do setor terciário, e 

que, segundo Villaça (2011), é onde também ocorre uma grande concentração dos em-

pregos dos mais pobres (limpeza, garçons, vendedores, balconistas, auxiliares em 

geral, etc.). Isso explica o volume populacional presente na perspectiva de trabalho nessa 

região, bem como a proporção de indivíduos cujas ocupações estão mais ligadas ao apoio 

administrativo e serviços elementares. 

 

Já a região onde se localiza Cidade Tiradentes, conhecida como Zona Leste (FIGURA 1) 

do município de São Paulo, a presença de indivíduos dos grupos ocupacionais G1 e G2 no 

âmbito residencial é bastante reduzida. Como visto no gráfico da Figura 2, nessa região 

profissionais pertencentes aos grupos G4 (Trabalhadores de apoio administrativo), G5 

(Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados), G7 (Trabalhadores 

qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecânicas e outros ofícios, e 

Operadores de instalações e máquinas e montadores) e G9 (Ocupações elementares) são 

mais significativos. Segundo Villaça (2011), a Zona Leste é a grande região dos mais po-

bres da metrópole, daqueles que perderam a disputa pela proximidade ao trabalho, princi-

palmente aos empregos dos setores industriais e terciários. 

 

Quando observado o volume de pessoas residindo e trabalhando nos dois exemplos, os 

gráficos são praticamente opostos: há mais pessoas residindo na Zona Leste do que traba-

lhando, enquanto no Quadrante Centro-Sudoeste, a presença maior é de pessoas a trabalho. 

Assim, ao contrário do que é observado na Pamplona, as características da composição 

populacional da Cidade Tiradentes na perspectiva dos espaços de atividades, são mais in-

fluenciadas pelo perfil da população que reside nessa região, e menos pelas pessoas que 

nela trabalham. 

 

3.2 Dimensão Exposição / Isolamento 

 

Para que fossem identificados os grupos populacionais que promoveram os possíveis dese-

quilíbrios constatados na dimensão anterior, também foi aplicado o índice de isolamento 

local, o qual se refere à segunda dimensão espacial de representação da segregação apre-



sentada por Reardon e O'Sullivan (2004). Esse índice auxilia também na identificação das 

regiões onde os distintos grupos sociais encontram-se concentrados (FIGURA 3). 

 

G Espaço de Residência Espaço de Trabalho Espaço de Atividades 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

 

 

 

5 

 

 

 



7 

   

9 

 
  Fig. 3 Espacialização dos índices de isolamento local para cada uma das perspectivas. 

 

Por intermédio da Figura 3, observa-se que na região segregada que corresponde à área do 

Quadrante Sudoeste, concentra-se indivíduos pertencentes aos grupos G1 e G2, os quais 

representam gerentes, diretores, empreendedores, profissionais de nível superior e das ar-

tes. As imagens revelam, de modo geral, que os locais de residência e de trabalho desses 

dois grupos coincidem. 

Por outro lado, quando se trata dos locais de residência e trabalho dos grupos G3, G4, G5, 

e G9, os resultados revelam um padrão espacial bastante distinto do visto nos mapas sob a 

perspectiva do espaço de residência, principalmente ao que tange os grupos G4 e G9. Os 

mapas de isolamento residencial mostram que trabalhadores ligados ao apoio administrati-

vo e ocupações elementares residem em regiões mais periféricas da RMSP, enquanto seus 

postos de trabalho se concentram na região central da metrópole, em grande parte na região 

do Quadrante Sudoeste. Os trabalhadores do grupo G5 também residem na periferia, toda-

via, por se tratar de ocupações ligadas ao serviços e comércios, seus postos de trabalhos 

aparecem menos concentrados nos mapas, embora também hajam locais onde eles são ain-

da mais concentrados, como na região central da metrópole.  

 

Os padrões espaciais observados nos espaços de trabalho dos grupos G3, G4, G5 e G9, 

condizem com o que o Villaça (2011) diz sobre os locais de trabalho dos mais pobres, que 

além de estarem concentrados nas áreas onde residem as classes dominantes, no caso da 

RMSP no Quadrante Sudoeste, os mais pobres têm várias outras áreas de concentração de 

seus empregos.  

 

Assim como os grupos G1 e G2, os locais de residência do G7, que representa as ocupa-

ções ligadas às atividades industriais e de manutenção, parecem estar mais próximos aos 

locais de trabalho. No entanto, ao contrário do G1 e G2, seu local de residência e trabalho 

estão concentrados nas áreas mais periféricas e menos valorizadas da metrópole.  

 

CONCLUSÕES 

 

Como objetivo geral, este trabalho se propôs a desenvolver e aplicar índices para a 

mensuração e avaliação da segregação para além do espaço residencial, utilizando 



como base para suas formulações o conceito de espaços de atividades. O intuito foi 

verificar como a inserção de perspectivas que vão além daquelas proporcionadas pelo 

espaço residencial podem revelar novas leituras acerca do fenômeno no território. No 

caso deste trabalho, a segregação foi analisada e medida sob o ponto de vista de três 

olhares: espaço de residência, espaço de trabalho e espaço de atividades.  

 

Os resultados obtidos através do cômputo dos índices para cada um dos olhares reve-

laram que a incorporação de uma perspectiva para além do espaço residencial pode 

possibilitar o aprimoramento das análises sobre o fenômeno, uma vez que a presença 

de indivíduos oriundos de distintas localidades para o exercício de suas atividades 

pode amenizar ou acentuar os níveis de segregação na área de estudo. 

 

A aplicação do índice de dissimilaridade, o qual representa a dimensão da segregação dis-

persão/agrupamento, para os dados de ocupação da RMSP, nos mostraram que não apenas 

a localização da residência, mas também os locais de trabalho, podem contribuir para os 

padrões espaciais da segregação no território. Embora os resultados globais tenham indica-

do níveis similares do fenômeno na RMSP nas três perspectivas, a espacialização dos índi-

ces locais revelou padrões diferenciados de macrosegregação no território 

 

A espacialização dos resultados da aplicação do índice de isolamento local, além de auxili-

ar na caracterização dos padrões de segregação da RMSP, também chamou a atenção para 

as localizações de moradia e trabalho de cada um dos grupos ocupacionais. Como foi visto, 

enquanto os mais pobres apresentam várias áreas de concentração de seus trabalhos e resi-

dências, os mais ricos ocupam áreas centrais tanto para trabalhar como para residir. 

 

Dessa forma, em consonância com o objetivo deste trabalho, foi possível demonstrar como 

a incorporação de novas perspectivas analíticas, como a presença dos grupos sociais nas 

diferentes localidades motivada pelas atividades cotidianas, pode possibilitar leituras dife-

renciadas daquelas proporcionadas pela análise do espaço residencial. 
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