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RESUMO 
 

 Qualidade de vida é um tema complexo e tem sido estudado pelas mais 

diversas áreas do conhecimento. O tema qualidade de vida envolve questões 

multidisciplinares apresentadas por meio de perspectivas diferenciadas, de 

acordo com a relevância do momento histórico, das condições sociais, bem como 

da ideologia dominante a partir dos objetivos propostos. No presente estudo, a 

qualidade de vida foi analisada nos territórios de Barueri e Osasco, por meio da 

satisfação das necessidades consideradas básicas, que visam garantir à população 

o pleno desenvolvimento físico, mental e social. A partir da caracterização da 

qualidade de vida urbana, tentou-se identificar modelos para 

interpretação/identificação de morfologia urbana. Para isso, foram adotados 

critérios baseados nos modelos clássicos de morfologia urbana, para se chegar ao 

resultado apresentado no fim da pesquisa. 

 Além disso, foi utilizada a cidade de Estrasburgo na França para se fazer 

um contraponto entre as cidades brasileiras e a europeia, com relação à qualidade 

de vida e os critérios de análise. 
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ABSTRACT 

 
 The quality of urban life has been studied in many areas of academic 

specialization and is a complex theme. The subject's quality of life involves 

multi-disciplinary questions presented with different perspectives, according to 

the relevance of the historical moment, social conditions, as well as the dominant 

ideology shaping the objectives in question. In the present study the approach 

adopted is focused on the satisfaction of the basics needs of the population, in 

order to guarantee complete physical, mental and social development. The 

characterization of quality of urban life will be created some models for 

identification and interpretation of urban morphology. For this, it was adopted 

criteria’s based in the classic models of urban morphology to reach in the result 

presented in the end of the research.  

 Beside this, it was used Strasbourg in France to make a counterpoint 

between the Brazilian cities and the European one in terms of quality of life and 

the analysis criteria’s. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Qualidade de vida é um tema complexo e tem sido estudado pelas mais 

diversas áreas do conhecimento. Trata-se, portanto, de um conceito polissêmico, 

pois cada ciência a aborda de acordo com a perspectiva mais apropriada e/ou 

viável para cada pesquisa. Essa pluralidade de abordagens pode ser verificada 

nas políticas públicas atuais que demonstram interesse em mensurar a qualidade 

de vida nas mais diversas áreas, tais como: saúde, cidades, trabalho, entre outros.  

 Pensando nas ciências que pesquisam sobre a temática, tem-se a 

perspectiva econômica que aborda o conceito baseado no pressuposto 

fundamental no qual o ambiente físico, social e econômico possa influenciar no 

comportamento econômico dos indivíduos, na sua felicidade individual e no bem 

estar coletivo. As Ciências Sociais esboçam qualidade de vida à luz do conceito 

de exclusão social, voltado para um compromisso ético, em que a sociedade 

possa garantir a vida, sem a destruição das potencialidades humanas. Na 

Geografia, a preocupação acerca da conceitualização e mensuração da qualidade 

de vida urbana tem se voltado à garantia das necessidades básicas, pensando-se 

na pirâmide de Maslow, que fornecem diretrizes importantes com relação à essas 

necessidades, e também por meio das transformações do tecido urbano, 

representadas em mapas temáticos de uso do solo, por exemplo. Entende-se que 

essas necessidades básicas estão relacionadas aos aspectos objetivos da qualidade 

de vida e que, por isso, são passíveis de mensuração; no entanto, sabe-se que a 

qualidade de vida urbana atinge níveis mais complexos do que a simples 

satisfação dessas necessidades, muitas vezes difíceis de serem especificadas. 

Entretanto, sabe-se que elas fazem parte da própria condição humana, pois, como 

ressalta Koga (2011), as necessidades são objetivas no sentido de que, 

empiricamente e teoricamente, elas independem de preferências individuais.  

 Nesse sentido, a pirâmide de Maslow ajuda a evitar a confusão entre 

necessidades fundamentais, biológicas e meios de satisfação, pois na base da 

pirâmide, se encontram as necessidades abordadas no presente estudo e que são 

fundamentais para o desenvolvimento humano. 



   14 

 

 

Figura 1: Pirâmide de Maslow 

 

(Fonte: Disponível em http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/maslow.htm. Acesso em outubro de 2013.)  

 

 A hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow foi desenvolvida 

por esse teórico, psicólogo humanista no início do século XX. Essa teoria foi 

desenvolvida pensando-se no indivíduo e, por isso, é muito utilizada em recursos 

humanos e administração, porém, em se tratando da presente pesquisa que tem o 

enfoque sobre o território urbano; e sendo esse território produzido e reproduzido 

pelos homens, é possível transpor esses valores das necessidades básicas do 

corpo humano para o “corpo” urbano. 

 Na Geografia, a conceituação/análise da qualidade de vida urbana por 

meio da satisfação das necessidades básicas; diferentemente da ótica 

economicista, que dá ênfase aos bens e utilidades, tenta estabelecer critérios com 

enfoque principal na infraestrutura e, a partir da organização espacial, visa-se 

uma classificação que ofereça subsídios para a implantação de políticas públicas, 

e consequentemente, uma melhora na qualidade de vida da população. 

 Para as políticas públicas, o espaço urbano é pensado em termos 

territoriais, onde se encontra o problema a ser resolvido (RODRIGUES, 2011). 

Nesse sentido, os indicadores socais, instrumento bastante utilizado na 

formulação dessas políticas, também tem de ser construído nessa escala. 
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 Desta forma, as técnicas de Sensoriamento Remoto vêm se constituindo 

um instrumento imprescindível para os profissionais que, como o geógrafo, 

estuda o espaço urbano. A interação entre Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) faz-se também indispensável, pois existe a 

necessidade da atualização periódica de bases de dados. Isso significa que, para 

políticas públicas e planejamento territorial é fundamental manter bases de dados 

e bases cartográficas, as mais atualizadas possíveis, para obter melhores 

resultados. 

 Os municípios que compõem a área de estudo da presente pesquisa, 

Barueri e Osasco, revelam uma dinâmica urbana mantenedora do padrão de 

segregação sócio-espacial, identificável principalmente nos condomínios 

fechados que auto-segregam a população com alto poder aquisitivo, e que são 

denominados por Caldeira como os “enclaves fortificados
1
” (CALDEIRA, 2000), 

e também pela ocupação de áreas periurbanas da Região Metropolitana de São 

Paulo, por uma população de baixa renda. Essa dualidade constitui-se elemento 

fundamental para se compreender o fenômeno que continua a condicionar as 

formas urbanas e o modo de organização social da vida em São Paulo, que 

acompanharam as transformações do mercado de trabalho e do setor produtivo da 

RMSP, mas que não são foco de análise da presente pesquisa. São essas 

ocupações consideradas fundamentais para identificação de estruturas urbanas 

para análise da qualidade de vida e da morfologia desses municípios, 

evidenciando padrões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Enclaves fortificados é o nome designado por Caldeira (2000) para evidenciar a segregação sócio-espacial em condomínios 

fechados de alto padrão e alto poder aquisitivo. 
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2. RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

 O planejamento territorial necessita de instrumentos que propiciem o 

desenvolvimento e implementação de políticas públicas. Neste sentido, os 

indicadores de qualidade de vida urbana e o mapa síntese oriundo desses 

indicadores devem ser ferramentas que auxiliem essas políticas com enfoque 

nesse tipo de planejamento. 

 Desde a década de 1960 os estudos urbanos apresentaram avanços 

importantes no sentido de interpretar materiais como fotografias aéreas e 

posteriormente imagens de satélites, que à época (década de 1970) apresentavam 

resolução espacial consideráveis, como as imagens landsats, por exemplo. 

Atualmente, têm sido proporcionados aos estudiosos do meio urbano, dados de 

sensoriamento remoto com alta resolução espacial que, devido ao avanço da área 

de informática, permitem a integração de dados de  sensoriamento remoto e 

sistemas de informações geográficas, principalmente em projetos de aplicação. 

Essas ferramentas em conjunto com o desenvolvimento de indicadores sociais, 

ambientais, podem apresentar resultados interessantes do ponto de vista da 

análise espacial.  

 O presente estudo integra dados de sensoriamento remoto, estatísticas 

multivariadas e SIG com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar metodologia de 

análise da qualidade de vida urbana estruturada na pesquisa desenvolvida no 

mestrado. Para isso, foi de fundamental importância a utilização das ferramentas 

supracitadas. 

 O mapa síntese/indicador da qualidade de vida urbana deve ser um 

instrumento auxiliador para políticas públicas, principalmente para se identificar 

as principais causas da pouca qualidade em determinadas regiões, pois, conhecer 

nosso território é condição essencial para a geração de análises que subsidiem 

essas políticas nos mais variados temas, como exclusão social, atendimento da 

saúde, melhoria da segurança pública, habitação, entre outros. Porém, é 

importante ressaltar que a pesquisa não se trata somente de levantamento e 

cruzamento de dados, existe um esforço para a compreensão da qualidade de vida 
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urbana em sua polissemia. Além disso, tendo em vista também o maior enfoque 

dos instrumentos de planejamento dos municípios brasileiros estarem no 

ordenamento financeiro (MENEZES & JANNUZZI, 2009), tornam-se ainda 

mais imprescindíveis, pesquisas que enfoquem as questões sócio-espaciais e de 

ordenamento territorial, tal como a presente proposta. É também de fundamental 

importância o levantamento e a análise de estudos de qualidade de vida urbana 

em outros países e compará-los à metodologia elaborada. 

 A principal hipótese levantada na pesquisa é a de que a partir da análise do 

indicador de qualidade de vida urbana dos territórios políticos administrativos de 

Osasco e Barueri, será possível identificar e estruturar a morfologia urbana 

desses respectivos municípios, a partir de modelos existentes como o de Sena 

Filho (2005) e deste modo, tentar compreender a relação entre os centros e suas 

periferias. 
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3. OBJETIVOS 
 

 O objetivo central da pesquisa é aperfeiçoar a metodologia de avaliação de 

qualidade de vida urbana, desenvolvida em estudo anterior. Na dissertação de 

mestrado Roggero (2009) elaborou estudo sobre a qualidade de vida urbana no 

distrito de Cachoeirinha, localizado na zona norte da cidade de São Paulo, uniu-

se duas metodologias consagradas: a avaliação de zonas residenciais 

homogêneas, por meio de fotointerpretação e a análise estatística multivariada 

dos setores censitários que compuseram o censo demográfico 2000. Para a 

presente pesquisa, foram utilizados como estudo de caso, os municípios de 

Barueri e Osasco, que fazem parte da Região Metropolitana de São Paulo, 

visando à construção de um indicador sintético de qualidade de vida urbana, que 

expresse diferentes níveis de urbanidade e qualidade de vida dos territórios que 

compõem a área de estudo. Além desse objetivo principal, será verificado 

também, se é possível ou não capturar/estruturar a morfologia urbana dos 

respectivos municípios, por meio dos resultados da análise de qualidade de vida 

e, novamente, serão feitas comparações entre os modelos gráficos elaborados e o 

contexto no qual a área de estudo está inserida. Também foram comparados 

aspectos da qualidade de vida urbana em Barueri e Osasco, via metodologia, com 

estudos desenvolvidos sobre o tema no município de Estrasburgo (França). Essa 

comparação foi fundamental para se discutir os tipos de variáveis presentes em 

cada avaliação e aproveitar as experiências desenvolvidas na cidade europeia. 

 Além disso, foram avaliadas as informações que podem ser extraídas das 

imagens de alta resolução espacial; o potencial das técnicas e instrumentos de 

sensoriamento remoto e a estatística multivariada na construção do indicador 

sintético de qualidade de vida urbana. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS E O TERRITÓRIO 
 

 Aristóteles (século IV a. C.) em sua obra Política, foi o primeiro filósofo a 

desenvolver um tratado sobre o tema. Nessa obra, o autor refere-se à política 

como a ciência do governo, como uma arte, e apresenta diversas formas de 

governar a cidade (pólis). (RODRIGUES, 2011) 

 Aristóteles apresenta também em Política as várias formas de poder e 

como estas se organizam nas pólis, além de afirmar que a finalidade da sociedade 

política se baseia em ações honestas e virtuosas. (DIAS E MATOS, 2012) 

 O Estado deve oferecer condições sociais para que todas as pessoas 

consigam atingir suas aspirações e seus desejos, bem como propiciar o 

desenvolvimento integral dos membros da sociedade.  

 É no contexto do Estado e na relação deste com o indivíduo, que se 

constitui em algo distante, permeada por trâmites burocráticos, que se inserem, 

atualmente, as políticas públicas. 

 As políticas públicas, de acordo com Rodrigues (2011), são entendidas 

como “um conjunto de procedimentos que expressam relações de poder e que se 

oriente à resolução de conflitos no que se refere aos bens públicos.” 

(RODRIGUES, 2011, p. 13) 

 Esses processos ou procedimentos envolvem diversos atores que compõe a 

sociedade como: mídia, empresas, organizações do terceiro setor, equipes do 

governo, movimentos sociais, entre outros. 

 Dias e Matos (2012) consideram os estudos das políticas públicas como 

sendo uma atividade que busca sanar conflitos pela ação da autoridade e 

estabilizar a sociedade pela ação institucional do poder, bem como um processo 

de construção de uma ordem.  

 Num sentido mais amplo que Dias e Matos, Rodrigues (2011) insere as 

políticas públicas não num contexto autoritário, mas sim, num processo de 

tomada de decisões coletivas, resultante de um processo participativo, que 

condicionam o conjunto dessa sociedade. Essa visão é muito mais compartilhada 

atualmente, e muito mais viável, no sentido de estabelecer uma política comum. 
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 Koga (2011) reforça a ideia da participação dos cidadãos no 

direcionamento das políticas públicas e diz que essas diretrizes estão 

intrinsicamente vinculadas à qualidade de vida da população, pois as 

consequências dessas decisões políticas ocorrem de maneira direta na vida das 

pessoas.  

 Outro aspecto importante ressaltado por Koga (2011) é o pensar a política 

pública em termos territoriais. A autora afirma que adotar essa posição propicia 

uma revisita à história, ao universo cultural, ao cotidiano da população que vive 

nesse território. A autora relaciona ainda o debate sobre o território relacionando-

o à pobreza e à exclusão social que tem como contraponto seu vínculo com a 

inclusão social e a construção da cidadania. 

 Nesse sentido, a partir da expressão de profundas desigualdades das 

populações das cidades brasileiras é que Koga destaca a agudização do processo 

de exclusão social, e é nesta relação exclusão/inclusão que devem ser construídas 

propostas metodológicas para examinar características sociais e territoriais a 

partir da tradução de índices objetivos que consigam destacar essas 

desigualdades. 

 A presente pesquisa compartilha da mesma visão de Koga, destacando a 

importância da construção de indicadores de qualidade de vida urbana sobre o 

território, visando o destaque de desigualdades sociais expressas nos municípios 

que compõem a área de estudo. 

 Além disso, Koga insere no debate o lugar social e o território. O 

primeiro, onde ocorrem as práticas sociais e o segundo, onde incidem as políticas 

públicas. Mas qual seria a grande diferença entre os dois? A autora faz um 

resgate do autoritarismo e da violência da sociedade brasileira, e por meio deste 

resgate, percebe-se que as políticas públicas no Brasil, desde seus primórdios 

foram sendo implantadas de forma autoritária, sempre focalizando a higienização 

dos locais e das cidades como um todo, ou seja, a grande diferença é que, as 

políticas públicas foram pensadas quase sempre em termos emergenciais sem 

considerar o local onde se habita determinada população. Os exemplos 

explicitam isso muito bem: despejo de moradores de cortiços, com a intenção de 
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se higienizar o centro do Rio de Janeiro, no século XIX, travestida de política 

urbana, que na realidade, estavam à favor do jogo da especulação imobiliária 

naquele momento. Mas não precisamos ir muito mais longe no tempo, 

recentemente tivemos o exemplo da reintegração de posse do Pinheirinho, bairro 

de São José dos Campos (SP) que abrigava em torno de 1600 famílias. A ordem 

de “despejo” foi dada sem que houvesse uma preocupação para onde as famílias 

que lá viviam iriam morar, e mesmo desconsiderando que essas famílias tinham 

ocupado uma área abandonada, e que portanto, estava atendendo uma finalidade 

social. Foi por meio da mídia, dos movimentos sociais, das ONGs, que, 

indignados com a postura do Estado, pressionam o governo a tomar alguma 

providência, pois, além de ser conhecido o déficit habitacional em nosso país, as 

pessoas que lá moravam estavam cumprindo a função social primordial da 

propriedade que é a moradia. 

 Nesses exemplos, aparece o Estado como o delineador de políticas 

públicas emergenciais, autoritárias e que não consideram nem o lugar social 

(onde vive a população, lugar das práticas sociais) e muito menos o território, 

mas vão ao encontro de interesses de determinados grupos sociais, 

definitivamente, os mais favorecidos economicamente. 

 É por essa razão que o território tratado por Santos (2009), aparece com 

uma necessidade de um conhecimento sistematizado por meio do tratamento 

analítico, questionando-o sobre sua própria condição histórica atual.  Em Santos 

(2009), o território é entendido como meio técnico-científico-informacional, ou 

seja, de acordo com o momento histórico, se dará a construção e reconstrução do 

espaço com conteúdo crescente de técnicas, da ciência e de informação. A 

mecanização do território, por meio do processo de (re)construção territorial, 

propicia um grande desenvolvimento da configuração territorial. Santos (2009) 

destaca que esse desenvolvimento é atualmente estimulado pelo sistema de 

transportes, telecomunicações e produção de energia e evidencia também 

diferenças territoriais, pois o capital seleciona espaços para realizar determinados 

investimentos, e isso cada vez mais ressalta as diferenças sociais do território que 

antes eram sobretudo diferenças naturais. (SANTOS, 2009) 
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 É na direção da interrogação sobre o território e os desenvolvimentos 

territoriais trazidos por Santos que Koga se debruça, buscando refletir sobre a 

relação entre a formulação de políticas públicas (seus instrumentos) e o território. 

 A compreensão da relação entre o território e a formulação de políticas 

públicas é também importante no sentido de se elencar locais prioritários para o 

estabelecimento de determinadas políticas (locais de exclusão) e também realçar 

áreas melhores, pois o olhar relacional sobre o território, fundamental para 

capturar a própria dinâmica territorial quase sempre ultrapassa os limites 

geográficos e cartográficos. 

 É nesse sentido também, de pensar os territórios como algo dinâmico, que 

o movimento de “renovação” da cartografia na Geografia têm também se 

apoiado. Esse processo da cartografia sendo renovada, remodelada 

(principalmente aqui no Brasil) significa pensar novas métricas para se 

representar territórios, diferentes da métrica euclidiana. 

 A quantificação, muitas vezes vista pela geografia como algo que 

engessava o fazer geográfico, pode vir a somar com o pensar sobre território e 

suas diferentes formas de representação. 

 Desse modo, torna-se um desafio para a Geografia e demais ciências 

analisar atualmente as cidades e consequentemente as políticas públicas. Glaeser 

(2011) levanta aspectos interessantes sobre como estudá-las sob a ótica 

economicista. Ele afirma que ao mesmo tempo que esses estudos são cativantes, 

eles apresentam questões perturbadoras, como por exemplo, a pobreza. Glaeser, 

diferentemente de outros estudiosos do tema, admite que as cidades são as 

maiores invenções do homem e propõe questões para pensá-las: é mais difícil ser 

pobre nas cidades ou no campo? Por que as cidades atraem tanta gente? Cidades 

hoje consideradas “modelo” já passaram por diversas mazelas, será que as 

cidades mais novas ainda estão nesse processo? Entre várias outras questões que 

nos remetem à importância das cidades em nossa sociedade. Certamente as 

cidades, hoje, fazem parte de pelo menos metade da população da Terra, pois, 

aproximadamente 50% da população mundial vivem nelas. A ONU (Organização 

das Nações Unidas) estima que em 2025 serão mais de 70% da população 
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mundial vivendo nas cidades. A questão que se coloca, no que diz respeito a essa 

pesquisa é, mas como as pessoas estão vivendo nessas cidades? É preciso, a 

grosso modo, dar um zoom nos territórios, onde estão inseridas as cidades, e 

formular indicadores sociais focados em análises sócio-territoriais. 

 Neste sentido, a qualidade de vida urbana mensurada no espaço urbano ou 

intra-urbano, como preferem alguns autores, deve possibilitar a visualização das 

diferenças territoriais, que funcionem como instrumento importante para a 

elaboração de políticas sociais e territoriais. 

 Dessa forma, o território passa a ser central, não só para a formulação de 

políticas públicas, mas também, para a diminuição de desigualdades e acesso aos 

serviços públicos, muitas vezes viabilizados por essas políticas. Essa é uma das 

intenções deste estudo, aumentar o elo entre indicadores e o estudo de fenômenos 

geográficos, por meio de uma proposta metodológica focada no território, porém, 

sem perder de vista o todo que o compõe.  
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5. QUALIDADE DE VIDA URBANA 
 

 Guimarães (2005) afirma que desde a Grécia antiga o homem tem se 

preocupado com suas interferências no ambiente físico e com seus possíveis 

impactos. No entanto, em meados do século XIX, surgiram novas preocupações, 

devido às consequências evidenciadas pela Revolução Industrial em sua fase 

inicial. A Revolução Industrial deixou visível a miséria, a exclusão 

socioeconômica, a deterioração dos ambientes e a baixa qualidade de vida no 

ambiente urbano. Engels (1845) em a “Situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra” retrata o nascimento do proletariado e de todos os problemas urbanos 

associados ao processo da Revolução industrial. Por volta dos anos de 1870, 

iniciam-se reações e questionamentos com relação às conjunturas apresentadas, 

que ganharam grande visibilidade no cenário mundial. (GUIMARÃES, 2005 p. 

9) 

 Devido aos problemas ambientais que repercutiam nessa época, iniciaram-

se estudos urbanísticos visando melhorar a qualidade ambiental e também a 

qualidade de vida nas cidades europeias.  

 Portanto, desde a antiguidade até nossos dias, os problemas ambientais e o 

tema da falta e/ou deterioração da qualidade de vida predominam no espaço 

urbano e na sociedade moderna. 

 Manifestações do governo norte-americano na década de 1960, utilizavam 

a expressão “qualidade de vida urbana” para se referir aos índices de 

desenvolvimento do país. De acordo com Guimarães (2005) no Pós-Segunda 

Guerra Mundial, a qualidade de vida associa-se às preocupações da Guerra Fria e 

também às necessidades de reconstrução da economia de diversos países, 

reorganização das fronteiras políticas, processos de inclusão e exclusão social de 

diferentes grupos, visando seguir o modelo de desenvolvimento socioeconômico 

norte-americano. 

 Nas décadas de 50 a 70 do século passado, observa-se a elaboração de 

tabelas, quadros e estimativas, visando mensurar a qualidade de vida. Verificam-

se aspectos objetivos servindo de base para a análise dos subjetivos, tais como: 
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capacidade de consumo, reconhecimento do status social, sentimentos de bem 

estar e auto-realização, por exemplo. Após essas análises, a qualidade de vida 

incorporou dados oriundos de fontes oficiais como longevidade e condições de 

saúde. As críticas foram severas, pois, acreditava-se que esses indicadores não 

levavam em consideração aspectos psicológicos, representações e suas 

interpretações, nem mesmo a importância deles para a análise da qualidade de 

vida. 

 Atualmente, o tema qualidade de vida tem recebido atenção especial de 

várias disciplinas, seja na parte teórica ou empírica. Deste modo, a conceituação 

de qualidade de vida deve envolver questões multidisciplinares, baseando-se em 

aspectos fundamentais como a aceitação de que os ambientes físico, social, 

econômico e cultural podem influenciar o bem-estar coletivo e a felicidade 

individual. Portanto, a qualidade de vida pode ser apresentada com contornos 

diferenciados, de acordo com a relevância do momento histórico, das condições 

sociais, bem como da ideologia dominante a partir dos objetivos propostos. 

 Em Koga (2011), por exemplo, tendo feito parte da equipe que elaborou o 

índice de exclusão/inclusão da cidade de São Paulo, a perspectiva metodológica 

adotada no trabalho foi a do padrão básico de inclusão social, a autora afirma que 

torna-se fundamental ir ao encontro com o concreto das sociedades, ressaltando 

“onde as tais das necessidades básicas não têm a segurança de serem atendidas, 

onde perdura um relativismo sobre o desenvolvimento das políticas públicas, 

onde a pobreza e a exclusão social são cotidianamente naturalizadas.” (Koga, 

2011 p. 199) Novamente a postura de Koga reforça a importância desse tipo de 

estudo e concorda com diversos outros autores que acreditam não ser possível 

tratar da qualidade de vida quando o básico ainda não atingiu a população ou 

mesmo onde ainda não se vislumbra essa perspectiva. Koga ainda complementa 

salientando que o básico da inclusão social não significa apenas uma resposta à 

satisfação das necessidades básicas em termos de autonomia e necessidades 

físicas, mas sim, como um processo de fortalecimento do nível civilizatório da 

vida social, que signifique mais uma conquista dos cidadãos ao longo da história. 
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 Morato (2004) destaca diversas áreas do conhecimento tais como, a 

Estatística, a Economia, as Ciências Sociais, o Urbanismo, A Geografia e a 

Saúde Pública, que têm se preocupado com esta temática. Cada ciência, no 

entanto, entende a qualidade de vida segundo suas metodologias e instrumentos 

de análise, o que implica também na multiplicidade de significados associados à 

qualidade de vida, ressaltando a característica polissêmica em termos conceituais.  

 Marans e Stimson (2011) no livro Investigating quality of urban life fazem 

um apanhado geral dos estudos sobre qualidade de vida, principalmente norte-

americanos e ressaltam a interdisciplinaridade do tema. Nessa obra, 

primeiramente os autores destacam os estudos gerais sobre qualidade de vida e 

qualidade de vida urbana na metade do século XX e posteriormente os esforços 

de integração entre as abordagens objetivas e subjetivas desses estudos. Como 

atualmente grande parte da população mundial vive nas cidades; os autores 

reforçam a importância desse tipo de investigação, dividindo-as entre a 

abordagem objetiva confiada aos dados secundários e a abordagem subjetiva 

voltada à aplicação de surveys, em determinada população. Nessa obra, os 

autores ainda destacam o grande desafio em conceituar a qualidade de vida, 

tendo em vista o seu caráter multifacetado e suas aproximações com o bem-estar, 

satisfação e felicidade. Além disso, é enfatizada a importância da descoberta da 

qualidade de vida pelos responsáveis pelas políticas públicas e planejadores 

urbanos. Esses diversos estudos compilados nessa obra apresentam modelos 

interessantes para unir recursos de lazer e recreação e atividades para bem estar, 

saúde e qualidade de comunidade. 

 Para Tombelem-Zanin (1995), a emergência do conceito de qualidade de 

vida urbana na França está ligado à precariedade das cidades dos séculos XII e 

XIII, e também ao brutal crescimento das cidades pós Revolução Industrial. Mas, 

para a autora, a valorização do conceito de qualidade de vida urbana se deu 

somente por volta dos anos 1960, quando a população encontrava-se  a procura 

de moradias mais ensolaradas, próximas de equipamentos públicos e do 

comércio, ou seja, a população desejava um conforto melhor, uma melhor 

qualidade de vida. Tombelem-Zanin afirma que como entre os anos 1960-1980 
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foram publicados vários estudos sobre a melhoria do quadro de vida, ou como 

melhorar o nível de vida e proteger o meio ambiente, etc, o conceito de qualidade 

de vida tornou-se extremamente popular, podendo ser encontradas enquetes de 

toda espécie em jornais, reportagens na tv, na grande mídia em geral. 

 Gerber (2011) pesquisa sobre a gentrificação como um processo de 

recuperação do centro da cidade, expulsão da população pobre e instauração de 

um estilo de vida que procura o conforto de viver nesse local, chamando-o de 

conforto pós-moderno. Para Gerber (2011), o conceito da qualidade de vida 

urbana engloba elementos econômicos, ambientais e socioculturais. E seu estudo 

abarca dados macroscópicos e microscópicos de difícil mensuração, como o bem 

estar de uma pessoa, por exemplo. Nesse sentido, o autor afirma que a qualidade 

de vida é um conceito muito mais político que o conforto, pois a QV possui uma 

conotação de melhora coletiva do ambiente, e o conforto é mais relacionado à 

melhoria da qualidade da vida privada, é algo culturalmente inconstante e 

economicamente polissêmico, mas dificilmente ligado à visão ecológica e 

ambiental, como quase sempre está relacionada a qualidade de vida. Na 

realidade, Gerber (2011) ressalta a contradição intrínseca ao conforto urbano e à 

qualidade de vida urbana, pois, quando se pensa no conforto individual, como 

por exemplo, a calefação, não necessariamente toda população se beneficia desse 

conforto e também a poluição gerada pelo sistema, deteriora a vida coletiva, e 

portanto, a qualidade de vida. 

 Maricato (2001) acredita que para elaborar um caminho de planejamento e 

gestão que contrarie esse rumo devastador que tem tomado as cidades brasileiras, 

tanto no social quanto ambiental, exige alguns pressupostos, dentre eles, o 

primeiro a receber destaque, é a criação da consciência da cidade real e 

indicadores de qualidade de vida. Para a autora, existe uma resistência grande 

entre os dirigentes para criar a consciência da cidade real, justificada pelo fato de 

que esses dirigentes deveriam convencer toda a população, que sua situação é 

pior que suas expectativas ou mesmo do que é visto nos cartões-postais. Nesse 

sentido, a autora aponta para a importância dos indicadores como parâmetros de 
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avaliação das políticas públicas e gestões governamentais, como instrumento a 

desmascarar, por exemplo, o marketing político. (MARICATO, 2001) 

 Conforme exposto até o momento, a qualidade de vida urbana é tratada 

por meio de literatura considerável, sendo nela retratada por meio de diferentes 

visões acadêmicas que trabalham com a questão urbana, mas não diretamente 

com a qualidade de vida. Atualmente há um esforço no sentido de orientação dos 

estudos urbanos para a temática da qualidade de vida, resultante da tendência 

mundial da concentração de grande parte das populações nas cidades e também 

do intenso processo de urbanização, decorrente da demanda populacional, que 

ressalta uma série de problemáticas: poluição, tráfego, questão de moradia, falta 

de infraestrutura, entre outros, cuja influência nas condições de vida faz-se 

imprescindível conhecer e avaliar. (SANTOS et al., 2009)  

 Entretanto, para se conhecer e avaliar a qualidade de vida urbana, a maior 

parte dos estudos, utiliza os aspectos mais objetivos da temática, relacionado aos 

indicadores e análise de dados, com enfoque ao atendimento das necessidades 

fundamentais ou básicas do indivíduo. Novamente é importante ressaltar que a 

qualidade de vida possui aspectos muito mais complexos do que o simples 

suprimento dessas necessidades conhecidas como aspectos subjetivos, porém de 

difícil mensuração.  

 Contudo, a maioria desse tipo de estudo reconhece essa dificuldade, e por 

isso, é necessário explicitar o tipo de abordagem adotada e os critérios em cada 

estudo específico. Nesse sentido, Tombelem-Zanin (1995) elaborou um diagrama 

com os conceitos e elementos que compõem a qualidade de vida, expresso na 

figura 2. Interessante notar que os estudos acerca do tema não conseguem dar 

conta de todos os aspectos relacionados e isso se reflete na a riqueza e 

diversidade de abordagens sobre o tema. 
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Figura 2: Conceitos e elementos que compõem a qualidade de vida 

 
Fonte: Tombelem-Zanin (1995) Conceitos e elementos da qualidade de vida. P. 105. Tradução elaborada pela autora. 

 Vitte (2009) afirma que, para trabalhar com qualidade de vida é necessário 

empenhar-se com um conceito que abranja os aspectos subjetivos, devendo 

considerar as percepções individuais e coletivas. A escolha do Observatório da 

Qualidade de Vida de Santo André foi orientar a discussão da qualidade de vida 

tendo como referência a longevidade. Essa opção foi adotada como uma “via de 

entrada” ao estudo da qualidade de vida (VITTE, 2009).  

 O estudo sobre a qualidade de vida no município de Santo André aponta 

como questão principal, se seria possível os gestores públicos incorporarem em 

suas práticas de gestão e planejamento as necessidades humanas mais subjetivas, 

e ir além das necessidades básicas. A autora cita vários estudos sobre as 

necessidades humanas, dentre eles A. Maslow (apud VITTE, 2009) que propõe a 

hierarquia das necessidades em cinco níveis: o primeiro vincula-se às 

necessidades básicas; o segundo corresponde à necessidade de segurança no 

ambiente; o terceiro, à necessidade de pertencimento ao amor; o quarto é o da 

necessidade de reconhecimento e posição social, e o quinto é o da 
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autonomização. Vale lembrar que esses níveis foram destacados e também 

embasaram a presente pesquisa. Outro autor citado é Erik Allardt (apud VITTE, 

2009) que explicita as necessidades individuais em três verbos: ter, amar e ser. 

As necessidades básicas relacionam-se ao verbo ter, recursos econômicos, 

condições de moradia, emprego, condições de trabalho, saúde e educação. Com o 

verbo ser, relacionam-se as atividades políticas, o grau de participação dos 

indivíduos e atividades que influenciam sua vida, oportunidades de lazer e 

contato com a natureza. E com o verbo amar, são englobadas as identidades 

sociais, vínculos com a família, com a comunidade local, amizades, participações 

em organizações e associações. 

 A autora faz o levantamento de estudiosos das necessidades humanas que 

englobam os aspectos individuais, porém, também reconhece que para as 

políticas públicas, o alcance das propostas tem que se dar no coletivo, pois essas 

políticas são voltadas para grupos. Portanto, nesse sentido, as necessidades 

precisam ser pensadas de modo a serem satisfeitas por esses tipos de políticas. 

Além disso, Vitte (2009) aborda a importância da cidade como o lugar da 

experiência individual e coletiva do vivido e, consequentemente, do percebido. 

 Carlos (1994) também ressalta que a cidade como lugar, tem uma 

dimensão explicativa e é condição da realização da vida cotidiana, mas vai além, 

definindo também o uso do solo ligado a momentos do processo de produção das 

relações capitalistas, como o modo de ocupação de determinado lugar na cidade, 

seja para produzir, consumir, habitar ou viver. E a mesma autora ainda segue 

exemplificando, que para o ser humano viver, ele necessita ocupar um lugar no 

espaço, porém, esse ato não significa meramente ocupar uma parcela do espaço, 

mas sim, produzi-lo. 

 Essa produção, ainda segundo Carlos (1994), gera usos diversificados do 

solo urbano disputados por diferentes segmentos da sociedade, gerando conflitos 

entre indivíduos e usos. Essa ordenação do solo urbano será orientada pelo 

mercado, produzindo “um conjunto limitado de escolhas e condições de vida” 

(CARLOS, 1994 p. 86), de modo que a localização de uma atividade somente 

será entendida no espaço urbano como um todo, por meio da “articulação da 
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situação relativa dos lugares. Tal articulação se expressará na desigualdade e 

heterogeneidade da paisagem urbana” (CARLOS, 1994 p. 87). 

 As paisagens urbanas, como destaca MANSILLA (2001), constituem um 

elemento representativo da qualidade de vida urbana, pois, acessibilidade, 

limpeza, fluidez, qualidade das edificações, o tamanho das residências, o traçado 

viário, a presença de áreas verdes e a disponibilidade de serviços básicos são 

elementos indicativos do grau de satisfação das necessidades básicas, e tornam-se 

referenciais para as gestões locais que almejam, além da inclusão social, uma 

melhoria da qualidade de vida. Afinal, sem o mínimo de bem estar social e 

material não faz sentido avançar no debate da qualidade de vida urbana, pois, 

como é possível atingirmos os níveis mais complexos quando as necessidades 

básicas não estão sendo assistidas? 

 Nesse contexto, observa-se a inserção do conceito de qualidade ambiental 

na qualidade de vida urbana. De acordo com Nahas (2001), o aprofundamento da 

consciência ecológica a partir da década de 1970, provocado pelo agravamento 

da degradação ambiental urbana e o agravamento dos problemas ambientais 

globais, vinculou o conceito de qualidade de vida ao conceito de qualidade 

ambiental. Nessa década, o debate acerca da qualidade ambiental assume lugar 

de destaque no debate político internacional e sua incorporação trouxe uma série 

de outras implicações com relação ao dimensionamento, e a própria concepção 

de qualidade de vida vinculada à noção do desenvolvimento sustentável. Deste 

modo, a partir da compreensão de que a sustentabilidade do desenvolvimento 

humano é fruto da interação de processos socioeconômicos e da dinâmica 

ambiental, ao longo dos anos, foram, sendo produzidos subsídios teóricos e 

metodológicos voltados para a mensuração de variáveis ecológicas e de 

monitoramento ambiental, que culminaram na formulação de metodologias; 

visando avaliar a população acerca da qualidade do seu meio ambiente, assim 

como ocorreu com os indicadores sociais. (ROGGERO, 2009) 

 

“Como se observa até aqui, no campo conceitual, a mescla entre os 

dois conceitos (qualidade de vida e qualidade ambiental) é de tal 
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ordem, que, muitas vezes torna-se difícil estabelecer se a qualidade 

de vida é um dos aspectos da qualidade ambiental ou se a qualidade 

ambiental é um componente do conceito de qualidade de vida. Na 

prática, a abrangência de cada um dos conceitos se explicita ao 

serem estabelecidos e aplicados métodos para sua mensuração, que 

acabam, assim, contribuindo para a formação do próprio conceito.” 

(Nahas, 2001:3) 

 Diversos autores vinculam o conceito de qualidade ambiental aos 

conceitos: ecossistema urbano e o de qualidade de vida. Dentre os principais 

aspectos que devem ser considerados na avaliação da qualidade ambiental 

urbana, são destacados: os espaciais, biológicos, sociais e econômicos. 

 Souza (1982) ressalta que, em meados da década de 1960, no Brasil surge 

a preocupação com a qualidade de vida vinculada ao fato de que o aumento da 

riqueza nacional traria consequências negativas e imprevistas, tais como, a 

desigualdade da repartição da renda entre regiões e classes sociais, com o 

crescimento não planejado das cidades, acarretando em degradação ambiental 

devido principalmente à poluição e também destacando a importância da questão 

ambiental para a formação de conceitos de qualidade de vida.  

 Nesse momento, a abordagem do tema, que antes era estritamente 

econômica, passou a ser questionada como indicadores válidos de melhorias de 

vida. Iniciou-se então um processo de aferição da qualidade de vida por meio de 

indicadores sociais que “permitissem acompanhar a evolução dos níveis de bem-

estar social” (SOUZA, 1982 p. 14). Entretanto, os indicadores sociais tenderam a 

modelar-se aos tradicionais indicadores econômicos, mas se os últimos não eram 

adequados para mapear necessidades e desequilíbrios sociais, aspirava-se então 

que os novos indicadores sociais fossem constituídos de medidas de bem estar 

objetivas e diretas
2
, porém, não foi o que ocorreu, reintroduzindo a premissa 

normativa antes criticada. 

                                                           
2 Destaque do autor – Souza (1982) 
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 De acordo com Souza (1982), o problema reside na correspondência entre 

o que está sendo medido e as interpretações que essas medidas comportam, 

retomando a discussão de como é possível apreender as bases subjetivas dessa 

temática, ressaltando que o discurso calcado apenas nas estatísticas quantitativas 

são utilizados por grupos e organizações que disputam os recursos públicos, e 

que por isso é importante a participação da população na avaliação da qualidade 

de vida, de modo que o mapeamento das necessidades e aspirações por parte do 

poder público confluam para atender os interesses dessa população. 

 Guimarães (1982) enfatiza que a ideia de qualidade ambiental aparece no 

debate político em várias dimensões, uma delas é que a preservação de condições 

mínimas de qualidade ambiental para as gerações futuras é obrigação. Não se 

trata de criar padrões de qualidade de vida, uma vez que esses padrões refletem 

valores e ideais que talvez não sejam compartilhados por nossos sucessores. 

Trata-se de garantir água, ar, fonte de nutrição, consideradas condições básicas. 

 Damiani (1992), em seu artigo “Qualidade de vida urbana: Repensando a 

cidade?”, teme não conseguir repensar a cidade por meio da qualidade de vida 

urbana, devido ao comprometimento da qualidade de vida com a deterioração da 

cidade. A autora afirma que, ao trabalhar como técnica de planejamento na 

Emplasa (Empresa paulista de planejamento metropolitano S/A) acompanhava o 

arrolamento de serviços urbanos, onde a relação com as necessidades da 

população eram transformadas em dados manipulados pelos economistas, que 

por meio de procedimentos estatísticos, corrigiam e compatibilizavam os dados 

síntese da análise fatorial que resultaria em um ou mais indicadores sociais, que 

dariam as medidas das carências de cada lugar. De acordo com Damiani (1992) 

as soluções pensadas valorizavam a técnica em detrimento da problemática 

social. 

 A deterioração da cidade ocorre, segundo a autora, por meio da 

deterioração da vida social, reduzida a satisfação das necessidades básicas 

primárias como comer, beber, aprender, ler, e a autora vai além dizendo que a 

qualidade de vida urbana, enquanto acervo das necessidades básicas satisfeitas 
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passa exatamente pela produção de um espaço deteriorado enquanto urbano, que 

é, motivo de encontros, da vida coletiva e de espaço lúdico vivido.  

 Contrapondo um pouco a visão de Damiani (1992), há que se pensar em 

qual pedaço desse urbano está sendo estudado, pois, é pouco provável pensar em 

espaço do lúdico e do vivido para quem assiste, de sua janela, animais mortos 

boiando em córregos malcheirosos, que em dias de chuva, inundam os barracos 

da favela. Damiani (1992) afirma que ao quantificarem-se necessidades 

dissecadas, há uma simulação das necessidades sociais e urbanas em sua 

plenitude. Acredita-se também que o Estado deva prover a população com 

serviços essenciais, como água encanada, rede de esgoto e coleta de lixo, e 

acredita-se que essa demanda realmente tenha que ser quantificada para o poder 

público promover esse atendimento à população e nesse sentido, não há 

simulação. Entende-se que a grande preocupação da autora reside nas 

contradições do urbano e na racionalidade dos conjuntos habitacionais 

implantados ao longo de décadas e neste sentido, na visão da autora, “repensar a 

cidade através da qualidade de vida urbana como tema é uma ironia, 

considerando-se o discurso tecnocrático que alimentou este entendimento e a 

prática real que o realizou”(DAMIANI, 1992, p. 128). Entretanto, garantir água, 

esgoto, coleta de lixo e habitação para grande parte da população residente nas 

grandes cidades brasileiras é ainda condição premente. Certamente que a 

implantação de conjuntos habitacionais na década de 70 em terrenos baratos e 

longínquos do centro, no caso de São Paulo, não foi a melhor prática para a 

melhoria da qualidade de vida. Entretanto, não está aqui se defendendo o modo 

como foi feito anteriormente, com relação aos conjuntos habitacionais, o que não 

se pode é negar o papel que o poder público deve ter na implementação de 

políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida. 

 Os estudos sobre qualidade de vida urbana na Europa, por exemplo, vão 

muito além das perspectivas brasileiras, inserindo questões como lazer e tempo 

livre. No Brasil, principalmente nas regiões metropolitanas, onde se localizam as 

cidades da presente pesquisa, a qualidade de vida urbana tem de ser pensada em 

termos de infraestrutura e está relacionada à segregação sócio-espacial. 
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 Na cidade do Porto (Portugal- Centro de Estudos Macroeconômicos e 

previsão - CEMPRE), estudos sobre qualidade de vida urbana foram realizados 

por meio de surveys, dividindo a cidade em quatro zonas, de modo a captar a 

percepção da qualidade de vida dos moradores. De acordo com Santos et al. 

(2009), o conceito de qualidade de vida surge em contraponto às visões 

economicistas que analisavam o crescimento econômico e o desenvolvimento das 

sociedades, exclusivamente por meio dos indicadores econômicos, como o PIB 

(Produto Interno Bruto). No estudo da qualidade de vida urbana na cidade do 

Porto (SANTOS et al., 2009) apesar de serem inseridas questões como acesso à 

cultura e lazer, por exemplo, a importância da infraestrutura urbana é enfatizada, 

pois, essa foi escolhida pela população como um dos  aspectos mais importantes 

para que uma cidade tenha qualidade de vida, atrás apenas da existência de 

espaços verdes. De acordo com Santos et al. (2002), quando se trabalha com 

qualidade de vida a partir da perspectiva sobre condições de vida, estas se 

constituem o referencial para a construção de indicadores sociais a partir de 

dados estatísticos e portanto, abordam medidas mais objetivas. Quando se 

trabalha com lançamento de entrevistas à população, consegue-se abordar 

medidas mais subjetivas da qualidade de vida urbana. 

 Na Espanha, em 2007, o Centro de Investigações Sociológicas (CIS) 

coletou e classificou indicadores no âmbito da qualidade de vida. Este trabalho 

abrangeu nove áreas consideradas amplamente relacionadas com qualidade de 

vida: renda, trabalho, educação, saúde, relações interpessoais, ócio e esportes, 

habitação, ambiente e segurança. Pela abrangência do estudo, verifica-se que o 

desenvolvimento do conceito de qualidade de vida, nessa abordagem, tentou 

capturar os aspectos mais subjetivos dessa temática, por meio da construção de 

indicadores capazes de demonstrar atitudes, expectativas e valores da sociedade 

em áreas, como a família, o trabalho, a política e a economia. Novamente reforça 

a ideia de que as análises espanholas sobre qualidade de vida se diferenciam das 

brasileiras. Na Espanha é possível abranger aspectos mais subjetivos da 

qualidade de vida incluindo lazer e esportes, enquanto que no Brasil, quase todos 

senão todos os estudos e conceituações de qualidade de vida ainda se voltam para 
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a questão sócio-espacial, pela necessidade que ainda se tem de diminuir grandes 

desigualdades sócio-espaciais. 

 Segundo o estudo realizado pelo CSI, os primeiros informes publicados 

sobre condições de vida na Espanha datam de 1975, e foram realizados por 

instituições privadas. Desde então, é tentado na Espanha produzir indicadores 

que consigam dar um panorama das condições de vida da população. 

 Para Cantero et al. (2003) os últimos conceitos de qualidade de vida 

desenvolvidos têm dado ênfase na sua complexidade. Para o autor citado, definir 

qualidade de vida não é tarefa simples, e seu estudo é feito por diferentes 

posturas epistemológicas e metodológicas, o que tem gerado concepções teóricas 

muito diferentes e sistemas de indicadores muito diversos. Nesse trabalho do 

CSI, os pesquisadores optaram por uma aproximação do conceito de qualidade 

de vida que atenda a diversas concepções e cada um dos paradigmas que têm 

acompanhado a evolução do seu estudo e, sobretudo que tenha clara inter-relação 

com as dimensões da vida. Deste modo, apesar da aproximação com os aspectos 

subjetivos, esta pesquisa contemplou a perspectiva objetiva, denominada 

necessidades materiais, tais como: saúde, alimentação, emprego e renda e 

também as dimensões não-materiais, caracterizadas pelas relações humanas, 

integração social e cultural, além do meio ambiente. 

 Pacione (2003) em seu paper intitulado “Qualidade do Ambiente Urbano 

e bem estar humano – uma perspectiva da Geografia Social” explica a 

aproximação da Geografia Social nas pesquisas da qualidade de vida e qualidade 

ambiental urbana. O autor apresenta cinco modelos dimensionais para a pesquisa 

de qualidade de vida por meio do exame de um número de conceitos chave e 

questões metodológicas. O paper apresenta dois estudos de caso: A geografia da 

qualidade de vida em Glasgow” e “Paisagens do medo na cidade”.  

 De acordo com Pacione (2003), a Geografia Social Urbana tem dado 

especial atenção para as condições sociais nas grandes áreas urbanas, 

principalmente nas situações caracterizadas por baixos níveis de qualidade de 

vida. O estudo das condições de vida forma um espectro na qualidade de vida e é 

área chave para a pesquisa contemporânea da Geografia Social Urbana. Para esse 
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tipo de estudo, os geógrafos introduziram o conceito de indicadores sociais e 

territoriais para identificar e analisar variações sócio-espaciais na qualidade de 

vida, nas diferentes escalas, variando do global para o local. 

 Pacione (2003) destaca que a maior parte das pesquisas nessa área utiliza 

medidas objetivas (indicadores sociais e territoriais) derivados de surveys ou de 

dados secundários de censos demográficos, por exemplo. Paralelamente a essa 

perspectiva, entretanto, há o desenvolvimento de trabalhos com o uso de 

indicadores sociais subjetivos focados no conceito de habitabilidade. Uma 

desvantagem apontada pelo autor na utilização de indicadores considerados 

subjetivos, por meio de monitoramento da qualidade de vida via survey, é que 

nem sempre a “amostra” reflete as preocupações da população em geral.  

 A medida, portanto, é um dos grandes problemas da pesquisa em 

qualidade de vida. Para a resolução desse problema, Pacione (2003) afirma que é 

de crucial importância os pesquisadores de qualidade de vida conservarem o 

conceito direcionado ao instrumento de política pública para o planejamento 

social. 

 O primeiro estudo de caso da qualidade de vida em Glasgow examinou as 

diferenças na qualidade de vida por meio de indicadores sociais e territoriais, 

combinando análise estatística e cartográfica. Essa análise focou-se em 

identificar a natureza, a intensidade e a incidência das privações na cidade. 

Sessenta e quatro indicadores relacionados à demografia, socioeconômicos e 

condições de residência foram extraídos do censo demográfico nacional. Para 

explorar a distribuição espacial foi utilizada uma r-type componente análise, 

gerando 5374 outputs de áreas na cidade. Os resultados analíticos demonstram 

áreas em desvantagens em relação à outras, bem como serve de orientação para 

políticas futuras. 

 O outro estudo de caso apresentado com relação ao crime, nas bordas de 

Glasgow, o pesquisador realizou entrevistas para determinar a relativa 

importância do crime como um problema social no estado, além de identificar a 

geografia do medo nessa região. 
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 Por meio desses estudos de caso Pacione (2003) conclui que a experiência 

do geógrafo nos dois tipos de investigação, social survey ou síntese tradicional 

são perspectivas conceituais e metodológicas ecléticas da disciplina que 

garantem a contribuição significativa do geógrafo social de modo a assegurar a 

habitabilidade nas cidades no século XXI. 

  Os estudos realizados em Glasgow se assemelham a alguns estudos 

desenvolvidos no Brasil com relação à qualidade de vida urbana e sua 

aproximação com a qualidade ambiental, porém, esses vão além na discussão 

teórica, inserindo questões como o stress e a percepção do ambiente, que podem 

alterar a qualidade de vida. 

 Outro estudo realizado sobre qualidade de vida elaborado por Lelièvre e 

Findlay (1991), no departamento de Geografia da Universidade de Glasgow,  

teve como estudo de caso as zonas urbanas por toda a Grã-Bretanha. Assim como 

outros estudos interurbanos gerados sobre o tema, há um ranqueamento das 

melhores e das piores cidades para se viver. O diferencial desse estudo é um 

mapa temático com os índices melhores e piores e portanto, uma espacialização 

do fenômeno, e não apenas uma lista com os resultados, como é comum de se 

encontrar em estudos desse tipo. 

 Em outra perspectiva de análise de qualidade de vida urbana, mais 

próxima do que se pretende no presente estudo, Lo (1997), no paper intitulado 

“Aplicação de imagens Landsat TM para avaliação da qualidade de vida no 

ambiente urbano”, extraiu dados da imagem de satélite, como uso o do solo, 

índice de vegetação, temperatura da superfície do solo e cruzou com dados 

socioeconômicos provenientes do censo demográfico para avaliar a qualidade de 

vida na cidade de Athens (Geórgia USA). 

 Para Lo (1997), a qualidade de vida pode ser entendida como um atributo 

coletivo e que são avaliados com referência à morfologia e ambiente 

sociocultural. Para a realização dessa avaliação, o autor utiliza o método análise 

das componentes principais e a sobreposição de imagens raster em um sistema 

de informação geográfica (SIG), integrando dados biofísicos e socioeconômicos 

para avaliar a qualidade de vida na área de estudo. 
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 De acordo com Lo (1997), baseado em diversos outros estudos sobre QV, 

os atributos utilizados na avaliação da qualidade de vida de Athens fazem parte 

de aspectos coletivos e, portanto, de grupo de pessoas, não são aspectos 

individuais. Segundo Lo (1997), vários atributos podem ser utilizados para medir 

qualidade de vida, e estes consistem em aspectos objetivos e subjetivos, e dá o 

exemplo: a renda per capita constitui-se em um atributo objetivo, mas o quanto 

as pessoas estão satisfeitas com sua renda, trata-se de um aspecto subjetivo. 

 Lo (1997) conclui em seu estudo que as imagens de satélite de alta 

resolução, como a Landsat TM
3
, são de grande utilidade para avaliação da 

qualidade de vida no ambiente urbano e que a integração de dados provenientes 

da imagem de satélite e dados do censo demográfico é importante nas análises 

urbanas.  

 Outra direção que a pesquisa de Lo (1997) pôde dar foi a aplicação 

universal do conceito de verdor
4
, que pode ser relacionado às características 

socioeconômicas do ambiente urbano em diferentes configurações culturais. 

 Celemín (2007) propõe o estudo da qualidade de vida ambiental para a 

cidade de Mar del Plata, na Argentina, por meio da elaboração de um índice de 

qualidade de vida ambiental urbana. O autor pesquisou a relação entre qualidade 

de vida e qualidade ambiental, visando conhecer as origens, importância e as 

diferentes definições da qualidade de vida ambiental. Dentre alguns dos autores 

pesquisados por Celemín, Rueda (1996 apud Celemín) apresenta como sendo a 

máxima expressão da qualidade de vida, a situação de perfeito equilíbrio 

ecológico, tanto biológico como no entorno, no social, no cultural e mitológico, e 

relembra que esse equilíbrio é algo totalmente utópico na sociedade moderna. 

 Celemín (2007) ressalta a importância de se considerar a escala desejada 

(nível de detalhe) características físico-naturais da área de estudo e buscar 

informações ou gerá-las para cartografá-las e realizar análises sócio-territoriais, 

antes de elaborar o índice. Celemín (2007) utilizou para elaborar o índice, o raio 

censitário utilizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censo da Argentina 

                                                           
3
 No tempo em que o estudo foi realizado as imagens Landsat TM eram consideradas de alta resolução, atualmente com o 

desenvolvimento das geotecnologias existem diversos satélites produzindo imagens de alta resolução espacial como o Quickbird, 

Ikonos entre outros. 
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para coletar informações sobre a população e suas habitações. Quando não havia 

informações disponíveis nesse órgão, foram consultados bancos de dados de 

organizações não governamentais (Ongs). Foram utilizados os seguintes 

indicadores ambientais (positivos e negativos): quantidade de metros quadrados 

de área verde por habitante de cada raio censitário (positivo); áreas sujeitas a 

inundações por habitante (negativo); vazios urbanos por habitante (negativo); uso 

industrial por habitante (negativo); porcentagem de habitação com acesso à água 

potável (positivo). O índice foi obtido por meio de técnica estatística 

multivariada conhecida como somatório da pontuação ômega, que é uma 

metodologia apropriada para identificar distribuições espaciais da configuração 

social. O índice final de qualidade de vida ambiental é o resultado da soma 

dos valores do índice cada variável, ponderada pelo peso relativo estipulado. O 

resultado pôde atingir um alcance teórico entre 0 e 1 para refletir a situação pior e 

melhor, respectivamente, como é feito com o IDH. 

 Pred (1979) estuda o desenvolvimento de sistemas de cidades, para 

explicar as desigualdades regionais das oportunidades de emprego, as quais 

consideram como um dos sintomas de variações inter-regionais na qualidade de 

vida. Para o autor em última instância a qualidade de vida de uma cidade ou 

região refere-se ao acesso de seus habitantes às alternativas de emprego, serviços 

públicos essenciais, facilidades médicas e educacionais, serviços culturais e a 

espaços verdes de recreação. Pred afirma que nos grandes complexos 

metropolitanos há um acesso maior que em outras regiões, com exceção das 

áreas verdes. Além disso, Pred constata que o crescimento populacional das 

economias avançadas (EUA, Canadá, França...) concentrou-se nos grandes 

complexos metropolitanos ou em seu entorno, assim como o avanço das 

comunicações e do transporte possibilitou o crescimento do emprego e do 

transporte nas áreas periféricas. Concomitante a esse processo de concentração 

populacional nessas áreas, presenciamos um aumento do tempo gasto no 

transporte, congestionamentos, poluição, serviços públicos de má qualidade que 

geram inquietação na população e nos planejadores. Foi esse movimento que 

                                                                                                                                                                          
4 Tradução de greenness concept. 
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trouxe aos países de economia mais avançadas o desenvolvimento de políticas 

públicas capazes de conter o crescimento dos complexos metropolitanos, bem 

como incentivar o aumento da qualidade de vida, nas regiões mais 

desfavorecidas.  

 Barbosa (1996) aborda a o desenvolvimento e o ambiente, questionando se 

existe um modelo estabelecido. A autora afirma que, se o desenvolvimento 

trouxe consigo a democratização e acesso a serviços sociais importantes, como 

educação, transporte, saúde, etc, entretanto, a qualidade destes tem piorado e faz 

com que a sociedade enfrente problemas diversos, muitos deles, mas não só, 

relacionados a regiões pobres e atrasadas. Aliada a essa situação a autora aponta 

outro problema relativo ao uso indiscriminado de agrotóxicos e insumos 

agrícolas, que indicam um processo econômico e cultural que não permite 

alternativas satisfatórias, ambientalmente, para a qualidade de vida da população. 

O interessante nessa análise é que a autora consegue vincular a maneira que os 

problemas ambientais impactam diretamente a qualidade de vida e elucidam que 

nem sempre o desenvolvimento pode ser considerado algo positivo do ponto de 

vista da melhoria das condições de vida das populações. Essa questão também é 

evidenciada por Sen (1999) ao comparar alguns índices de longevidade entre 

habitantes de Kerala, na Índia, e os negros norte-americanos. Os primeiros, 

apesar de apresentarem piores condições econômicas, possuem expectativa de 

vida maior que o segundo grupo. Barbosa (1996), de certa forma também ressalta 

que na década de 80/90 no interior paulista, com a desconcentração industrial da 

RMSP, o desenvolvimento era sinônimo de modernidade, pois, ao afirmar que 

esse processo melhorou a qualidade de vida da população destes locais, foi 

deixada de lado a questão da degradação ambiental. O que novamente é 

importante destacar nessas posições, é o quão relevante são os conceitos e as 

metodologias adotadas para cada pesquisa específica. 

Zepf (1999) discute em sua pesquisa sobre como conceber o espaço 

público e os paradoxos da urbanidade. Seu estudo de caso é Lausane, Suíça. 

Nesse estudo o autor propõe estudar o espaço público como parte da questão da 

organização do espaço, da qualidade de vida, da comunicação e do marketing 
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que nos coloca uma série de questões de ordem interdisciplinar. Trata-se de uma 

noção que faz referência aos elementos de dimensões social, espacial e político 

administrativo. O autor também traz em paralelo o conceito de urbanidade, 

introduzindo a noção de sociabilidade ao conceito que se define por maneiras de 

estarem juntos, diferentes grupos sociais, inseridos em um dado contexto social. 

O autor também considera a urbanidade como sendo algo que deva ser agradável 

aos cidadãos, afirmando que a noção de urbanidade constitui-se de uma espécie 

de imagem de encantamento da diversidade urbana, que é utilizada no projeto 

urbano com a finalidade de todas as espécies de representações agradáveis que 

possam evocar a cidade. (ZEPF, 1999) 

O conceito de urbanidade nos remete muitas vezes aos critérios físicos, 

que diz respeito à um quadro arquitetônico, à distinção dos limites de bairros, dos 

ambientes e sociais. Esse conceito também nos leva à uma grande diversidade de 

representações do que se constitui a qualidade de vida urbana, a tolerância, a 

miscigenação, que faz muito sentido no cenário europeu, etc. 

A urbanidade é composta de um certo número de aspectos sócio-espaciais 

favoráveis à criação de uma qualidade de vida junto com a densidade do meio 

urbano. 

 As definições e os conceitos apresentados retratam a variedade de 

abordagens e a multidisciplinaridade da qualidade de vida, elemento central 

quando se pensa em modelos de desenvolvimento e compatibilidade com as 

necessidades ambientais. Além disso, os estudos exemplificados evidenciam 

concepções teórico-metodológicas diversas aliadas à disponibilidade de dados. 

 

5.1 INDICADORES SOCIAIS 

 A consolidação do setor de planejamento está relacionada à criação e o 

desenvolvimento de indicadores sociais no século XX. Apesar de existirem 

contribuições importantes nos anos 20 e 30 do século passado, foi a partir dos 

anos 60 que a tentativa de acompanhamento das transformações sociais e 

medição dos impactos das políticas públicas na sociedade começam a ganhar 

corpo científico. (JANNUZZI, 2002) 
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 De acordo com Jannuzzi (2002), o indicador social é um recurso 

metodológico que informa algo sobre um aspecto da realidade ou sobre as 

mudanças que estão sendo processadas na mesma. Os indicadores sociais 

geralmente são voltados à subsidiar atividades de planejamento público na 

formulação de políticas sociais nas mais diversas esferas do governo. Com 

relação à pesquisa acadêmica Jannuzzi (2002) destaca que o “indicador social é 

o elo entre modelos explicativos da teoria social e a evidência empírica do 

fenômeno social observado”. (JANNUZZI, 2002 p. 2) 

 Os indicadores sociais são medidas utilizadas para a operacionalização de 

medidas abstratas. O papel dos indicadores é, portanto, apontar, indicar, traduzir 

em termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de 

escolhas teóricas e/ou políticas realizadas previamente.  

 A construção de um sistema de indicadores voltado para as políticas 

públicas inicia-se a partir da explicitação da demanda, tais como a proposição de 

programas de ampliação de atendimento à saúde, redução de déficit habitacional 

e melhoria das condições de vida da população. (JANNUZZI, 2005) 

 A escolha de indicadores visando a construção de um sistema de 

indicadores sociais, voltados à formulação e avaliação de políticas públicas deve 

considerar um conjunto de propriedades que definirá uma tipologia de 

indicadores mais adequada. A pesquisa social recomenda, em sua prática, que os 

procedimentos de construção dos indicadores sociais sejam claros e 

transparentes, que a adoção de certas posturas metodológicas sejam justificadas e 

que as frequentes escolhas subjetivas sejam explicitadas de forma objetiva, 

atributos fundamentais para que um indicador goze de legitimidade nos meios 

técnicos e científicos. (JANNUZZI, 2005) 

 Em uma pesquisa, a escolha dos indicadores deve ser fundamentada na 

avaliação crítica de suas propriedades e não apenas na tradição do uso deles, 

embora muitas vezes indicadores consagrados possam auxiliar nas escolhas, 

como é o caso da correlação entre renda e educação, entretanto, estas correlações 

devem estar também explicitas na metodologia. 



   44 

 A qualidade de vida urbana, por ser de difícil conceituação, também  

apresenta como tarefa complexa a criação de um índice sintético ou sistema de 

indicadores. A principal crítica de Jannuzzi (2002) com relação aos indicadores é 

que muitas vezes embora definidos de forma abrangente, os conceitos acabam 

sendo banalizados como se os indicadores fossem a expressão mais exata do que 

os próprios conceitos. Daí que grande parte de temas complexos como condições 

de vida, desenvolvimento humano ou qualidade de vida urbana acabam sendo 

avaliados somente pela variação de indicadores. 

 Maricato (2001), arquiteta e urbanista, afirma que “é impossível pretender 

administrar bem um território sem conhecê-lo suficientemente”. (MARICATO, 

2001, p. 71) E a autora continua, “nessa busca de modernizar a medição de 

evolução de uma determinada comunidade espacialmente localizada, a eleição 

de indicadores é fundamental.” (MARICATO, 2001, p. 71) 

 Além disso, a autora enfatiza a importância dos indicadores sociais nas 

políticas públicas, ligadas ao urbanismo e o importante papel da academia na 

elaboração de indicadores. 

 

“Indicadores sociais como a evolução das matrículas nas escolas, 

leitos nos hospitais, atendimento à gestão, mortalidade infantil, 

número de homicídios, longevidade, etc. constituem parâmetros para 

avaliação de políticas públicas e gestões governamentais, ao lado dos 

indefectíveis indicadores econômicos cujo prestígio é evidenciado 

pelo quanto a mídia nacional e internacional dele se ocupa. A 

universidade tem aí importante papel a cumprir.” (MARICATO, 

2001:71) 

 

 Com relação à utilização de indicadores sociais pela ciência geográfica, 

Martinelli (2004) afirma que as representações que tentam captar o conteúdo da 

sociedade, multiplicam-se com base em indicadores e índices que caracterizam e 

qualificam as populações. Não só a geografia, mas outras disciplinas trabalham 

com variáveis específicas, bem como constroem indicadores cada vez mais 
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complexos e com representações em mapa, sejam nas ciências naturais, sociais 

ou nas humanidades. São diversos os índices criados tais como, índice de 

pobreza; exclusão social; conforto térmico; vulnerabilidade social; homicídios de 

jovens; infraestrutura urbana; qualidade ambiental, entre outros. A qualidade de 

vida pode ser vinculada a alguns dos indicadores descritos, formando um índice 

sintético. Os números contam ou medem algo quantitativo, sendo atribuídos à 

unidades espaciais de observação cada vez menores. 

 Milléo (2005) afirma que os indicadores sociais na Geografia são tomados 

de arrasto, ou seja, os indicadores são mapeados, considerados em diferentes 

escalas, de modo que alguns podem inclusive ser abandonados para que outros 

sejam evidenciados no espaço, e esse é, segundo o autor, uma das maiores 

distorções dos indicadores. Outro descompasso apontado pelo autor é a reduzida 

consideração dos indicadores como objeto de estudo pela Geografia, e considera 

como principal objetivo de seu trabalho a elaboração de uma crítica ao processo 

de adoção de indicadores sociais pela Geografia. Milléo (2005) trata o encontro 

da Geografia com os indicadores sociais visto, primeiramente, como mera 

informação estatística que se refere ao social. O autor defende a abordagem dos 

indicadores a partir de um conjunto de conceitos do qual a ciência geográfica já é 

detentora, ou seja, os indicadores sociais têm de ser vistos como um objeto 

técnico de auxílio à racionalização do espaço de acordo com determinados 

interesses. Ainda de acordo com Milléo, (2005) os indicadores surgiram em 

meados dos anos 1960, nos Estados Unidos, e fizeram parte de um movimento 

conhecido como “movimento dos indicadores sociais”, generalização utilizada 

devido ao grande interesse na época por parte de instituições, pesquisadores e 

governo, na busca e discussão de teorias que embasassem a ideia da criação de 

um sistema de informações sobre a sociedade em forma de indicadores. Estas 

informações, quando combinadas com outros dados, poderiam gerar novos 

conhecimentos e porquê não melhorar a qualidade de vida da população a partir 

de políticas sociais efetivas. 

 Milléo, entretanto, caracteriza o encontro da Geografia com os indicadores 

sociais como algo feito de forma negligente, uma vez que a ciência deu reduzida 
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atenção ao instrumental, que desde o início se demonstrou importante para a 

análise geográfica de fenômenos. O autor cita Raffestin e sua Geografia do 

Poder, entretanto, suas considerações estão mais voltadas à relação entre posse de 

informação e posse de poder do que realmente à análise de indicadores e suas 

espacialidades. Outra questão importante levantada pelo autor trata-se da pouca 

exploração dos indicadores sociais nas análises geográficas. E vai além, ao tratá-

los como instrumento técnico nascido na crise do regime de acumulação fordista, 

mas que ao se direcionarem à representação do espaço social, criam um 

determinado espaço social que pode facilitar ou constranger ações. Na realidade, 

esse constrangimento, na Geografia, talvez ocorra devido às dificuldades de 

superação de se pensar os indicadores como mera informação estatística e 

também da falta de uma postura mais assertiva da geografia ao observar avanços 

e possibilidades de contribuição na elaboração e/ou análise de indicadores sociais 

em seus estudos e não apenas criticá-los. O autor defende em sua análise que os 

indicadores sociais não devem ser mera técnica aplicada ao espaço, eles “não 

encerram dentro de si mesmos sua influência sobre os atores sociais, mas criam, 

ao serem percorridos pelas ações, um determinado espaço.” (MILLÉO, 2005, p. 

46) 

 Na Geografia, portanto, a espacialização de um fenômeno constitui-se de 

fundamental importância para a análise e também pode servir de instrumental 

para políticas públicas. No caso da qualidade de vida urbana, considerada como 

classificação mais agregada de vários indicadores, o índice final criado, mostra 

os diferentes níveis da qualidade de vida no espaço urbano, expresso em mapas 

sínteses. São várias as disciplinas que ranqueiam e até mesmo produzem diversas 

tabelas, indicando municípios, países, distritos melhores ou piores, uns em 

relação aos outros em diversos temas (condições de vida, pobreza, infraestrutura, 

etc.), mas a cartografia temática, considerada por muitos como a cartografia da 

Geografia, permite a espacialização das informações, enriquecendo a análise. 

Várias outras disciplinas, como as Ciências Sociais, já vêm utilizando o potencial 

da cartografia temática na espacialização de indicadores/índices. Entretanto, a 

Geografia, por ter em seu bojo a estruturação da teoria cartográfica, pode e deve 
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produzir mapas coerentes com base nos indicadores, que sejam leitura 

simplificada e compreensão. Pois, muitas vezes, observamos na criação de 

sistemas de indicadores/índices excelente arcabouço teórico e metodológico, com 

produtos cartográficos pobres quando não, equivocados. Outro aspecto 

importante para a Geografia é a busca de um formato e um enfoque dos 

indicadores sociais que abranja a relação com diferentes tipos de representações 

do espaço. (MILLÉO, 2005) 

 Nesse sentido, a Geografia tem muito a colaborar com relação aos 

produtos cartográficos construídos com base em índices e também muito a 

aprender com os idealizadores dos indicadores/índices. 

 

5.1.1. O IDH 

 A noção de desenvolvimento foi inserida no conceito de qualidade de vida 

por abordagens relacionadas às necessidades humanas e ao meio ambiente de 

forma conjunta. O IDH representa um dos primeiros índices de grande expressão 

mundial, apesar de todas as críticas. 

 A ONU (Organização das Nações Unidas) adota desde 1990, o paradigma 

do desenvolvimento humano. O conceito do desenvolvimento humano é a base 

do índice de desenvolvimento humano (IDH). Esse índice foi desenvolvido 

considerando não apenas a dimensão econômica, mas também outras 

características como: sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da 

vida humana. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

apresenta o conceito de desenvolvimento humano como um diferencial, tendo em 

vista a consideração das pessoas em seus objetivos finais, não compartilhando da 

visão da teoria do capital humano, que considera a população como meio de 

produção. 

 O IDH foi desenvolvido pelo paquistanês Mahbub ul Haq e contou com a 

colaboração do economista indiano, Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 

Economia em 1998. Esses pesquisadores entendem o desenvolvimento humano 

como um processo que permite a expansão de diversas liberdades. Dessa forma, 

http://www.nd.edu/~kmukhopa/cal300/calcutta/amartya.htm
http://www.nobel.se/economics/laureates/1998/
http://www.nobel.se/economics/laureates/1998/
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o IDH diferentemente do PIB (Produto Interno Bruto), não considera somente a 

dimensão econômica. Publicado pela primeira vez em 1990, o IDH tornou-se 

referência mundial, por possibilitar a comparação entre diferentes nações com 

relação ao PIB per capita, longevidade e educação. Ao contrário do que muitos 

pensam, essa medida sintética não foi criada com o intuito de representar a 

felicidade das pessoas nem os melhores lugares para se viver. A grande vantagem 

do IDH é a possibilidade de comparação entre os países do mundo, a qual se 

tornaria inviável, caso fossem utilizados outros dados de dimensões diferentes, 

devido à compatibilização. A grande desvantagem desse indicador relaciona-se à 

simplificação do conceito de desenvolvimento humano pelos criadores do índice. 

 As principais críticas feitas ao IDH referem-se, por exemplo, à inclusão de 

indicadores alternativos de dimensões já trabalhadas como de novas dimensões e 

também ao quanto que essa medida auxilia efetivamente as políticas públicas e 

não funciona apenas como uma mera medida.  

 Com relação às primeiras críticas explicitadas, os requisitos a serem 

preenchidos para novos indicadores tornarem-se parte do IDH dificultam a 

inserção, pois para que isso ocorra, os dados devem ser de boa qualidade, 

comparáveis entre países, disponíveis para ampla quantidade de países, relevante 

para políticas para serem então validados. (FERREIRA, 2012)  

 Já com relação à efetividade do índice, Mendonça (2000 apud MILLÉO, 

2005) é enfático ao afirmar que o IDH, apesar de demonstrar que “tem o homem 

como centro e principal beneficiário” dessa medida, na realidade o índice não 

passa de um diagnóstico visando a carência das necessidades básicas e não vai 

além dessa perspectiva. Seguindo o raciocínio do mesmo autor, a noção de 

atender as necessidades básicas, nada difere da implantação das linhas de 

pobreza, que refletem onde se devem priorizar os indivíduos que se encontram 

em situação desfavorável. Portanto, a construção do IDH pode ser encarada tanto 

como um controle das políticas públicas como também um obscurecimento do 

conceito de pobreza ao reduzi-lo na questão do aperfeiçoamento de mecanismos 

que garantam a equidade de oportunidades. (Milléo, 2005) 
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 Demo (2003) ao contrário de Mendonça não rejeita a relação entre o 

desenvolvimento e a oportunidade destacada pelo IDH. Demo reconhece os 

esforços de vários institutos de pesquisa, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) , Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), nos estudos sobre pobreza e inclui o IDH como 

sendo um deles. O autor acredita, entretanto, que o grande problema desses 

estudos seja o de privilegiar o método à realidade complexa, apostando em 

rendas mínimas como salvação social. Demo (2003) crê que a noção de pobreza 

política inserida pelo IDH, apresenta-se como o maior desafio para o 

desenvolvimento e encontra-se independente da posição econômica.  

 Sen um dos idealizadores do IDH defende o desenvolvimento aliado à 

liberdade. Em seu livro “O desenvolvimento como liberdade” (1999) Sen afirma 

que não é possível falar em desenvolvimento sem tratar da liberdade humana em 

seus aspectos essenciais. Deste modo, Sen (1999), ao abordar as várias faces da 

liberdade (política, disponibilidades econômicas, oportunidades sociais, garantia 

de transparência, proteção e segurança) considera que o desenvolvimento em 

termos de liberdades concretas possui importância central na remoção de 

privações e enxerga nas políticas públicas instrumento para subsidiar o 

desenvolvimento das capacidades humanas, de modo a promover melhorias na 

qualidade de vida. Neste sentido, o IDH, foi desenvolvido de acordo com um 

novo paradigma de desenvolvimento, que tem a liberdade como base 

fundamental. Focar na qualidade de vida e nas liberdades concretas, mais do que 

no rendimento e nas riquezas é aspecto recente da economia que foge as suas 

tradições. 

 Um aspecto bastante comentado trata-se da comparação do IDH com 

outros indicadores econômicos, como por exemplo, o PIB. Certamente que o 

surgimento do IDH está relacionado também ao questionamento do PIB como 

medida de desenvolvimento, entretanto, quando se esquece de que o PIB (PIB, 

como poder de compra) é apenas uma das dimensões que compõe o IDH 

questiona-se o porquê do Brasil aparecer em 6º lugar na economia mundial atual 

(2012) conforme destaques da mídia, e o IDH não demonstrar essa mesma 
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realidade (posição 84ª no ranking 2011). O Brasil é ainda um país que apresenta 

grandes desigualdades sociais e seu IDH não acompanha os índices econômicos 

porque os avanços apresentados pelas outras dimensões (longevidade, educação) 

são bem menores do que os avanços econômicos. 

 Outro aspecto importante a ser ressaltado ainda, é que quando se trata de 

um indicador sintético como é o caso do IDH, fica difícil analisar seus 

componentes individualmente. Isso se torna evidente quando Santos (1994) em 

“Por uma economia política da cidade” trata da comparação da qualidade de 

vida na Região Metropolitana de São Paulo e do interior do Estado, por meio de 

dados dispersos de alfabetização e energia elétrica. Afirmando que nesses casos 

os índices de qualidade de vida podem ser comparados com alguns países 

europeus e com os Estados Unidos. (Santos, 1994)  

 Deste modo, assim como o IDH, o índice sintético de qualidade de vida 

urbana formado por uma série de indicadores, deve ser analisado em sua 

totalidade. Pois, ao se pensar de maneira dispersa como o exemplo apresentado 

em “Por uma economia política da cidade”, pode se obter uma falsa noção de 

que a qualidade de vida no interior do Estado de São Paulo é semelhante à de 

alguns países europeus, como da Espanha, por que temos índices semelhantes de 

residências urbanas com geladeira, por exemplo. Tanto o(s) conceito(s) quanto à 

mensuração da qualidade de vida urbana devem apresentar uma estrutura que 

permita a comparação em algum termo de cidades de mesmo porte, mas não uma 

série de dados que não estejam relacionados à sua averiguação, nem relacionados 

a uma metodologia. 

 O IDH, apesar de todas as críticas, é uma medida muito utilizada para 

análise do desenvolvimento humano, em mais de cento e trinta países. Muitos 

dos relatórios produzidos a partir desse índice desagregam o IDH com a intenção 

de obter medidas de acordo com suas necessidades. Portanto, o IDH é uma 

medida amplamente utilizada como ferramenta de análise dos elaboradores de 

políticas públicas, apresentando-se como uma síntese do desenvolvimento 

humano de um país. 
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 No Brasil o IDH-M (Índice de desenvolvimento humano municipal) foi 

desenvolvido pela parceria PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro. O IDH-M 

constitui-se uma adaptação da metodologia do IDH para a aplicação em nível 

municipal. O primeiro teste foi realizado nos municípios mineiros, com a 

publicação “Condições de Vida dos Municípios Mineiros” (FJP, IPEA, 1996), 

que permitiu uma aproximação muito mais exata da realidade social mineira, 

revelando aspectos desconhecidos de determinados municípios, por meio da 

apresentação de disparidades regionais e intermunicipais no Estado. (PEDROSO, 

2003) 

 A publicação citada foi considerada como inovadora do ponto de vista da 

apresentação dos resultados, pois, em conjunto foi desenvolvido um software que 

permitiu o acesso à base de dados e com isso, a elaboração de mapas temáticos 

diversos e relatórios em diferentes unidades de análise. A partir desses estudos, o 

PNUD convidou em 1998, as instituições IPEA e FJP a produzir um estudo 

semelhante para todos os municípios brasileiros. Desde então, o Brasil é um país 

que tem desenvolvido uma série de indicadores relacionados ao desenvolvimento 

humano (mapa da inclusão e exclusão social de São Paulo, IDH-M da Região 

Metropolitana do Recife desagregado por distritos) e isso também tem auxiliado 

na elaboração de novos indicadores sociais e novas metodologias. 

 O IDH, é portanto, um indicador que levou anos para ser moldado e é por 

isso que atualmente possui credibilidade e também serve de inspiração para a 

elaboração de novos índices e indicadores. 

 

5.1.2. INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA URBANA 

 A cidade é uma construção humana que possui determinadas dinâmicas. 

Essa dinamicidade expressa condições e relações complexas, tanto socialmente 

quanto espacialmente. Pensar a cidade na Geografia e em outras disciplinas que 

têm no urbano o seu campo de estudo, significa elucidar as desigualdades sociais 

e territoriais com a intenção de se refletir a respeito dos processos inerentes a 

esse organismo em determinado momento histórico. De acordo com Glaeser 

(2011) desde a época de Platão e Sócrates, as cidades representam inovação, e 
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portanto, formam densas aglomerações, devido às facilidades que elas 

representam para  trabalho, estudo, mobilidade, lazer, etc. Magalhães (2011) em 

seu artigo intitulado “Qualidade essencial”, dá o exemplo de uma entrevista com 

um migrante nordestino no Rio, onde uma das perguntas era: por que sair do 

sertão do Nordeste para vir morar em uma favela do Rio de Janeiro? A resposta 

que se esperava era mais objetiva, no entanto para a surpresa do pesquisador, que 

foi simplesmente: por causa da movimentação da cidade grande.  

 Atualmente, o que todos têm questionado bastante a respeito das cidades,  

pensando nas metrópoles, é que, antigamente o que representava facilidade como 

a mobilidade, hoje é dificultada pelo tráfego intenso de veículos aliados aos 

parcos investimentos em transporte público. Em São Paulo, por exemplo, a linha 

4 do Metrô já nasce saturada, utilizar o automóvel aos sábados já não é mais 

tranquilo quanto há alguns anos, locomover-se na metrópole significa perder 

horas no trânsito. A mobilidade é apenas um dos aspectos ressaltados, mas vem 

acompanhada de falta de moradias adequadas para grande parcela da população, 

poluição do ar e das águas, etc. 

 O exemplo do migrante nordestino reforça a ideia de Glaeser de que as 

pessoas querem realmente viver em áreas urbanas. E um dos grandes desafios é a 

universalização dos direitos dos cidadãos à cidade, principalmente por meio de 

políticas públicas. Para isso, torna-se necessário a sistematização de indicadores 

sócio-territoriais. Sistematizar um conjunto de indicadores para expressar, por 

exemplo, a qualidade de vida urbana, trata-se de tarefa ainda mais complicada. 

Na realidade, a elaboração de um sistema de indicadores seja de qual natureza 

for, exige muito além do conhecimento e dos domínios das ferramentas da 

estatística.  

 A começar pela conceituação da qualidade de vida urbana, há muitos 

questionamentos sobre a satisfação das necessidades básicas ou mesmo sobre a 

abordagem objetiva ou subjetiva acerca da temática. De acordo com Herculano 

(1998), os estudos sobre qualidade de vida urbana, com enfoque 

predominantemente em sua mensuração traz embutida a escolha do pesquisador 

sobre o que mensurar e os pressupostos do que se compõe a qualidade de vida. 
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De acordo com o mesmo autor, os estudos que enfocam a avaliação/mensuração 

da qualidade de vida seguem duas linhas: primeiramente, se examina os recursos 

disponíveis e a capacidade efetiva de um grupo social a satisfazer essas 

necessidades, condições de saúde, quantidade de leitos, etc. A outra forma é 

avaliar as necessidades através do grau de satisfação e dos patamares desejados. 

 Ribeiro (2008) trata da mensuração da qualidade de vida urbana, 

apontando as vantagens de se conhecer alguns indicadores que compõem a 

qualidade de vida por meio da comparação desses índices entre municípios. E diz 

que isoladamente os indicadores de acesso à moradia, serviços de água, esgoto, 

saúde, etc não são suficientes para definir a qualidade de vida de um determinado 

grupo social. 

 Para Nahas (2009), o conceito de qualidade de vida foi consolidado a 

partir da década de 1960, quando esse passou a ser utilizado como contraposição 

a avaliações do nível de desenvolvimento estritamente econômico dos países. Ao 

longo das décadas de 1970 e 80, esse conceito sofre influências de novas 

transformações sociais, oriundas da questão ambiental, que começa a ser 

alardeada nessa época. A qualidade de vida passa então a ser discutida a partir da 

questão urbana, o foco do conceito passa a ser a cidade e o urbano. Para a mesma 

autora, ocorre uma fusão entre qualidade de vida e qualidade ambiental, quando 

se deseja formular indicadores para o planejamento urbano, a qualidade 

ambiental em um sentido amplo, torna-se um dos elementos para dimensionar a 

qualidade de vida urbana, e quando se deseja o contrário, a qualidade de vida 

urbana é um elemento importante para mensurar a qualidade ambiental.  

 O que Nahas (2009) enfatiza, é que o conceito de qualidade de vida 

urbana trata-se do resultado do desenvolvimento das cidades, dos problemas 

socioambientais e da necessidade de monitoramento em nível local. Entretanto, 

para que esse monitoramento seja efetivo, torna-se necessário o desenvolvimento 

de instrumentos que forneçam subsídios ao planejamento local, como o caso de 

um sistema de indicadores de qualidade de vida urbana. Esses indicadores devem 

expressar a capacidade dos municípios em oferecer determinada qualidade de 

vida a seus moradores, enfatizando a acessibilidade a determinados serviços. 
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 Essa questão é de suma importância quando pensamos nas regiões 

metropolitanas, onde há grande deslocamento populacional em busca de serviços 

diversos, tais como, trabalho, escola, saúde. E quando se pensa em um sistema de 

indicadores que espacializam a situação da qualidade de vida urbana, por 

exemplo, passa a ser possível ao gestor público identificar áreas prioritárias para 

determinados investimentos públicos. 

 Nahas (2009) diz que as ideias apresentadas com relação à qualidade de 

vida urbana e sua conceituação nortearam a implantação do sistema de 

indicadores intraurbanos da cidade de Belo Horizonte. 

 Belo Horizonte possui um sistema de indicadores com dois índices 

intraurbanos georreferenciados, o IQVU (índice de qualidade de vida urbana) e o 

IVS (índice de vulnerabilidade social), em áreas denominadas unidades de 

planejamento UP. O IQVU foi desenvolvido em 1996, com dados de 1994, com 

a intenção de se distribuir de forma mais equitativa os recursos públicos 

municipais. Esse índice é formado por indicadores de ofertas de serviços 

referentes à: abastecimento, assistência social, cultura, educação, esportes, 

habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança e serviços urbanos. 

(Nahas, 2001) 

 De acordo com Nahas (2001): 

 

“O IQVU é um índice urbano que apresenta em seu modelo formal 

de cálculo[...]uma medida de acessibilidade aos serviços estabelecida 

com base no tempo de deslocamento entre as unidades espaciais. 

Além disto, considera as informações espacializadas de diversas 

maneiras, para formular indicadores que reportam, tanto quanto 

possível, ao lugar, privilegiando dados sobre a oferta de 

equipamentos ou vinculados aos mesmos.” (Nahas, 2001 p. 468) 

 

 Através do IQVU é possível identificar as áreas da cidade que necessitam 

de investimentos que são as que proporcionam menor acessibilidade aos serviços. 
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O IVS foi outro índice gerado a partir da experiência e dos recursos técnicos do 

IQVU. 

 Dentre outras cidades brasileiras que possuem um sistema para 

caracterização e análise da qualidade de vida urbana, destacamos as cidades de 

Curitiba (PR), Santo André (SP) e Campinas (SP) e São Paulo (SP). 

 Em São Paulo, foi elaborado em 1996 o mapa de exclusão e inclusão 

social da cidade idealizado pelo Núcleo de Seguridade e Assistência Social da 

PUC – SP coordenado por Aldaíza Sposati. 

 A metodologia de elaboração desse mapa partiu da necessidade de se 

conhecer a discrepância da qualidade de vida, de desenvolvimento humano, de 

autonomia e de equidade entre a população dos distritos da cidade. Antes de 

estabelecer a metodologia para identificar a exclusão, por meio de 49 indicadores 

nos 96 distritos, foram identificadas a melhor e a pior situação, ou seja, os mais 

incluídos e os mais excluídos. (Sposati, 1998)  

 De acordo com Sposati (1998), é difícil estabelecer um ponto onde a 

exclusão pode passar para a inclusão social, caracterizando assim, de forma 

subjetiva as noções de sociedade mais justa, por exemplo. Para se construir uma 

concepção concreta da exclusão e inclusão social a autora apresentou a 

necessidade da configuração de quatro utopias: autonomia, qualidade de vida, 

desenvolvimento humano e equidade. 

 Essa configuração gerou classes, as quais encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1 – Exemplo de situações de exclusão do mapa da cidade de São 

Paulo 
Situações de exclusão 

 

1. Viver em precária qualidade de vida 

urbana, provocada pela segregação espacial da 

pobreza com poucos serviços instalados e 

difíceis condições de acesso aos serviços. 

- baixa possibilidade de uso dos serviços 

públicos. 

- ausência de infraestrutura (telefone, correio, 

água, esgoto, luz, asfalto, coleta de lixo, 

transporte, etc.). 

- baixa e precária oferta dos serviços sociais à 

população (na saúde, educação, na cultura, no 

abastecimento, etc.). 

- dificuldade de acesso a recursos para a 

qualidade de vida urbana. 

- precária condição ambiental. 

- moradia em áreas de risco sujeitas a 

desabamento, incêndios, pedreiras, junto a 

depósitos de lixo, inflamáveis, etc. 

- incompatibilidade da oferta de serviços e as 

condições de vida efetiva da população. 

- ineficiência dos serviços públicos e desrespeito, 

em seu funcionamento, à dignidade do cidadão. 

2. Vivência sob situação de sofrimento e 

violência sob crise social. 

- falta de segurança. 

- alto índice de violência física. 

- grande número de casos de ocorrência de  

violências detectadas nas delegacias, no prontos 

socorros, nos conselhos tutelares. 

3. Presença de movimentos e grupos de luta 

contra a exclusão social e pelos direitos 

humanos e sociais gerais e das minorias 

- presença de fóruns de grupos de defesa de 

políticas sociais, de direitos. 

- presença de conselhos tutelares, da criança de do 

adolescente, do idoso, da saúde, de educação, de 

assistência social, etc. 

- presença de movimentos de luta. 

- presença de solidariedade da sociedade e da 

comunidade. 

Fonte: SPOSATI, A. Exclusão social abaixo da linha do Equador. In Seminário Exclusão Social, São Paulo – 

PUC/SP, 1998. Página 8. 
 

 Em Curitiba, o projeto para analisar a qualidade de vida iniciou-se em 

1996 pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), que 

em 1984 já havia realizado discussões acerca da satisfação das necessidades 

materiais e culturais da população de Curitiba (método Genebrino ou distancial). 

(MACHADO, 2004) 

 Os debates suscitaram a necessidade de se monitorar a qualidade de vida 

em Curitiba, com a intenção de acompanhar a distribuição da riqueza social e 

tecnológica de um determinado agrupamento humano, de modo que se 

evidenciasse também no espaço urbano a manifestação das desigualdades sociais. 

Isso significa reduzir as injustiças da população em situação de exclusão e 

aumentar a eficiência das políticas públicas em determinadas áreas da cidade por 
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meio de ações localizadas, visando a participação da população nas tomadas de 

decisão, possibilitando os cidadãos a terem seus direitos e expressá-los. 

 Assim como as generalizações apresentadas por Sposati, o IPPUC também 

questiona se realmente está se medindo qualidade de vida ou se está abrindo um 

espaço para a sua busca. 

 Os pontos classificados como cruciais e inerentes ao projeto Qualidade de 

vida em Curitiba, que se encontra em sua segunda edição (2000), são: 

 

“• Caracterização dos diferenciais intraurbanos do município, 

estabelecendo índices de qualidade de vida para cada micro-área 

(bairro) e para o município como um todo; num dado período de 

tempo. 

• Consolidação da monitoração constante da qualidade de vida no 

município como um todo e nas diferentes micro-áreas de maneira a 

observar a evolução local e total; 

• Detecção das áreas que necessitem maior intervenção, segundo os 

pontos de vista social, econômico, de infraestrutura, ambiental ou de 

formulação de políticas específicas mais includentes. 

• Disseminação das informações analíticas a respeito dos resultados 

totais ou locais nas áreas específicas para que essas informações 

estimulem transformação da realidade local ou subsidiem a 

ampliação do conhecimento coletivo. 

• Construção de mapas temáticos de maneira a propiciar maior 

visualização das faixas e da distribuição da qualidade de vida da 

cidade. 

• Viabilização de subsídio ao planejamento urbano e criação de 

políticas específicas para o município, destacando-se como um 

critério de priorização das ações nas áreas de maior diferencial 

urbano.” (MACHADO, 2004 p. 6/7) 
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 De acordo com Machado (2004), ainda um aspecto que nasce com o 

projeto é o fato da qualidade de vida vincular-se à equidade, a qual está 

distribuída de forma heterogênea na cidade. Cabe ao projeto desenvolver 

processos analíticos para identificá-la em áreas homogêneas. Desta maneira, a 

equidade fundamenta o conceito de qualidade de vida da presente pesquisa, 

manifestando-se nos diferenciais intraurbanos, e dessa forma, fica estabelecida 

uma escala mínima para atingir outros componentes da qualidade de vida. 

 O método utilizado pelo IPPUC para a estruturação da Qualidade de Vida 

em Curitiba foi o Genebrino ou Distancial, tanto para 1996 quanto para 2000. 

Esse método mensura variáveis qualitativas e tem como objetivo evidenciar os 

resultados dos benefícios sociais alcançados pela população. Deste modo, 

trabalha-se com o estado atual das condições de vida e não a condição esperada, 

aceitando-se assim, o nível de vida da população em determinada unidade de 

tempo e em uma determinada unidade de espaço, obtida por meio do grau da 

satisfação das necessidades materiais, culturais e das economias domésticas.  

 Assim, são estabelecidos limites mínimos e máximos para as situações 

piores e melhores. De acordo com o autor, os resultados propiciaram:  

 

 “...uma análise geral do crescimento social da cidade (índice 

sintético), setorial (índice grupal) para as áreas de habitação, 

educação, saúde e transporte em contraposição à variável renda 

específicos e medidores que compõem cada uma das áreas (índices 

parciais). 

 “Tal processo permite a análise do geral para o particular e vice-

versa” além disso, o estabelecimento de índices de qualidade de vida 

para cada bairro permite a caracterização dos diferenciais 

intraurbanos por níveis de satisfação de qualidade de vida. Optou-se 

por trabalhar somente os seguintes grupos de necessidades, tanto 

pela sua importância básica para a qualidade de vida, como pela 

disponibilidade das informações naquele momento.”  (MACHADO, 

2004 p. 8) 
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 Após a aplicação do método Genebrino, que estabelece uma escala de 

valores, foi elaborado um agrupamento dos bairros semelhantes com relação à 

QV. Esse agrupamento foi elaborado com o método da distância entre os objetos, 

gerando uma matriz de similaridade. Foi através da cluster analysis que obteve-

se a hierarquia dos bairros com piores classificações em termos de transporte, 

educação, saúde, habitação e renda. 

 As metodologias para avaliação da qualidade de vida urbana tanto em 

Belo Horizonte quanto em Curitiba apresentam-se complexas, evidenciando as 

dificuldades e a transdisciplinaridade do tema. Esses esforços certamente são 

relevantes em termos de avanços nas áreas de planejamento e políticas públicas, 

entretanto, ainda existe uma carência na demonstração e nos esclarecimentos das 

metodologias, bem como os produtos e resultados gerados. 

 A experiência de Campinas perpassa pela concepção de um projeto de 

observatório da qualidade de vida. Anteriormente a essa experiência, em 1986, a 

Organização Mundial da Saúde criou o projeto cidades saudáveis, que 

pressupunha ações de longo prazo em vários setores do governo, visando à 

melhoria da qualidade de vida da população residente nas cidades. 

 Seguindo esse pensamento, o município de Campinas e as gestões 

municipais de 1993 a 1996, desenvolveram uma série de projetos com a intenção 

de melhorar a qualidade de vida na cidade. Para isso, foi sugerida a criação de 

um observatório da qualidade de vida, onde já se havia planejado a construção de 

um indicador de qualidade de vida. (AKERMAN et al., 1997) 

 O observatório foi implantado de acordo com a busca de consensos entre 

diversos setores da administração pública. Formou-se então um grupo 

intersetorial, norteados pelos conceitos de vida, espaço urbano e transitoriedade. 

Nessa etapa, foram decididas a base geográfica para trabalhar e a lista de 

variáveis que fariam parte do indicador composto. 

 Foram selecionadas como base, as unidades básicas territoriais 

estabelecidas no plano diretor da cidade e as seguintes variáveis foram 

selecionadas: renda, educação, saúde, transporte, habitação e meio ambiente. 
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 A área urbana de Campinas foi dividida em 77 unidades territoriais 

básicas, e o restante do município foi dividido entre as áreas de planejamento, 

gerando um total de 37 áreas de planejamento (AP’s). Essas áreas foram 

escolhidas com base na organização territorial do município.  

 A metodologia foi desenvolvida com dados do censo demográfico de 

1991, inseridos nas categorias mencionadas anteriormente: renda, educação, 

saúde, transporte, habitação e meio ambiente: 

 

“[...]os seguintes indicadores foram selecionados: (1) percentual de 

chefes de família sem rendimento ou com até 2 salários mínimos; (2) 

percentual de população analfabeta de 15 anos ou mais; (3) 

percentual de domicílios em aglomerados sub-normais; (4) 

percentual de domicílios com acesso precário à água; (5) percentual 

de domicílios com acesso precário ao esgoto; (6) percentual de 

domicílios com acesso precário à coleta de lixo.” (AKERMAN at al, 

1997 p. 7) 

 

 Após a utilização dos critérios anteriormente citados, foram estabelecidos 

critérios relativos ou absolutos, por exemplo, se determinada unidade territorial 

básica (UTB) possui apenas 2% dos chefes de família recebendo dois salários 

mínimos com relação à cidade como um todo, com relação à UTB esses chefes 

de família representam 30% da população residente, algo importante para ser 

ressaltado. A grande vantagem desse método é que se pode indicar em um 

ranking as áreas com relação à cidade como um todo e também entre as unidades 

territoriais, que são formadas por um conjunto de bairros ou somente um bairro. 

 Dessa forma, foram estabelecidos limites mínimos para cada indicador: 

para os indicadores abaixo do padrão mínimo estabeleceram índices negativos de 

0 a 1, e acima dos padrões mínimos, índices positivos de 0 a 1. 

 As observações feitas com relação ao observatório e ao indicador de 

qualidade de vida construído para Campinas tratam das dificuldades de se 

trabalhar com os dados sociais dos censos, pelo fato de serem decenais e do ritmo 
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de crescimento das cidades brasileiras serem mais acelerados que a produção de 

dados a respeito destas. Além disso, a abrangência do conceito de qualidade de 

vida pressupõe grande quantidade de variáveis, que, muitas vezes, não estão 

disponíveis desagregadas em pequenos territórios, como deveria ocorrer para 

análise intraurbana. 

Outra experiência semelhante à de Campinas é o observatório da 

qualidade de vida de Santo André – SP (2001). Esse observatório foi criado 

devido à implantação de uma Coordenadoria de Informações Socioeconômicas 

dentro do Departamento municipal de Estatísticas, que existe desde 1945 no 

município. Santo André conta com uma boa base de dados e uma estrutura de 

banco de dados que permitem diversos níveis de desagregação, por setores 

censitários, quadras, lotes, vias, distritos, bairros, unidades de planejamento do 

orçamento participativo e que estavam de acordo com as necessidades do 

planejamento municipal. 

De Acordo com Prado e Keinert (2009), a partir de levantamento 

bibliográfico acerca dos aspectos objetivos e subjetivos na definição da qualidade 

de vida, algumas variáveis foram selecionadas. A primeira etapa foi a 

sistematização dos dados e a verificação da possibilidade de cruzamento. Os 

pesquisadores que fazem parte do Observatório da Qualidade de Vida de Santo 

André definiram qualidade de vida como: “capacidade de uma comunidade 

desfrutar de vida média comparativamente longa de uma forma saudável.” 

(PRADO; KEINERT, 2009 p. 198) 

Para avaliar a qualidade de vida foram utilizados os indicadores: 

condições de habitação, provisão de água encanada, provisão de rede de esgoto, 

diminuição do risco de enchentes, diminuição do risco de desmoronamento, 

acessibilidade a serviços de primeira necessidade, acessibilidade a serviços 

relativos à vida civil, acessibilidade a serviços de saúde, acessibilidade a serviços 

de educação, segurança quanto ao rebaixamento dos índices de violência, 

segurança quanto ao rebaixamento dos índices de acidentes de trânsito e 

segurança quanto à diminuição dos riscos em relação ao ambiente 

(infraestrutura). Esses indicadores foram inseridos em um sistema de 
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informações geográficas e são processados de acordo com as necessidades de 

planejamento municipal, sendo fundamental para os processos de tomada de 

decisões. 

As experiências comentadas de Campinas, Curitiba, Belo Horizonte e de 

Santo André, mais focada à exclusão, com relação ao monitoramento de 

qualidade de vida urbana no Brasil, são as mais significativas em termos de 

iniciativa de administrações públicas, voltadas ao planejamento local. Existem 

interesses de diversas cidades brasileiras em analisar a qualidade de vida urbana, 

no entanto, muitas dessas iniciativas partem das universidades e acabam 

tornando-se objeto de análises e discussões científicas, enquanto poderiam 

também servir de base para futuras políticas públicas municipais, como o 

exemplo de Nahas (2002) com o IQVU de Belo Horizonte. 

Outro produto fundamental para a análise da qualidade de vida urbana nos 

municípios brasileiros foi a construção de um sistema de indicadores para 

cidades, desenvolvido para o Ministério das cidades em 2005, sob coordenação 

de Nahas. Esse sistema constituiu-se da segunda etapa do projeto MCidades e 

contém as propostas teórico-metodológicas de indicadores considerados “ideais” 

para mensurar a qualidade de vida urbana das cidades brasileiras. O conceito de 

qualidade de vida urbana estruturado por Nahas em outros trabalhos é novamente 

ressaltado em seus elementos fundamentais: dimensionamento e equidades, 

qualidade ambiental e sustentabilidade. O indicador sintético foi elaborado, 

visando abranger o aspecto espacial, por meio da oferta de serviços e recursos 

urbanos existentes nos municípios. Para a construção desse tipo de indicador, a 

equipe considerou além dos indicadores esperados (saneamento básico, meio 

ambiente, cultura, lazer, trabalho, habitação, saúde, segurança, uso do solo, etc) o 

porte de cada cidade, a construção de um conjunto mínimo de indicadores, 

peculiaridade das regiões brasileiras, quantidade e qualidade da oferta. 

Diferentemente dos indicadores apresentados anteriormente, que estavam 

voltados para a escala intraurbana, esse sistema visa à hierarquização das cidades 

brasileiras relacionadas a esse tema. 
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Com relação aos estudos acadêmicos na Geografia Brasileira relacionados 

à mensuração da qualidade de vida urbana destacam-se a pluralidade de 

possibilidades de quantificação e abordagens conceituais também distintas. 

Certamente, essa variedade enriquece o debate e as formas de análise sobre a 

temática. 

Moura (2003) em seu estudo sobre “Geoprocessamento e sua utilização 

na gestão e planejamento urbano”, gerou um índice de qualidade de vida urbana 

para a cidade de Ouro Preto (MG).  O método utilizado por Moura foi a 

avaliação complexa, devido a elaboração de várias sínteses para se chegar a um 

conjunto de variáveis que permitisse uma avaliação final. Assim como outros 

estudos apresentados, Moura (2003) destaca a importância de se conhecer áreas 

que apresentam piores índices de qualidade de vida urbana (IQVU), e assim, 

definir prioridades de intervenção. A autora trabalhou com dados de saúde, 

esportes, habitação, infraestrutura, educação, serviços urbanos, segurança urbana, 

assistência social, meio ambiente. O interessante é que diferentemente de outros 

índices elaborados, Moura destacou na educação a oferta de escolas e vagas, e 

não a escolaridade da população, como é feito normalmente; com relação à 

segurança urbana, o destaque não é a violência, e sim a segurança relacionada à 

riscos geológicos como escorregamentos, erosões, etc. Pode-se dizer então que a 

autora mesclou avaliações do ambiente com a oferta de serviços que afetam 

diretamente a vida da população. 

Com relação aos procedimentos metodológicos, a autora utilizou métodos 

para homogeneizar escalas de medição, bem como ponderação de variáveis e 

promoção de agregação sistemática e gradativa de dados, por meio da árvore de 

decisões. A síntese final de qualidade de vida foi gerada por meio do cruzamento 

entre: síntese de riscos à ocupação; síntese de comércio, prestação de serviços e 

serviços de uso coletivo; síntese da infraestrutura; síntese de potencial de 

expansão urbana; síntese de valor da terra; síntese de riscos de doença, apenas o 

último com peso distinto (16% e todos os demais 17%). Os resultados 

apresentados indicam qualidades distintas na Ouro Preto colonial e na cidade 

mais recente. A parte mais nova possui maior densidade e ocupação, e 
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consequentemente apresenta os piores índices de qualidade de vida. O núcleo 

colonial é ainda o que apresenta a melhor qualidade de vida da cidade. 

Morato (2004) elaborou um índice para avaliação da qualidade de vida em 

áreas urbanas e para isso, utilizou o município de Embu como estudo de caso. 

Seu índice baseou-se nos critérios das necessidades básicas, adotando as 

necessidades mínimas. Foram adotadas três dimensões: a qualidade ambiental, o 

nível sócio-econômico e a educação. Para cada indicador, foram atribuídos pesos 

diferentes e calculados por meio de média aritmética. Os dados utilizados foram 

provenientes do censo demográfico IBGE 2000 e de Sensoriamento Remoto, 

gerando o índice de vegetação; a unidade de análise foram os setores censitários. 

A autora ressalta que, diferentemente de metodologias internacionais, no Brasil 

devido à preocupação com as desigualdades sociais e a pobreza, as metodologias 

de qualidade de vida abrangem os serviços essenciais, algo superado em muitos 

países desenvolvidos. Morato também destaca que o número de indicadores de 

qualidade de vida pode ser variável e que um maior número de indicadores não 

se torna fator determinante para a elaboração de um índice mais eficiente. Morato 

traz outra questão de grande importância em sua pesquisa, que se trata da 

mensuração geográfica da qualidade de vida urbana: a escala de mapeamento e 

os indicadores a serem utilizados. Quando o pesquisador não possui ideia clara 

dos tipos de variáveis que se deseja trabalhar e dos indicadores que se pretende 

criar para a análise, dificilmente consegue chegar a uma síntese dos resultados, 

que é o produto principal e foco das análises das pesquisas que mensuram a 

qualidade de vida urbana. 

Verona (2003) pesquisou a qualidade ambiental e de vida na cidade de 

Várzea Paulista. Nesta abordagem a autora novamente aproxima a questão 

ambiental da qualidade de vida, entretanto, ela ressalta a dificuldade de se 

analisar tanto a qualidade ambiental quanto a de vida de determinado espaço 

geográfico. Com relação aos indicadores de qualidade de vida do município 

estudado, a autora analisa dados sobre a qualidade das águas, o saneamento 

básico, saúde, criminalidade, educação, mas não elabora síntese por meio de 

índice, o trabalho pode ser caracterizado por um diagnóstico de dados existentes 
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e a percepção de insatisfação dos moradores com relação aos indicadores 

analisados pela pesquisadora, enquanto moradora da cidade.  

Santos et al. (2011) analisa a qualidade de vida por meio da situação de 

risco dos povos ribeirinhos de Riacho Doce (Lajedo – PE). Os autores 

relacionam o processo de produção do espaço urbano e expansão da população 

com os agravamentos dos problemas ambientais e, consequentemente, com a 

perda de qualidade de vida. É unanimidade entre os autores pesquisados a 

dificuldade de conceituação do termo qualidade de vida, porém, novamente 

ressaltam a situação brasileira de não garantir as necessidades básicas para sua 

população. Essa é a justificativa dos autores para adotarem na pesquisa como 

direcionamento, o critério das necessidades básicas. Os autores elaboraram um 

diagnóstico da ocupação ao longo das margens do córrego por meio de pesquisa 

quantitativa e qualitativa, onde é possível perceber a degradação do curso d’água 

ao longo dos anos, a situação de risco das moradias instaladas nas margens, 

devido às constantes enchentes e também que a população que se submete a 

morar em condições precárias é a que possui piores condições socioeconômicas. 

Assim como diversos estudos acerca da qualidade de vida urbana no 

Brasil, Santos et al. (2011) detectaram que na parte nobre da cidade, não há 

problemas com a infraestrurura básica, no entanto, na porção periférica estudada 

a precariedade no oferecimento desses serviços é absoluta e, geralmente, é essa 

precariedade que se pretende destacar nesses estudos. 

Roggero (2009) analisou a qualidade de vida urbana também pela ótica 

das necessidades básicas, por entender que essas dizem respeito à coletividade e 

que por isso são passíveis de mensuração. Para tanto, Roggero utilizou dados do 

censo demográfico IBGE (2000), transformados em indicadores; e 

fotointerpretação, para classificar uso do solo e posteriormente, as zonas 

residenciais homogêneas. Os índices sintéticos foram elaborados por análises 

estatísticas multivariadas (análise fatorial e análises de agrupamento) e 

integrados via software estatístico e sistemas de informação geográficos.  

De acordo com Roggero (2009) a mensuração da qualidade de vida por 

meio da criação de um índice baseia-se na afirmação de que a mesma não se 
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resume à esfera econômica, como pensam alguns pesquisadores. As definições 

dos indicadores de qualidade de vida é parte integrante de definições 

metodológicas, que dizem respeito à forma de representação adotada, do 

território estudado, bem como as técnicas escolhidas e critérios estabelecidos.  

Para visualizar melhor os diferentes tipos e indicadores utilizados em 

diversas metodologias desenvolvidas para análise da qualidade de vida urbana, 

foi sistematizada a tabela a seguir, com os seguintes elementos:  

- indicadores utilizados; 

- metodologia de análise; 

- técnicas de representação; 

- problemas identificados na elaboração da metodologia. 

 

Tabela 2 – esquematização dos estudos sobre QVU 

autor pesquisa indicadores metodologia técnicas problemas 

Nahas 

(2001) 

IQVU (BH) Abastecimento, 

assistência social, 

cultura, 

educação, 

esporte, 

habitação, 

infraestrutura, 

meio ambiente, 

saúde, segurança 

e serviços 

urbanos 

75 indicadores 

especializados em 

81 UPs (Unidades 

de Planejamento) 

Mapas temáticos e 

coropléticos gerados 

a partir de técnicas 

de 

georreferenciamento 

e estatísticas 

Nem todos os 

indicadores 

puderam ser 

construídos devido 

à impossibilidade 

de acesso às 

informações 

desejadas 

(metodologia, 

periodicidade, 

regionalização) 

bem como 

inexistência do 

dado. 

Sposati 

(1996) 

Mapa da exclusão 

e inclusão social 

da cidade de São 

Paulo 

Os indicadores 

criados foram 

baseados nas 

utopias de 

igualdade: 

autonomia, 

qualidade de 

vida, 

desenvolvimento 

humano, 

equidade, 

cidadania, 

democracia e 

felicidade 

Linguagens 

qualitativa, 

quantitativa e de 

geoprocessamento 

para a produção 

de dois índices 

territoriais que 

hierarquizam 

regiões da cidade 

Índices simples e 

compostos com 

pesos iguais. As  

utopias são 

transformadas em 

notas por quartis de 

exclusão e inclusão 

social em face do 

padrão básico de 

inclusão social. 

as técnicas de 

geoestatística 

ainda estão em 

processo de 

integração aos 

principais sistemas 

de informação 

geográfica, e os 

processos de 

modelagem e 

propagação de 

incerteza ainda 

precisam ser 

plenamente 

incorporados aos 

GIS. 

Adicionalmente, a 

tecnologia atual de 
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geoprocessamento 

ainda enfatiza a 

representação de 

fenômenos 

espaciais no 

computador de 

forma estática 

Machado 

(2004) 

Curitiba, a 

qualidade e a vida 

Habitação, saúde, 

educação, 

transporte, 

variabilidade dos 

benefícios 

sociais. 

Método genebrino 

ou distancial – 

mensura 

prioritariamente 

variáveis 

qualitativas. 

Estabelecimento 

de limiares 

mínimos e 

máximos 

Mapeamento 

temático por bairros 

do município, 

construção de um 

índice sintético de 

qualidade de vida 

urbana, por meio de 

técnicas de 

geoprocessamento e 

estatísticas (método 

genebrino) 

O autor não 

especifica as 

dificuldades do 

desenvolvimento 

do método em seu 

trabalho. 

Akerman 

et al. 

(1997) 

Observatório da 

qualidade de vida 

de Campinas 

Renda, saúde, 

educação 

transporte e meio 

ambiente 

O município foi 

dividido em 77 

Unidades 

territoriais básicas 

(UTBs) adoção de 

critérios absolutos 

e relativos  

Mapeamento 

temático, adoção de 

um limiar para cada 

indicador, padrão 

mínimo. 

Ritmo de 

crescimento 

acelerado das 

cidades dificulta a 

produção de dados 

atualizados e 

também a 

inexistência dos 

dados. 

Prado e 

Keinert 

(2009) 

Observatório da 

qualidade de vida 

de Santo André -  

Condições de 

habitação, 

provisão de água 

encanada, 

diminuição do 

risco de 

enchentes, 

diminuição do 

risco de 

desmoronamento, 

acessibilidade a 

serviços de 

primeira 

necessidade, 

serviços 

educacionais, 

serviços relativos 

a vida civil, 

serviços de 

saúde, violência, 

ambiente 

Trabalhou-se em 

SIG com as 

informações 

coletadas, testes 

de calibração do 

modelo proposto 

Técnicas de 

geoprocessamento 

com a intenção de 

se formar um 

sistema de 

informação e 

monitoria da 

qualidade de vida 

no município. 

Várias 

possibilidades de 

desagregação dos 

dados (quadras, 

setores censitários, 

vias, etc) 

O município 

possui diversos 

bancos de dados, 

porém muitas 

dessas 

informações não 

puderam ser 

padronizadas para 

o estudo da QV. 

Moura 

(2003) 

Geoprocessamento 

e sua utilização na 

gestão e 

planejamento 

urbano 

Saúde, educação 

(quantidade de 

escolas e vagas), 

serviços urbanos, 

segurança 

urbana, 

assistência social, 

Método utilizado 

por Moura foi 

complexo, 

realizou várias 

sínteses para se 

chegar a uma 

avaliação final. 

Mapas temáticos 

sínteses foram 

cruzados para gerar 

o mapa final da 

qualidade de vida. 

Foram cruzados os 

mapas: síntese de 

A autora não 

especifica 

problemas 

enfrentados na 

elaboração da 

metodologia 
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meio ambiente. Utilizou a 

ponderação de 

variáveis e 

promoção de 

agregação 

sistemática e 

gradativa de 

dados, por meio 

das árvores de 

decisões. 

riscos à ocupação, 

síntese de comércio, 

prestação de 

serviços e serviços 

de uso coletivo; 

síntese de 

infraestrutura; 

síntese de potencial 

de expansão urbana; 

síntese  de valor da 

terra; síntese dos 

riscos de doença 

(com peso diferente) 

Morato 

(2004) 

Análise da 

qualidade de vida 

urbana no 

município de 

Embu - SP 

Qualidade 

ambiental, nível 

socioeconômico 

e educação 

Atendimento às 

necessidades 

básicas pelas 

necessidades 

mínimas. 

Valorização dos 

aspectos coletivos 

e objetivos da 

qualidade de vida 

urbana. 

Os dados foram 

normalizados para 

os máximos e 

mínimos de 0 a 1, 

como a metodologia 

do IDH. Após isso 

os indicadores de 

qualidade 

ambiental, 

socioeconômico e 

educacional foram 

obtidos pela média e 

expressos em mapas 

temáticos. Apenas 

os dados de 

vegetação não 

foram obtidos pelos 

censo demográfico 

2000 IBGE e sim 

pelo NDVI 

Seleção de 

variáveis para 

montagem dos 

indicadores são 

restringidas, 

devido ao custo e 

possibilidade de 

atualização e 

elaboração pelos 

órgãos oficiais. 

Roggero 

(2009) 

Qualidade de vida 

no distrito de 

Cachoeirinha – 

São Paulo. 

Zonas 

residenciais 

homogêneas e 

dados do censo 

demográfico 

2000 

(saneamento 

básico, renda e 

educação) 

Abordou a 

qualidade de vida 

pela ótica das 

necessidades 

básicas, pois 

entende-se que 

esses sejam 

aspectos que 

dizem respeito à 

coletividade e que 

por isso são 

passíveis de 

mensuração 

Fotointerpretação de 

imagem de satélite 

IKONOS para gerar 

o uso do solo e ZRH 

e estatísticas 

multivariadas, 

ambos foram 

integrados no SIG. 

Dificuld

ade de integração 

de dados 

provenientes de 

diferentes órgãos 

oficiais, bem como 

custos e tempo de 

atualização dos 

dados , por 

exemplo. 

 

Verona 

(2003) 

Análise da 

qualidade 

ambiental e de 

vida de Várzea 

Paulista 

qualidade das 

águas, o 

saneamento 

básico, saúde, 

criminalidade, 

educação 

A autora faz 

diagnósticos 

diversos sobre o 

tema, porém não 

explicita a 

metodologia 

desses 

diagnósticos 

A autora não 

descreve as técnicas 

utilizadas para os 

mapeamentos. 

A autora não 

especifica 

problemas 

enfrentados na 

elaboração da 

metodologia 
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Santos et 

al.(2011) 

Analisa a 

qualidade de vida 

por meio da 

situação de risco 

dos povos 

ribeirinhos do 

Riacho Doce 

(Lajeado – PE) 

Riscos 

ambientais aliada 

à falta de 

saneamento 

básico. 

Enfoque nas 

necessidades 

básicas, pois não 

faz sentido 

discutir 

necessidades mais 

complexas 

quando o básico 

não está sendo 

assistido. Análise 

da problemática 

ambiental 

decorrente da 

ocupação 

irregular nas 

margens do rio 

Riacho Doce, 

visando 

identificar as 

implicações na 

qualidade de vida. 

Técnicas 

quantitativas e 

qualitativas.  

Relatório 

fotográficos e dados 

provenientes de um 

survey com a 

população local. 

Os autores não 

especifica 

problemas 

enfrentados na 

elaboração da 

metodologia 

Fonte: Elaborada pela autora. Informações extraídas dos estudos. Baseada nos quadros de Koga, 2011. 

 

5.2 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA X QUALIDADE DE VIDA URBANA, 

SÃO SINÔNIMOS? 

 

 A questão ambiental aparece, atualmente, com grande destaque em 

discussões acadêmicas e políticas, tendo em vista a profunda degradação 

ambiental proveniente do rápido progresso tecnológico ocorrido nos últimos cem 

anos. Junto a esse progresso, veio o crescimento das concentrações urbanas que 

além de ampliar as desigualdades de acessos a bens e serviços e também 

evidenciar os problemas ambientais, apresentam uma piora na qualidade de vida 

de suas populações. 

 Essas questões demonstram que o modelo de desenvolvimento adotado 

não priorizou na melhoria da qualidade de vida, um meio ambiente saudável, 

pelo contrário, assistimos o agravamento das questões sociais e ambientais. 

Desde meados década de 1970, felizmente esse quadro vem sofrendo algumas 

alterações com a mudança de paradigmas apoiados na sustentabilidade e no 

desenvolvimento, o tão aclamado desenvolvimento sustentável. 

 O desenvolvimento sustentável segundo Veiga (2005) une dois conceitos 

complexos que são a sustentabilidade e o desenvolvimento. Como 
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sustentabilidade entende-se uma produção que vise à preservação do meio 

ambiente e/ou que reverta obstáculos ambientais para a continuidade do 

desenvolvimento econômico. Já o desenvolvimento pode ser entendido como 

desenvolvimento econômico, como o era feito até a década de 1960 ou como 

bem esclarecido por Sen, como liberdade. Autor do livro “Desenvolvimento 

como liberdade”, Sen (2000) demonstra que apesar do crescimento econômico, 

ainda é necessário conhecer o papel da liberdade em suas diferentes formas no 

combate à pobreza, opressões, privações em um mundo marcado por 

desigualdades. 

 Nesse sentido, tanto a qualidade ambiental como a qualidade de vida 

urbana acabam sendo apêndices do conceito desenvolvimento sustentável que 

também não é sinônimo de sustentabilidade ou de desenvolvimento, mas sim 

uma composição desses dois conceitos. 

 Entretanto, com relação à qualidade ambiental e a qualidade de vida 

urbana, vêm ocorrendo uma série de problemas com suas conceituações. Alguns 

pesquisadores das temáticas (qualidade de vida e qualidade ambiental) vêm 

considerando e trabalhando esses dois conceitos como se na realidade fossem 

sinônimos, mas eles não o são. Certamente existem conexões importantes entre a 

qualidade de vida e qualidade ambiental, porém, dependendo do estudo a ser 

realizado cada um desempenhará um papel na pesquisa e essa discussão será 

importante para a diferenciação de conceitos. De acordo com Guimarães (2005), 

na qualidade ambiental urbana é possível encontrar preocupação acerca da 

temática ambiental e da qualidade de vida desde os textos bíblicos. Entretanto, 

foi a partir da Revolução Industrial que se começou perceber o cenário de miséria 

e exclusão social marcada pela intensa poluição, refletindo em baixa qualidade 

de vida. 

 Dessa época até nossos dias, as indústrias alteraram e muito seu modo de 

produzir, todavia, ainda assistimos à degradação ambiental prejudicando a 

qualidade de vida da população, principalmente nas grandes cidades. 

 Assim, quando o pesquisador está pensando em poluição ambiental, a 

preocupação não está centrada apenas na alteração da paisagem provocada por tal 
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poluição, mas também nos prejuízos para quem vive nesse ambiente. Portanto, 

quando se pretende estudar a qualidade ambiental urbana, deve-se ter em mente 

quais são as variáveis possíveis para auxiliar a compor o conceito ou os 

conceitos. Por exemplo, ao construir indicadores para se analisar a qualidade 

ambiental urbana, o estudioso precisa selecionar o conjunto de variáveis que 

poderão dar subsídios para essa análise. Pois, existem estudos que para analisar a 

qualidade ambiental utiliza indicadores de escolaridade, focada na alfabetização 

ou mesmo rendimento dos chefes de família. Ocorre que se determinado estudo 

está analisando a população de determinado local, não se trata de análise de 

qualidade ambiental, e sim, da análise de parâmetros que compõem a qualidade 

de vida.  

 Para analisar a qualidade ambiental de determinado lugar, o estudo precisa 

trabalhar com variáveis relacionadas ao ambiente como: qualidade do ar, 

qualidade das águas, quantidade de área verde, qualidade de determinadas 

infraestruturas, que são componentes de avaliação da qualidade ambiental que 

podem fazer parte de uma análise de qualidade de vida urbana, o contrário nem 

sempre ocorre, pois o nível de escolaridade e o rendimento da população não 

possuem necessariamente relação direta com a qualidade do ambiente, a não ser 

pelo fato de que, provavelmente, a população com menor escolaridade e renda, 

viva em ambientes mais degradados. Ocorre, atualmente, demasiada confusão na 

abordagem da qualidade de vida e qualidade ambiental urbana. 

 De acordo com Guimarães (1982), conforme destacado anteriormente, a 

ideia de qualidade ambiental aparece no debate político em várias dimensões, 

sendo obrigação a preservação de condições mínimas de qualidade ambiental 

para as gerações futuras. É condição si ne qua non garantir água, ar, fonte de 

nutrição, consideradas condições básicas. Nesse sentido, o conceito de qualidade 

ambiental é inserido como condição para garantir a qualidade de vida para 

futuras gerações e não criar parâmetros para medi-la.  

 Em Roggero (2009), a qualidade de vida do distrito de Cachoeirinha não 

foi medida de acordo com os parâmetros de qualidade ambiental existentes, mas 

sim por meio de critérios socioeconômicos e estrutura básica de saneamento. 



   72 

Outro modo de medí-la poderia ser por esses critérios explícitos somados à 

qualidade dos serviços básicos prestados (a água de abastecimento é boa, o 

esgoto é tratado, a acessibilidade é boa?), entretanto, as opções metodológicas 

refletem as opções delineadas pelo estudo e também as possibilidades de 

obtenção de dados. 

 Quando se decide o objeto de estudo, passa a ser de suma importância as 

opções do pesquisador. Conceitos são criados para facilitar a compreensão de 

elementos da pesquisa e não o contrário. Existe um longo caminho a ser 

percorrido tanto pelos estudiosos da qualidade de vida quanto da qualidade 

ambiental urbana. Por serem temáticas recentes, muito ainda há para se 

desdobrar, para se conceituar e estudar a respeito.  

Tentou-se destacar neste capítulo as formas de análise e conceituações a 

da qualidade ambiental e da qualidade de vida urbana. Ambas constituem 

instrumentos de análise importantes e tem sido ferramentas cada vez mais 

promissoras para os elaboradores de políticas públicas no apoio à tomada de 

decisões. Entretanto, novamente é importante ressaltar que a renda do chefe de 

família de um local, não necessariamente reflete sua qualidade ambiental. 

Alphaville, por exemplo, é um bairro construído para classes média alta e alta 

em Barueri e Santana de Parnaíba, conforme podemos verificar in situ e também 

de acordo com os dados do censo 2010 (IBGE), mas nem por isso, lá a as águas 

do Rio Tietê são limpas. Pelo contrário, próximo à soleira do Rio Tietê foi 

construído um parque linear para disfarçar visualmente a poluição, mas com o 

mau cheiro é difícil fazer o mesmo. Há outros exemplos de estudos que no título 

se lê análise da qualidade ambiental e o primeiro item da qualidade ambiental é a 

escolaridade. A metodologia, muitas vezes, está de acordo com a proposta do 

estudo, entretanto, os problemas centram-se nos conceitos. 

A Geografia, certamente, já deu contribuições importantes para definições 

e conceitos tanto de qualidade de vida quanto de qualidade ambiental. O grande 

desafio principalmente para os geógrafos talvez seja focar em questões mais 

práticas e direcionadas ao planejamento, apesar de todas as barreiras e desafios 

impostos no plano metodológico e operacional. 
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5.3 QUALIDADE DE VIDA URBANA NAS CIDADES FRANCESAS – O 

EXEMPLO DE ESTRASBURGO 

 

De acordo com Tobelem-Zanim (1995), somente no final do século XX 

que foi desenvolvido o conceito de qualidade de vida urbana, mas a autora 

afirma que desde os séculos XVII e XVIII, a população já se incomodava com a 

situação das cidades e muitos tentavam melhorar as condições de vida e de 

higiene precárias.  

Foram os reis da França, que nessa época, conseguiram implementar 

algumas regras de urbanização. A Revolução Francesa que acabou com a 

monarquia absolutista, viu surgir o segundo império e o ímpeto do 

desenvolvimento econômico. Junto a esse processo de mudança política, ocorreu 

também a primeira revolução industrial, que agravou substancialmente as 

condições de vida e também gerou expansão brutal das cidades. Gerber (2000) 

destaca a Revolução Industrial como marco importante da expansão do modo de 

viver urbano; mas faz ressalva importante, ao destacar que essa expansão não 

favoreceu o urbanismo, pois, as cidades apresentavam condições precárias 

devido aos salários miseráveis e não proporcionavam nenhuma higiene moral ou 

física. 

O século XX foi marcado pela adoção de um modo de vida mais urbano 

não só na França, como no mundo todo. País de tradição rural, a França tornou-

se um país mais urbano a partir dos anos 1950, quando houve uma aceleração do 

processo de urbanização, processo esse que pode ser identificado no gráfico a 

seguir. 
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Gráfico 1 – Crescimento populacional na França de 1806 à 1990 

 
Fonte: dados do livro – La Qualité de la vie urbaine dans les villes Françaises, Tombelem-Zanin, 1995. 

Gráfico elaborado pela autora. Os anos de 1931 e 1946 não possuem informações sobre a população rural. 

 

Esse crescimento, porém, não se deu de forma homogênea, sendo 

evidentemente maior nas proximidades de Paris. Essa desigual distribuição da 

população das cidades gerou disparidades com relação à paisagem urbana, 

transformação da população e também uma mudança considerável nas condições 

de vida dos franceses, nos dizeres de Tombelem-Zanim (1995), que eram os 

novos citadinos. 

Grande parte das cidades francesas conservam heranças do período 

medieval e isso pode ser observado nas ruas estreitas, sinuosas e mesmo nas 

calçadas estreitas e tortas,  bem como em seus edifícios. Desde a época medieval 

as novas áreas rurais foram anexadas às partes já existentes da cidades de modo 

a integrá-las. Mas que a qualidade de vida teve sua piora, relacionada ao 

processo de expansão das periferias urbanas. 

De acordo com a autora, o fenômeno da periferização das cidades 

francesas está ligado diretamente à expansão dos meios de transportes e também 

a necessidade de habitar a preços mais acessíveis. Essa necessidade gerou os 

conjuntos habitacionais que, em um primeiro momento, eram vistos como locais 

de degradação da vida urbana, pois o Estado não estruturava a região com 

equipamentos públicos para receber os empreendimentos. A partir dos anos 
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1930, a legislação obrigou os empreendedores a deixarem terrenos reservados ao 

serviços públicos. Foi nesse período que Le Corbusier escreveu a “Carta de 

Athenas” (1933), publicada somente em 1942. Esse documento continha uma 

série de critérios que deveriam permitir a organização dos espaços e uniformizar 

os quadros de vida. Essa carta propunha uma reforma fundamental em todos os 

usos de todas as cidades do mundo e também especializava os espaços e atribuía 

à cidades quatro funções a saber: habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espaço. 

Outro aspecto interessante da carta, refere-se também ao zoneamento proposto 

dos quadros de vida urbano. Gerber (2000) ressalta que em relação ao nível de 

moradia, a carta de Athenas simboliza o advento do progresso econômico e 

social onde o discurso sobre à modernização e o conforto residencial se tornam 

emblemáticos naquele momento. 

Esse documento é importante pois trata-se de um marco no planejamento 

urbano e também uma reflexão sobre a qualidade de vida urbana, colocando em 

evidência a socialização como elemento importante no hábitat coletivo.  

Tombelem-Zanim os classifica os anos entre 1950 a 1970 como uma 

mudança significativa na paisagem urbana das cidades francesas e efetiva  

predominância da periferia urbana. Certamente, essa alteração trouxe mudanças 

significativas tanto para a forma urbana quanto para a qualidade de vida dessa 

população. Mas é somente a partir da década de 1970, com a urbanização em 

massa, que profissionais como arquitetos, sociólogos e  urbanistas são 

persuadidos e convencidos de que era de suma importância preservar 

determinadas áreas e as diversas paisagens do urbano, elementos fundamentais 

para a existência de um melhor quadro de vida. Nesse período, a urbanização 

maciça aliada ao progresso econômico dos países industrializados, fez com que a 

população das cidades tomasse consciência rapidamente dos problemas desse 

tipo de ocupação, e também da perda da qualidade de vida, principalmente para 

aqueles que deixaram a vida no campo. De acordo com os resultados da enquete 

de 1956, promovida pelo Ministério da Habitação francês nas cidades, 

evidenciou-se que 42% das casas não possuíam serviço de água, 73% não 

possuíam banheiro no interior e 90% não tinha sala de banho. Entretanto, 
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Tombelem-Zanim (1995) aponta que na França, o grande impulso para a troca 

do campo pela cidade foram os salários três vezes maiores. Em trinta e cinco 

anos, de 1950 a 85, os salários nas cidades foram multiplicados por 10. Essa 

evolução dos recursos financeiros das famílias refletiu substancialmente na 

mentalidade e no estilo de vida francês, sendo verificado no poder de consumo e 

acesso à bens duráveis como televisão, refrigeradores, máquina de lavar, etc. 

Outro fator importante foi a universalização dos ensinos primários e secundários, 

que diminuiu as desigualdades, possibilitando pessoas de classes menos 

favorecidas, economicamente, à ascensão social. 

Todas essas alterações foram potencializadas pelos jovens de 1968, que 

atingiram uma capacidade de mobilização e contestação e que é um símbolo de 

mudanças de atitude. 

Essa mudança fez-se necessária, pois, a partir dos anos 1960, 

principalmente, porque todas as obras realizadas nas cidades foram tão rápidas 

que negligenciaram a qualidade, deixando de lado a integração ao resto da 

cidade, à qualidade arquitetônica, o tempo de deslocamento, etc. A qualidade foi 

sacrificada pela pressa e pela quantidade. Todos esses fatores favoreceram a 

percepção dos franceses com relação aos problemas urbanos e geraram 

mobilização à favor de melhorar as condições de vida urbana. 

Gerber (2000) pesquisa os desequilíbrios intraurbanos gerados pelo 

processo de esvaziamento do centro da cidade e, posteriormente, o processo de 

gentrificação. O autor trabalha a questão da gentrificação como um renascimento 

do centro da cidade, mas a classifica também como um dos elementos que faz 

emergir novas centralidades, seu estudo de caso é Estrasburgo. 

Estrasburgo é uma cidade média francesa fundada no século III, na época 

do imperador romano Augusto, localiza-se na região da Alsácia, e faz fronteira 

com a Alemanha. Nos primórdios, a função essencial de seu sítio se dava pela 

sua posição estratégica de fácil defesa e suficientemente elevada para se proteger 

das enchentes. Apesar do caráter militar da cidade, o Império Romano não 

suportou a investida do Império Germânico, e por isso, a cidade entra em 

decadência nessa época. Entretanto, para o império Germânico, a cidade 
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representava uma ligação, um caminho de passagem entre a Germânia inferior e 

a Gaule do Norte. No século XV, que a cidade começa verdadeiramente a 

crescer, não tanto espacialmente, mas com a construção de novas muralhas, que 

significavam ser uma cidade protegida. Na realidade, a autora destaca que após 

1201, a cidade começa realmente a conhecer a prosperidade, que fazia jus à vida 

livre imperial onde viviam os homens mais ricos e honoráveis.  

Somente em 1681 Estrasburgo é definitivamente anexada à França, e a 

partir de então, que seu crescimento torna-se um pouco mais lento. Por esse 

motivo, as indústrias preferiram se instalar nas vilas próximas, como Mulhouse. 

Apesar desse momento de retração, a cidade preserva seu centro, principalmente 

na Grand Rue, com seus artesanatos, comércio, bancos, etc. Nessa época, as 

funções urbanas são centralizadas e a mobilidade acontece sobretudo em sua 

parcela insular.   

Após a Revolução Francesa em 1789, Estrasburgo não é mais capital de 

seu departamento, a vitória alemã sobre Napoleão III, entretanto, foi crucial para 

a retomada do crescimento da cidade em 1870.  Nessa época o governo alemão 

fez melhorias no centro da cidade, construindo edifícios e dando funções 

distintas às já existentes. Essas melhorias, atraíam a população que de 85.000 

habitantes, em 1871, saltou para 135.000 habitantes, em 1895 e 178.000, em 

1910.  

No entre guerras a população de Estrasburgo atingiu 250.000, em 1936. O 

centro da cidade agora conhece outras modificações, como a implantação de 

habitações à preços populares. Nos anos de 1943-1944, as forças aliadas 

bombardearam Estrasburgo, aproximadamente 7.500 imóveis foram destruídos e 

2000 precisaram ser demolidos, devido ao abalo nas estruturas. Os arquitetos e 

engenheiros preferiram reconstruir os edifícios, preservando suas características 

originais.  

Em 1955, o governo havia reconstruído, aproximadamente, 3.850 imóveis 

e construído 2.850 novos. Entretanto, nessa época a França apresenta um sério 

problema de déficit habitacional. É também nessa época que a periferia de 

Estrasburgo começa a receber investimentos e o centro antigo deixa de ser o 
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local principal das habitações. Essa “operação” urbana, segundo Gerber (2000), 

não apresentou características de gentrificação. Foi um plano voltado à 

diminuição do déficit habitacional de Estrasburgo, e também para diminuir a 

densidade no centro. Essa renovação urbana melhorou a ligação entre o centro e 

alguns bairros periféricos.  

Nos anos de 1970, a demanda por habitações é controlada por meio de 

construções de grandes conjuntos habitacionais, e também são os subúrbios que 

absorvem grande parte dessa demanda. Como Estrasburgo foi escolhida para ser 

a cidade sede do Conselho da Europa, mesmo sem ser capital de Estado, isso fez 

com que a cidade se tornasse sede de outras importantes organizações 

internacionais, e isso também representou um incremento no planejamento 

urbano, como o sistema TRAMWAY. O primeiro TRAMWAY de Estrasburgo 

funcionou de 1878 à 1960, primeiramente com tração animal e após 1894 

elétrico. 

O novo sistema de TRAMWAY, começou a ser planejado a partir de 1970, 

mas foi inaugurado somente em 1994. De acordo com Gerber (2000), esse 

investimento no transporte público, trouxe para os pedestres e ciclistas, outra 

forma de mobilidade, reforçando a centralidade dos espaços conduzindo-o a uma 

especialização da função comercial. Pois, a partir do momento em que é 

implantado o sistema, fica evidente para o autor que a alteração do transporte 

gratuito, à pé ou de bicicleta pelo tram (abreviação de tramway),, é uma escolha 

política. A declaração feita pela prefeitura de Estrasburgo, corrobora essa 

afirmação, pois o poder público considera que essas modificações no centro, 

como por exemplo, a implantação do tram, visavam preservar a beleza da 

cidade, dividindo-a com todos (inclusive turistas) e que por isso, Estrasburgo é 

atualmente, uma cidade acessível e aberta. Paralelo ao processo de valorização 

do centro, o sistema tram permitiu que a periferia também fosse conectada à ele. 

Nesse sentido, Estrasburgo pôde “anexar” novos bairros a sua municipalidade.  

Além da mobilidade garantida pelo sistema de transporte público e o 

apoio à utilização de bicicleta demonstram que a comunidade urbana de 
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Estrasburgo e o setor de planejamento da prefeitura têm uma preocupação com a 

qualidade de vida, relacionando-a com a preservação do meio ambiente.  

O exemplo de Estrasburgo é importante com relação às políticas públicas 

voltadas para a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida, pois nas 

diretrizes da prefeitura é possível encontrar todos os planos relacionados à 

diminuição do consumo de energia, mobilidade, reciclagem do lixo, limpeza das 

vias públicas, áreas verdes (não incluídas as florestas), agricultura, saúde 

(relacionados à casas insalubres, barulho, controle dos estabelecimentos 

alimentícios). Além do que o espaço público é visto como a extensão da vida 

privada, como reforça à citação de Vitor Hugo, é o cordão umbilical entre o 

indivíduo e a sociedade.” (Prefeitura de Estrasburgo, 2013) 

Além dos aspectos citados anteriormente, não se deve deixar de lado a 

questão histórica ligada ao planejamento urbano e territorial. A França, como um 

todo, tem a tradição de planejar suas cidades desde a idade média. Na época de 

Napoleão III, Hausmann foi encarregado de remodelar Paris e, posteriormente,  

Le Corbusier na década de 1940, elaborou a Carta de Athenas, documento que 

forneceu novas diretrizes para o planejamento urbano e até hoje é reconhecida 

sua importância, apesar das ressalvas. 

 

5.3.1 ESTUDOS SOBRE A QUALIDADE DE VIDA URBANA NO MUNICÍPIO DE 

ESTRASBURGO 

 

 Não foram encontrados estudos com título especificamente de qualidade 

de vida sobre a cidade de Estrasburgo em extensa pesquisa bibliográfica 

realizada, mas sim, duas pesquisas que trabalham com o território em diferentes 

perspectivas, porém relacionadas ao tema: a tese já mencionada de Gerber 

(2000), que trata da questão do(s) conforto(s) urbano(s) e a tese de Selimanovisk 

(2002), sobre a pobreza no espaço urbano de Estrasburgo.  

 Estrasburgo foi escolhida como referência nesse estudo, devido à dois 

motivos: primeiramente pelo apoio da Universidade aos estudos quantitativos na 

Geografia e segundo, por propiciar aos moradores boa qualidade de vida, 
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vivenciada pela experiência do estágio no exterior, pelos estudos pesquisados e 

também políticas públicas voltadas ao tema.  

 Gerber (2000) pesquisou sobre o processo de gentrificação do centro 

tradicional de Estrasburgo, o pesquisador utiliza a ecologia fatorial urbana para 

explicar a evolução entre a estrutura social e a organização territorial dos grupos 

humanos em Estrasburgo, tendo como foco o conforto urbano. Em seu trabalho, 

Gerber (2000) encontrou para os anos 1968, 1982, 1990 diferentes estruturas 

sócio-espaciais, porque também a tecnologia foi sendo aprimorada, e também, 

porque, a calefação, algo importante para um local extremamente frio como 

Estrasburgo, em 1968, não era muito comum, mas em 1990, já pode ser 

considerado um elemento importante na verificação das áreas que passaram por 

processo de gentrificação. No último ano analisado, 1990 o pesquisador conclui 

que os estrangeiros vivem em locais mais precários, menos confortáveis e que 

geralmente eles se localizam em locais periféricos da cidade, enquanto que os 

franceses ou naturalizados, vivem em áreas mais nobres de Estrasburgo. O autor 

também relaciona o tipo de profissão, por exemplo, profissionais liberais, 

operários e os locais de moradia. Os primeiros evidentemente, concentram-se na 

área insular de Estrasburgo e os operários nas periferias mais distantes e mais 

precárias. Outro aspecto importante é que o autor distingue periferia de áreas 

periféricas, a primeira ele relaciona com a segregação espacial e precariedade, a 

segunda, ele diz que são áreas não tão distantes do centro, porém, mais espaçosas 

onde se concentram a população burguesa, ele dá exemplo os bairros de 

L’orangerie  e Contades (fotos 1 e 2) para essas áreas e Kronenbourg e 

Hautepierre (fotos 3 e 4) para as áreas mais pobres. 
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Foto 1: L’orangerie e seus prédios, uma das áreas nobres 

de Estrasburgo, citada por Gerber (2000). Foto tirada 

pela autora em 15/10/2013 

Foto 2: Vista dos casarões e prédios do bairro 

L’orangerie, direção ao parque de mesmo nome. Foto 

tirada pela autora em 15/10/2013 

 

  

Foto 3: Hautepierre e suas habitações populares. É uma 

região habitada por imigrantes, população mais pobre. 

Foto tirada pela autora em 19/11/2013 

Foto 4: Placa da prefeitura prevendo a reurbanização da 

área. Foto tirada pela autora em 19/11/2013 

 

 

 Selimanovisk (2002) trata da questão da pobreza e seus desdobramentos 

no território de Estrasburgo. Associada a esses desdobramentos está a 

vulnerabilidade, a precariedade, o tratamento da precariedade pelo governo 

francês e qual é a população e os bairros mais atingidos por essas questões. No 

seu texto fica nítido que são as periferias e a população imigrante. Por meio 

desses conceitos (pobreza, precariedade, vulnerabilidade, etc)  e dos dados 

disponíveis a respeito, que segundo a autora, são insuficientes e a coleta 

inadequada, a autora faz uma leitura sobre a segregação sócio-espacial na França, 

e em particular, em Estrasburgo. 

 Antes do século XIX, os muros construídos nos períodos anteriores, 

delimitavam as zonas a serem erguidas novas edificações em Estrasburgo. As 
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novas funções agregadas ao urbano como indústrias, serviços, etc aceleraram o 

processo de expansão da cidade. Após 1954, a autora destaca que o Instituto 

Nacional de Estatística da França começa a distinguir as aglomerações urbanas 

das rurais, pelo critério morfológico da continuidade do espaço construído, ou 

seja, pela mancha urbana.  

 Conforme a periferia e a diferenciação sócio-espacial foi evoluindo, os 

muros já existentes, desde Antigo Regime, foram sendo prolongados e, deste 

modo, diferenças começavam a serem notadas entre o centro e a periferia. Para a 

autora, trata-se de uma clivagem espacial gerada por novas posições sociais, 

funcionais, morfológicas, ampliadas por políticas públicas rivais entre os 

municípios periféricos e a cidade central da grande aglomeração, Estrasburgo.  

 Mas onde se encontra a população em situação de precariedade e exclusão 

em Estrasburgo? A autora responde essa questão mapeando os espaços de 

precariedade segundo os critérios de desemprego, número de locatários que 

recebem ajuda do governo, população total e número total de domicílios.  

 De acordo com os resultados obtidos por Selimanovisk (2002), existe 

precariedade na aglomeração de Estrasburgo (Grande Estrasburgo), bem como 

nos municípios do entorno. Entretanto, há na França uma crença de que a 

província da Alsácia é muito rica e que por isso, não existem problemas de 

desigualdade sócio-espacial. O que Selimanovisk (2002) mostra, é que 

infelizmente, não só a aglomeração de Estrasburgo tem problemas em sua 

periferia, como muitos outros municípios do baixo Reno. Importante ressaltar 

que a precariedade e a pobreza destacadas pela autora, divergem e muito dos 

critérios de precariedade e vulnerabilidade de Sposati e da fundação SEADE 

apresentados anteriormente, por exemplo, ou mesmo do conceito de linha de 

pobreza, muito empregado em pesquisas sociológicas. Esses critérios estão 

relacionados aos quadros de vida geral do país, no caso a França. 

 A autora faz grande parte de suas análises com dados por municípios e 

algumas com dados referentes aos bairros de Estrasburgo. Suas principais 

conclusões tratam a pobreza como algo que cria uma fronteira social, e, nos 

dizeres da autora, ultrapassar essa fronteira significa o indivíduo ter liberdade de 
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escolha do local de moradia e também mobilidade, pois o contrário conduz o 

indivíduo a viver em um território restrito.  

 Com relação ao território de Estrasburgo, a autora conclui que o bairro de 

Meinau é o que apresenta o nível maior de precariedade, devido à uma série de 

fatores como: desemprego entre os jovens, racismo, estigmatização (grande parte 

de sua população é imigrante), que levam a representação coletivas 

desqualificantes do bairro.  

 Tentar traçar comparações entre Estraburgo e os municípios que compõem 

a área de estudo, pode ser uma armadilha, tendo em vista as disparidades 

histórico, social e territorial. A gentrificação estudada por Gerber (2000) é 

tendência mundial nas grandes cidades. Porém, Barueri e Osasco como se 

desenvolveram em um primeiro momento como periferia da metrópole, esse 

processo tem mais relação com São Paulo, que é o “centro” do que com os 

centros desses municípios propriamente ditos. 

 Em Barueri e Osasco nas regiões onde vivem as classes sociais mais 

elevadas, localizam-se mais próximos da metrópole paulista, isto é, nas melhores 

áreas. Em Estrasburgo verifica-se o mesmo. As áreas mais próximas do centro 

antigo da cidade passaram pelo processo de gentrificação, porém, não 

necessariamente as pessoas das classes mais abastadas vivem nesse local. De 

acordo com Gerber (2000), a preferência por moradia nas áreas mais centrais de 

Estrasburgo são para famílias que procuram a comodidade de morar próximo a 

serviços e comércio e também é o local onde vivem majoritariamente os 

aposentados e idosos de maneira geral, que geralmente já moravam nesses locais 

e não sentem a necessidade de mudar. As áreas pericentrais, com terrenos 

maiores, são ocupadas por famílias mais jovens, pais com filhos pequenos, e que 

preferem morar em residências maiores. Já as periferias, que são as áreas mais 

distantes do centro, são ocupadas pela população de menor renda e pelos 

estrangeiros.  

Em termos gerais, a distribuição da renda é mais homogênea na França, e 

por isso, também a produção do espaço também pode assim ser considerada. 
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Como no Brasil a concentração da renda é bem maior, isso se reflete também no 

espaço, principalmente no urbano.  

Tendo em vista as muitas diferenças e poucas semelhanças citadas entre a 

área de estudo e Estrasburgo tentou-se traçar paralelos entre os municípios 

brasileiros e o município francês. Entretanto, uma comparação mais profunda, 

com análises de dados seria equivocada, devido aos tamanhos e situações 

distintas entre os municípios brasileiros e o município francês, o que produziria 

análises distorcidas e também pobres. 

6. MORFOLOGIA URBANA 
 

 A morfologia urbana é um conceito que começou a ser empregado por 

geógrafos alemães e franceses, durante o início do século XX, e está relacionada 

às formas urbanas.  

 Nesse sentido, Lamas (1993) estudioso dessas formas, afirma que, sem o 

profundo conhecimento da morfologia urbana e da história da forma urbana os 

arquitetos e urbanistas se arriscariam a desenhar uma cidade de acordo com 

práticas superficiais e sem conteúdo disciplinar. Desta forma, para se realizar um 

trabalho de desenho urbano, esse autor considera de fundamental importância o 

domínio do processo de formação da cidade, que trata-se de algo histórico e 

cultural e que se interliga com as formas. Os pontos considerados de fundamental 

importância para o autor, com relação ao desenho urbano também são de grande 

importância para estudos geográficos da morfologia urbana e por isso, Lamas 

(1993) parte do pressuposto de que a forma do espaço é uma realidade na qual 

um conjunto de fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem para a 

formação. Ele não tem dúvidas de que as condições socioeconômicas de 

produção do espaço são refletidas em sua forma. E ainda afirma que a “produção 

do espaço não pode ser resolvida pelos níveis da planificação regional e urbana e 

das realizações das construções” (Lamas, 1993 p. 26). 

 Lamas ainda vai além, ao afirmar que as formas não estão somente ligadas 

às concepções ideológicas, estéticas ou culturais, mas também encontram-se 
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vinculadas a comportamentos, apropriação do espaço e à vida comunitária. Aos 

estudos das formas e sua interligação com fenômenos que lhes deram origem, dá-

se o nome de morfologia urbana. (Lamas, 1993) 

  O conhecimento do urbano, de acordo com Lamas (1993), necessita de 

instrumentos de leitura, visando à organização e estruturação dos elementos 

apreendidos. As múltiplas leituras que podem ser feitas do meio urbano, 

evidenciarão algum fenômeno de produção do espaço, de acordo com os 

instrumentos de análise escolhidos.  

 De acordo com Zepf (1999), a morfologia urbana é definida como a 

estrutura do sítio, do território e do meio ambiente construído que formam um 

sistema, baseado em diversas redes técnicas e sociais. A morfologia urbana está 

em constante transformação e reflete o caráter único de uma coletividade urbana. 

O espaço cênico no seio do qual se exerce a relação entre os citadinos é 

determinada pela concepção dos profissionais do espaço (ou não, na ausência do 

planejamento) que são os responsáveis pela gestão da morfologia urbana. 

 Essa morfologia utiliza dados de diversas disciplinas para explicar a 

cidade como fenômeno físico, evidenciando assim, sua interdisciplinaridade 

voltada à compreensão da forma urbana e de seu processo de formação. Lamas 

(1993) enfatiza que a morfologia urbana é o estudo exclusivo da forma do meio 

urbano, e que esse não se ocupa do processo de urbanização (fenômenos sociais, 

econômicos entre outros). Na morfologia estes fenômenos aparecem apenas 

como explicação da produção da forma. 

 Entretanto, Corrêa (2005) afirma que na grande cidade capitalista ocorre 

uma série de processos sociais (reprodução do capital e a reprodução social) que 

criam funções e formas espaciais, cuja distribuição espacial constitui-se a própria 

organização do espaço urbano. São, portanto, os processos espaciais produzidos 

pela sociedade, responsáveis pela desigual e mutável organização espacial das 

cidades. Neste sentido, os processos espaciais criados na própria sociedade, são 

de natureza social. (CORRÊA, 2005) 

 Este autor também chama a atenção para o conceito de processo espacial, 

e destaca que os geógrafos devem resgatá-lo devido à sua “utilidade na conexão 
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entre ação humana – tempo – espaço – mudança” (CORRÊA, 2005 p. 37). Essa 

utilidade é evidenciada por meio da classificação desse processo e das 

respectivas formas, como por exemplo, centralização e a área central; dinâmica 

espacial de segregação, entre outras. Este estudo busca, dessa forma, por meio da 

qualidade de vida urbana interpretar/analisar as formas produzidas pelo processo 

espacial. 

 De acordo com Serra (1987), o fenômeno urbano por ser altamente 

complexo, requer modelos simplificados para explicá-lo, e para isso cada 

estudioso escolhe convenientemente as variáveis que irá descrever. Esse autor 

também aborda que é inegável a preocupação dos arquitetos e urbanistas com o 

fato urbano, mas ressalta que a maior parte dos textos teóricos sobre as cidades 

foram escritos por geógrafos, sociólogos, economistas cientistas sociais e outros, 

enfatizando que esses modelos sobre os quais trabalhavam os arquitetos 

foram/são construídos de acordo com a abordagem de cada campo do 

conhecimento específico. 

 A geografia traz uma importante contribuição nesse sentido, pelo método 

da fotointerpretação que permite a identificação de determinadas formas urbanas. 

Para Serra (1987) a forma urbana é a disposição no espaço de várias partes dos 

aglomerados urbanos e o conjunto de relações espaciais que estas mantêm entre 

si e com o todo, percebida pelo seu contorno, cor e textura. A Aerofotogeografia 

se utiliza desses elementos para determinar chaves de fotointerpretação, e 

consequentemente visualizar aspectos importantes das formas urbanas. 

 De acordo com Allain (2004), as formas urbanas são percebidas de 

maneira subjetiva pelos habitantes da cidade. Grande parte dessa subjetividade é 

essencial para o momento da concepção arquitetônica ou urbanística e portanto, 

para o desenvolvimento da cidade. A paisagem urbana segundo o autor, não é o 

efeito emergente do desenvolvimento do tecido urbano, mas sim, um dado 

essencial na maior parte das operações de um urbanismo de qualidade. A cidade 

na visão de Allain, é um sistema especializado complexo e aberto, os quais juntos 

aos elementos em interação são organizados em função de um objetivo. Esse 

objetivo encontra-se mais ou menos explícito na expansão e prosperidade da 
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cidade. A noção de sistema da cidade implica em uma coerência entre os 

elementos, mas também da interação de relações dialéticas, sobretudo se 

considerarmos a forma urbana como um processo contínuo. O sistema urbano 

exprime uma estrutura sócio-espacial, um tecido que pode ser decifrado 

utilizando a lógica dos mapas, planos, arquivos, etc. Dessa forma, Allain 

decompõe a morfologia em um subsistema do sistema urbano, que possui três 

componentes fundamentais: os elementos, que formam uma estrutura e que 

expressam uma lógica. Os elementos são os edifícios, os lotes, a utilização do 

solo e o sítio. A estrutura é o modo de organização dos elementos entre eles e a 

lógica, são as ideologias ou os processos que contribuem para o nascimento de 

uma estrutura. É o coração do sistema ao qual toda análise das formas deverá 

fazer referência que se tornará parte do que os pesquisadores designam como 

processos, são os fatores que explicam a forma urbana. 

 Os estudiosos do fenômeno urbano também se preocuparam com as 

formas urbanas, e muitos geraram modelos esquemáticos de morfologia urbana. 

Esses estudiosos são oriundos em um primeiro momento, da Escola de Chicago, 

corrente da sociologia norte-americana, na qual a hipótese fundamental consiste 

na existência de uma correlação entre ordem social, distância física, igualdade 

social e à proximidade de residência. Essa corrente tentou transpor princípios 

básicos da ecologia vegetal para o urbano, marcado pelas relações de competição 

entre os homens, grupos humanos e instituições expressas fisicamente no espaço. 

(ROGGERO, 2009) 

 São enormes as críticas a essa corrente teórica e muito bem 

fundamentadas; no entanto, foram e ainda são de fundamental importância para 

os estudos urbanos, os conceitos de centralização, descentralização, segregação 

entre outros, desenvolvidos pelos ecologistas urbanos e amplamente utilizados 

pelos estudiosos do espaço urbano. (CORRÊA, 2005) 

 Com relação aos esquemas de morfologia das cidades, que caracterizam 

padrões espaciais, serão destacados alguns dos principais estudiosos a seguir. 

 O sociólogo Burgess, foi um dos primeiros estudiosos a tentar aplicar os 

princípios da ecologia vegetal e animal ao estudo das comunidades urbanas. 
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Burgess demonstrou em seu trabalho que a questão social e a questão de moradia 

estavam relacionadas dentro da estrutura espacial da cidade. (AMORIM FILHO; 

SENNA FILHO, 2005) 

 As cinco zonas concêntricas de Burgess demonstram a importância dada a 

esse modelo para os aspectos econômicos, sociológicos e demográficos, com 

referências a funções e a alguns aspectos específicos da morfologia urbana. 

Baseado nas grandes cidades norte-americana nos anos 1920, Burgess identificou 

a população pobre vivendo nos centros e a elite vivendo nas periferias equipadas 

e aprazíveis. (CORRÊA, 2005)  

 Essa tendência também pôde ser verificada nas cidades inglesas retratadas 

por Engels (1844), em “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”, ou 

seja, a segregação sócio-espacial possui um dinamismo, pois uma determinada 

área da cidade pode ser ocupada por determinado grupo social por um período e, 

se essa área é abandonada, passa a ser ocupada por outro grupo de status social 

diferente, com menor poder aquisitivo, em caso de desvalorização e consequente 

degradação, ou maior em caso de valorização, incentivado por processo de 

renovação urbana.  

 Outra contribuição importante a ser destacada, no que tange aos modelos, 

é a do economista Homer Hoyt, elaborada em 1939. Segundo Hoyt, a segregação 

espacial se dava por setores a partir do centro, ele destacava que o preço dos 

aluguéis refletia uma série de outras características das moradias. Além disso, 

Hoyt enfatiza o importante papel desempenhado pelos aspectos naturais, pela 

localização dos eixos de transportes na descentralização e diferenciação dos 

valores atribuídos aos diferentes setores. AMORIM FILHO; SENNA FILHO, 

2005) 

 Os geógrafos Harris C.D. e Ullman E. L., em 1945, elaboraram o esquema 

dos núcleos múltiplos. Esse modelo considera os elementos presentes nos 

esquemas de Hoyt e Burggess, porém avalia como a cidade se articula no entorno 

de núcleos múltiplos e descontínuos e não entorno do centro. Certamente que as 

características e os tamanhos desses núcleos vão variar em função das cidades 

consideradas. (AMORIM Filho; SENNA FILHO, 2005) 
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Figura 3: Modelos clássicos de estrutura intra-urbana 

 

.Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Amorim Filho; Senna Filho, 2005, 2005 pág. 25. 1- Centro; 2- zona de 

transição; 3 – Residências classe popular; 4 – Residências classe média; 5 – Residências classe alta; 6 – Indústria 

pesada; 7 – Centro de negócios secundário; 8 – Residências suburbana, 9 – Indústria suburbana. 

 

 Os modelos apresentados são clássicos da morfologia urbana. Na presente 

pesquisa, a hipótese central é que a análise da qualidade de vida urbana, a partir 

da metodologia proposta, seja um norte para o desenvolvimento de modelos de 

morfologia urbana, semelhantes aos apresentados. 

 De acordo com Amorim Filho; Senna Filho, (2005) quando se trata de 

espaços conurbados ou metropolizados, o tecido urbano, sendo ele contínuo ou 

descontínuo assume dimensões regionais. Nesse sentido, a estrutura geral do 

zoneamento morfológico nas zonas central, pericentral, periférica e periurbana é 

mantida, porém, apresenta-se mais complexa.  

 Em uma região metropolitana, onde se inserem as áreas de estudo, a 

centralidade é exercida pela cidade mais importante, no caso, São Paulo, 

considerada em seu conjunto. Na zona pericentral, geralmente muito extensa, o 

tecido urbano é descontínuo e a função residencial é predominante. (AMORIM 

FILHO; SENNA FILHO, 2005) A centralidade no entanto, chama a atenção 

nesse tipo de território, sendo a cidade-metrópole o centro de toda região 

metropolitana. 

 No quadro a seguir, é possível a melhor identificação das zonas citadas 

por Amorim Filho; Senna Filho. 
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Quadro 1: Zoneamento morfológico funcional e níveis de hierarquia 

urbana: conturbações e regiões metropolitanas 

Níveis de 

hierarquia 

urbana 

Zona Central Zona 

Pericentral 

Zona 

Periférica 

Zona 

Periurbana 

Regiões 

Metropolitanas 

A cidade principal da 
metrópole com seus 

hipercentro e sub-

centros especializados 
funcionam como zona 

central de toda 

conturbação, funções 
terciárias raras e 

sofisticadas e funções 

quaternárias presentes 
com alcance 

polarizador nacional e 

internacional; 

movimentação de 

pessoas, informações, 

mercadorias e capitais; 
graves problemas 

sociais e de segurança. 

Corresponde a parte 
que envolve 

imediatamente a cidade 

principal; predomina a 
função residencial, 

quanto maior a região 

metropolitana, mais 
sub-centros possui e 

estes correspondem a 

centros principais das 
cidades 

metropolizadas; esses 

sub-centros podem ser 

polifuncionais ou 

especializados de 

alcance regional; 
superar dificuldades de 

acesso é o maior 

desafio. 

Muito extensa, é 
essencialmente 

polinuclear; formada 

por cidades localizadas 
no limiar da região 

metropolitana e pelos 

respectivos espaços 
rurais; papel 

fundamental dos eixos 

de transportes na 
manutenção e 

ampliação da 

conturbação e da região 

metropolitana; vários 

tipos e níveis de sub-

centros funcionais; 
problemas sociais, 

ambientais de 

comunicação e de 
acesso também. 

Processo de 
periurbanização 

intenso, cobrindo uma 

vasta zona geográfica, 
em que se observa uma 

ampliação, 

intensificação e 
especialização de 

atividades urbanas, 

enquanto há recuo, em 
termos espaciais, das 

atividades rurais que, 

por um lado, se 

intensificam e 

modernizam, ocupando 

menos espaços; clubes 
campestres, casas de 

campo, hotéis fazenda 

e condomínios 
fechados se 

multiplicam. 

Fonte: Amorim Filho; Senna Filho, 2005 p. 48 – adaptado pela autora. 

 

 Além dos modelos clássicos e do modelo de Amorim Filho; Senna Filho., 

há outros estudiosos acerca da temática, que possuem definições interessantes, 

porém não propõem um modelo físico de morfologia urbana, como por exemplo, 

Carlos (2004), que destaca a propriedade privada do solo urbano como um dos 

processos que vão em direção à segregação sócio-espacial, segundo a autora, é 

algo visível na paisagem por meio de uma morfologia socialmente hierarquizada, 

na qual a habitação é a destacada como forma mais manifesta das diferenciações 

de classe no espaço. 

 Para Rocha (2010) a morfologia urbana é resultado da produção e 

reprodução do espaço no capitalismo e, por isso, a compreensão das noções que 

interferem em sua representação, devem ser efetuadas por diferentes pontos de 

vista. Deste modo, o autor reitera que a espacialidade de um determinado lugar é 

expressa pela formação territorial, social e econômica que por conseguintes, 

seguem a lógica e a direção dos agentes formadores do espaço. Assim, o estudo 

da morfologia urbana de acordo com Rocha (2010), parte do pressuposto teórico 

de que as cidades se desenvolvem sob a égide do capitalismo e dessa maneira, 

rompem com tradições seculares adquiridas no processo de produção do espaço 
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ao longo da humanidade. Os estudos geográficos tendem então a lidar com 

aspectos fundamentais relativos à superfície construída como: edificações, uso do 

solo e ao estudo morfológico de áreas concretas da cidade. Neste sentido, a 

análise da morfologia urbana na geografia está diretamente relacionada com a 

busca de como as cidades se desenvolveram ao longo do tempo e como o 

pensamento geográfico vem analisando essa morfologia, pois é conhecido que a 

forma das coisas, é em si, o espaço. (Rocha, 2010) 

 Segundo Pumain (2004), a configuração de determinada morfologia 

urbana pode ser identificada pela estrutura de um sistema, como por exemplo, a 

relação centro-periferia de um plano urbano radiocêntrico. As simples referências 

morfológicas e as estruturas complexas do espaço organizado são configurações 

recorrentes com as quais se associam diferentes funcionamentos e tipos de 

relações. A identificação de uma configuração incita a reflexão sobre as formas e 

as funções, entre a estrutura e o sistema de interações que está engendrado nessa 

lógica. As estruturas centro-periferia frequentemente observadas na escala de 

uma cidade ou de uma região, são produzidas por dissimetrias qualitativas e 

quantitativas e também pelas inter-relações entre estas diferentes zonas urbanas.  

 Para Lefebvre (1969), existe conexão entre forma e conteúdo, sendo que a 

forma urbana evidencia a divisão do trabalho, a segregação de grupos sociais, 

separações espirituais e materiais. Deste modo, a forma permite a identificação 

dos conteúdos e faz emergir a reflexão sobre a problemática conflitante do 

conteúdo e da forma urbana.  

 Nesse sentido, Capel (1975) afirma que para o geógrafo estudioso do 

urbano, examinar a morfologia depende da perspectiva de sua observação, pois 

se o Geógrafo estiver interessado em estudar o descobrimento das leis que regem 

a organização do espaço, a distribuição espacial dos fenômenos humanos ou 

relevantes para a vida, bem como a importância dos aspectos morfológicos, terá 

um resultado diferente do sentido tradicional de Geografia como ciência de 

síntese, entre os aportes dos diferentes especialistas que estudam a superfície da 

Terra, mas certamente a participação do geógrafo será de fundamental 
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importância para a elaboração dessa síntese. Nessa perspectiva, para Capel o 

objetivo do geógrafo urbano pode ser: 

 

 “estudar as variações superficiais nas funções e inter-relações 

espaciais que fazem possíveis tais especializações territoriais com a 

finalidade de descrever e explicar as regularidades que aparecem na 

estrutura física (ou morfológica) dos sistemas urbanos”. (Capel, 1975 

p.19) 

 

 De acordo com Bailly et al (2001), a forma urbana é fruto de uma herança 

histórica e produto de uma sociedade ou de organização do poder e um fator 

essencial à compreensão do mecanismo de produção. Isso porque, para o autor, a 

infraestrutura de transporte cria a cada época marcas singulares no espaço 

urbano. Pois, ele parte do pressuposto de que as histórias social, política e técnica 

determinam a forma urbana de cada período, correspondendo a uma maneira 

diferente de transporte, que é por sua vez, modificadora do contexto urbano. 

Bailly traz à tona a questão da mobilidade e sua influência na morfologia urbana, 

pois, as grandes cidades do mundo são também conhecidas pelas suas redes de 

transporte sejam elas viárias, ferroviárias ou metroviárias.  

 Sachs (1990) afirma que o município de São Paulo possui três áreas 

distintas: centro, anel intermediário e anel periférico, ou seja, trata-se de um 

modelo radiocêntrico. Atualmente, essa divisão é questionada pelos estudiosos da 

morfologia da cidade, pois hoje, o município possui um centro ou vários? Uma 

periferia ou diversas periferias? São diferentes tipos de pensamentos sobre o 

urbano e sua morfologia, mas certamente em São Paulo, apesar do advento de 

novas centralidades, como a Berrini, por exemplo, as áreas periféricas são 

facilmente identificadas no mapa da metrópole, indicando centralidade(s) ainda 

fortes e periferia(s) com presença da população mais pobre. Portanto, apesar do 

modelo radiocêntrico da morfologia de São Paulo ter sofrido grandes alterações 

nos últimos 20 anos, ainda é possível traçar no aspecto econômico 

(principalmente) seus anéis. 
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 Com relação à perspectiva proposta na pesquisa, conseguiu-se traçar 

esboços morfológicos dos municípios gerados por meio da análise da qualidade 

de vida urbana (metodologia desenvolvida), do mapa de uso do solo, dos 

trabalhos de campo e dos mapas dos bairros, assim, foram identificadas 

centralidades e periferias. Essa identificação também pôde auxiliar na análise da 

ausência, da má ou mesmo das boas condições de qualidade de vida urbana em 

áreas centrais ou periféricas das cidades.  
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7. POR QUE A ESCOLHA DOS MUNICÍPIOS DE BARUERI E OSASCO? 
 

 Os dois municípios que compõem a área de estudo localizam-se na Região 

Metropolitana de São Paulo e têm crescido demograficamente e economicamente 

de maneira diferenciada. O município de Barueri, criado em 1948, foi 

amplamente beneficiado pela criação de uma zona industrial e de serviços, 

relacionada à reestruturação industrial da região metropolitana como um todo, 

iniciada na década de 1970, e também pela implantação dos condomínios 

residenciais fechados, iniciada na mesma década. De acordo com Guerra (2013), 

o início da instalação desses empreendimentos nesse período nos municípios de 

Barueri e Santana de Parnaíba proporcionou progresso econômico para a região, 

principalmente proveniente da arrecadação de impostos, mas que, porém, isso 

não implicou mudanças significativas nas estruturas social e urbana.  

 Esse projeto de implantação de loteamentos ou condomínios fechados de 

alto padrão em Barueri, primeiramente, utilizou terras aforadas pertencentes à 

União, proporcionando lucros enormes para os empreendedores e o 

desenvolvimento de uma nova centralidade ligada ao setor sudoeste de São Paulo 

por meio da Rodovia Castelo Branco, criando uma ilha de urbanidade nos antigos 

municípios considerados antes como cidades-dormitório. (GUERRA, 2013) 

Tratou-se da criação de uma cidade dentro da outra, como bem aponta Santos 

(1994), que foi construída utilizando terras indígenas.  

 Foi entre os séculos XVI e XVII que foram fundados os aldeamentos 

próximos à vila de São Paulo, onde se insere Barueri. Próximo a esses 

aldeamentos, instalaram-se fazendas e colonos. De acordo com Guerra (2013) 

Alphaville e Tamboré localizam-se em uma antiga sesmaria doada em 1580 aos 

índios da extinta aldeia Pinheiros, pelo então governador Jerônymo Leitão. 

Obviamente que os advogados questionam a versão oficial da origem destas 

terras, pois isso implicaria no pagamento de foro e laudêmio
5
. 

                                                           
5
 Para entender o foro e o laudêmio é necessário a compreensão do instituto da enfiteuse, também conhecido com o nome de 

aforamento. O laudêmio é oriundo desse instituto, que é o mais amplo dos direitos reais sobre a coisa alheia. Por exemplo, em caso 
de locação, temos o locador; proprietário e o locatário, que paga o aluguel. No contrato da enfiteuse tem-se o senhorio de direito e o 

enfiteuta, que é a pessoa que adquiriu o domínio útil do imóvel e se obrigou a pagar uma pensão annual (foro) àquele. Ou seja, é um 

contrato perpétuo. Fonte: disponível em http://www.laudemio.com.br. Acesso em abril de 2014 
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 O espaço criado a partir da implantação dos empreendimentos (Alphaville 

e Tamboré) propiciou um novo estilo de vida, vendendo “qualidade de vida” por 

meio do distanciamento da poluição e da violência das cidades e a valorização 

dos espaços verdes, elementos bastante destacados em sua publicidade. Como os 

loteamentos foram criados pela iniciativa privada, a concepção do projeto não se 

preocupou com a integração e estruturação de espaços públicos livres. A lógica 

de implantação foi o aproveitamento máximo para os lotes, deixando áreas 

residuais como espaços livres privados. De acordo com Guerra (2013), é o viário 

o elemento estruturador desses empreendimentos e a sucessão de implantação de 

novos loteamentos, embora tenha acompanhado a malha viária, foi feito sem 

planejamento prévio, resultando em um sistema confuso e desorganizado, 

privilegiando sempre o automóvel. Além disso, a paisagem vista por quem 

percorre as ruas e avenidas entre os loteamentos é marcada por taludes e muros 

altos, bloqueando a visão das construções à pedestres e veículos que trafegam.  

 Na zona leste de Barueri, onde está instalada a maior parte dos 

empreendimentos tanto residenciais quanto empresariais e industriais, é possível 

observar a setorização e o isolamento de cada uma dessas áreas. Os setores 

destinados às empresas e indústrias localizam-se próximos ao Rodoanel e à 

Rodovia Castelo Branco. Eles se conectam aos demais setores do município de 

comércio e moradia pelo sistema viário, privilegiando o automóvel, principal 

meio de transporte, uma vez que o transporte público é incipiente. Tendo em 

vista essas características e à ausência do um esforço que vise a integração e a 

articulação dos espaços, o município de Barueri pode ser definido, como bem 

destacou Campos (2008): muitos empreendimentos instalados pela iniciativa 

privada, sem o desenvolvimento de um plano diretor (total, parcial); 

empreendimentos de grande porte isolados, com falta de contiguidade urbana, 

com cercamento de grandes porções do território e também empreendimentos 

com estrutura administrativa autônoma, produzindo um padrão construtivo 

próprio para cada tipo de loteamento. 

 De acordo com Campos (2008), reproduzindo as palavras do arquiteto 

Reinaldo Pestana, o desenvolvimento de Alphaville e Tamboré ocorreu de forma 
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desordenada, pois não foi avaliado o impacto da população à malha viária. Na 

realidade, discordando de ambos, o desenvolvimento desse tipo de 

empreendimento seguiu a lógica de mercado e é essa lógica que, apesar de 

parecer caótica, como a não consideração da malha viária, nem das áreas públicas 

e muito menos do saneamento básico ampliado a todo território, são elementos 

desconsiderados para não onerar a instalação do empreendimento para 

empreendedor. O importante era lotear em terrenos baratos e ofertar um novo 

estilo de viver com mais “qualidade de vida”, longe da poluição e do caos dos 

centros urbanos, como bem destaca Guerra (2013), mesmo que, posteriormente, a 

população conheça o ônus da ausência desses elementos.  

 O restante do município de Barueri é composto por mosaicos de bairros 

autoconstruídos, área militar e ainda uma zona com extração de areia e uma 

fazenda. Uso e ocupação completamente diversos da implantação dos 

condomínios e da zona industrial e de serviços planejados pela empresa 

Albuquerque & Takaoka, porém, mais próximo do tipo de ocupação dos 

municípios vizinhos como Carapicuíba, Jandira e Osasco, por exemplo. 

 Osasco, de acordo com Iwasaki (1975), entre os séculos XVII e XVIII era 

uma região conhecida pelo caminho das tropas. A atual Avenida dos 

Autonomistas, era então conhecida como Estrada Velha de Itu. As expedições 

atravessavam a região para chegar em Cuiabá. No século XIX, a ocupação de 

parte do que hoje compõe o município de Osasco, pertenceu a um único 

latifundiário, chamado João Pinto. Aos poucos este latifundiário foi vendendo 

suas terras, e dessa forma, os novos proprietários estabeleciam grandes chácaras. 

Em 1875, a implantação da estrada de ferro Sorocabana, que corta a região, 

estimulou a ocupação nos arredores, menos na vila dos Remédios que já era 

ocupada por pescadores.  

 As primeiras indústrias implantadas na região foram a de papelão e uma 

fábrica de tecidos, ambas fundadas por imigrantes italianos. Foram estas 

indústrias que proporcionaram o início do povoamento de Osasco a partir da 

ferrovia. Deste modo, é compreensível a localização das estações de trem serem 

próximas das várzeas. 
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 Somente após a Primeira Guerra Mundial de 1920 a 1945, que as 

indústrias subsidiárias de empresas estrangeiras vieram a se desenvolver na 

região. Foi nessa época também que o operariado pressionou para a expansão 

territorial de núcleos ora existentes, demonstrando então a vocação de Osasco 

como importante subúrbio industrial. (IWASAKA, 1975) 

 Deste modo, Osasco conheceu outro tipo de desenvolvimento do 

município vizinho. Criado em 1962, no início era uma “cidade dormitório” de 

São Paulo, mas com a saída de muitas indústrias da capital, na década de 

1970/80, o município atraiu população em busca de novas oportunidades de 

trabalho. Essa população encontrou em Osasco terrenos mais baratos, porém, 

com pouca infraestrutura, dando origem aos conhecidos loteamentos 

clandestinos. Trabalhadores que não tiveram acesso aos terrenos desse tipo de 

loteamento, foram morar em favelas. Não por acaso que 3,2% do município de 

Osasco, é atualmente, ocupado por favelas.  

 Rodrigues (1988) em sua tese intitulada “Na procura do lugar o encontro 

da identidade – Um estudo do processo de ocupação de Terras: Osasco” traça um 

quadro do processo de produção do espaço da região metropolitana de São Paulo 

e mais especificamente de Osasco. A autora retrata como se deu a ocupação de 

terras públicas pela população trabalhadora e excluída do mercado imobiliário 

pelos altos preços. Tanto o Jardim Piratininga quanto o Jardim Conceição, 

ocupações hoje consolidadas, passaram por intenso processo de luta pela 

regularização fundiária e também urbanização desses bairros. Nos dizeres da 

autora, falar das grandes aglomerações, como a região metropolitana e dos 

municípios que a formam, significa abordar as concentrações e as dispersões. 

Isso porque no espaço urbano, todos cuidam para que tudo esteja no seu devido 

lugar, ou seja, a concentração de população nas cidades, significa, 

contraditoriamente, sua dispersão e seu isolamento em classes sociais diferentes. 

(RODRIGUES, 1988) 

 Essa afirmação é corroborada em um trecho, cujo a autora destaca o 

“lugar” nas áreas urbanas da população mais rica:  
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 “Quando se trata da riqueza local de moradia esta é visível no tipo e 

tamanho dos edifícios construídos, nas ruas asfaltadas, com 

iluminação pública, onde circulam predominantemente automóveis 

particulares, em geral luxuosos. Há pequena circulação de pessoas, 

mas, quando isso ocorre, estas são “bem” vestidas. No interior destes 

edifícios – casas e apartamentos – há também alguns lugares, em 

geral não visíveis, pobres, restritos, ocupados pelos empregados 

domésticos, dispersos e isolados nas unidades.” (RODRIGUES, 

1988 p. 31) 

 

 E também para a população mais pobre:  

 

 “Quando se trata da concentração da pobreza, sua visibilidade 

também é maior nos locais de moradia: unidades pequenas e 

inacabadas, e em muitos lugares as unidades construídas de “sobras”, 

nas ruas esburacadas trafegam alguns ônibus para transporte 

coletivo, em precário estado de conservação; paisagem árida, sem 

árvores, sem iluminação pública. Na maioria das ruas, sem asfalto, 

há uma intensa circulação de pessoas, mal vestidas, descalças, muitas 

crianças, e animais domésticos.” (RODRIGUES, 1988 p. 31) 

 

 Tendo em vista as diferenças de criação, ocupação e desenvolvimento, 

assim como as urbanidades dos municípios estudados, é que foi pensada e 

desenvolvida a metodologia, bem como a análise da morfologia urbana desses 

municípios. Entende-se por urbanidade aquilo que é referente ao urbano, ao 

modo como as cidades acolhem seus cidadãos. Geralmente em estudos urbanos, 

conforme ressalta Aguiar (2012), Oliva (2003), entre outros, são comuns os 

termos grande, boa urbanidade,  baixa, má urbanidade, muita urbanidade, 

relacionados principalmente aos espaços públicos, os quais sabemos que 

padecem nas cidades brasileiras. Osasco e Barueri, assim como toda a Região 

Metropolitana de São Paulo possuem baixa urbanidade. Barueri, segrega o 
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máximo possível sua população encarceradas em seus condomínios fechados. 

Nesses condomínios o espaço público tem esse caráter somente para quem é 

morador, é por natureza um espaço privado, logo segregado. Como bem 

caracterizado pelo viés arquitetônico, Aguiar (2012) caracteriza os “alphavilles” 

como uma urbanidade “capenga”, pois, constituem-se de casas cercadas, 

caracterizando um condomínio. Não se tem um espaço público e logo não se tem 

por definição uma urbanidade. É como bem ressalta Leite & Awad (2012) 

dizendo que adoção do american way of life, pelos autores chamados de 

“americanização”, têm trazido para os municípios brasileiros um modelo de vida 

de suburbanização – os alphavilles - da classe média, emergindo um padrão que 

outros urbanistas chamam de cidades genéricas. Na visão dos geógrafos, 

partilhada com Caldeira, esses condomínios representam segregação urbana que 

privatiza a cidade e praticamente extermina os espaços públicos. 

 Osasco, diferentemente de Barueri, priva a sua população de espaços 

públicos pela ausência destes no município, muitas vezes ocupados por favelas e 

loteamentos clandestinos.  

 Tratam-se de dois municípios que tiveram o início de sua ocupação 

pautado no desenvolvimento da metrópole paulista e sem planejamento urbano 

promovido pelo Estado. Barueri é fruto de uma visão empreendedora de 

empresários interessados em implantar e vender empreendimentos imobiliários 

tanto residenciais quanto empresariais. Osasco, cresceu muito em termos 

populacionais, por ser relativamente próximo ao município de São Paulo e 

propiciar moradia com preços mais acessíveis aos trabalhadores. Além disso, 

movimentos e cooperativas que lutam por moradias e regularização fundiária em 

Osasco, datam da década de 1970. São justamente as contradições entre os 

territórios que estimularam a presente pesquisa.  

 Outro aspecto importante é a discussão da borda ou fronteira urbana da 

metrópole e a segregação sócio-espacial. Esses dois municípios, representam o 

tipo de expansão urbana realizada na região como um todo. E com relação a essa 

questão, Marques (2005) destaca a importância da análise territorial e de como 

ela diz respeito à presença de segregação social que se dá no espaço. E o que 
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interessa no presente estudo é identificá-la e classificá-la por meio de elementos 

que propiciem a caracterização da qualidade de vida urbana no território. 

 Outra questão também importante, é a definição de borda da metrópole. 

Esses municípios podem ser assim considerados, de acordo com Alves (2011), 

pois ainda possuem territórios-reserva para a incorporação de áreas não 

edificadas e que estão realmente mais à “margem” da mancha urbana,  podendo 

então serem considerados como territórios reserva. Barueri possui mais essa 

característica que Osasco, mas nesse município, os territórios reserva estão sendo 

utilizados para empreendimentos voltados à classe média emergente, são 

condomínios residenciais com diversas torres e com apartamentos de 

aproximadamente 60 m
2
 destinados a esse público. 

 Além do conceito de borda, há estudiosos que trabalham com o conceito 

de fronteira urbana. De acordo com Torres (2005), assumir a categoria de 

fronteira em termos abstratos ao invés de periferia, permite ao analista trabalhar 

com áreas de elevada concentração de pobres e forte crescimento demográfico, 

porém não localizadas na periferia, como algumas favelas. Ou seja, essas 

fronteiras também podem ser internas, mas no caso de São Paulo como ressalta o 

autor, são basicamente externas.  

 No presente estudo, trabalha-se tanto com a noção de borda e também a 

noção de centralidades e periferias, pois, entende-se que essas categorias façam 

parte da abstração da fronteira. Pois, como conclui Torres (2005), a associação 

entre pobreza e periferia tem sido cada vez mais relativizada, seja devido ao 

condomínio de luxo nas bordas de várias metrópoles, seja porque a periferia está 

se tornando cada vez mais heterogênea. 

 Essa heterogeneidade da periferia permite-nos distingui-la entre periferias 

mais consolidadas tanto com relação à equipamentos urbanos como em termos de 

infraestrutura, enquanto outras encontram-se mais degradadas e abandonadas. 

Essa pesquisa também buscou identificá-las por meio de elementos que 

propiciassem a classificação do território em termos de qualidade de vida urbana. 
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 Os mapas a seguir demonstram o crescimento nas bordas da metrópole por 

meio da expansão da mancha urbana e a seguir encontram-se as análises que 

corroboram o crescimento dos dois municípios. 
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 Os dois primeiros mapas referem-se à expansão urbana para as bordas da 

metrópole, com enfoque na região da área de estudo. Em 1962, Osasco 

encontrava-se ainda na situação de cidade dormitório e mesmo em processo de 

emancipação municipal, porém já apresentava uma expansão urbana em 46% de 

seu território. Barueri, ainda no mesmo ano apresentava área urbana muito 

tímida, concentrada no atual centro antigo da cidade, representando apenas 5% 

de seu território. Do período de 1963 a 1985, com o início da implantação dos 

condomínios fechados em Barueri durante os anos 70 e 80, é visível o boom de 

expansão de sua área urbana, que atinge agora 30% de seu território. Em Osasco 

ocorre também ampliação considerável, tanto de áreas industriais como de 

invasões de terras públicas, como bem ressalta Rodrigues (1988), perfazendo 

quase 70% de seu território. Nesse período a expansão urbana em Osasco foi de 

aproximadamente 30% do território municipal. 
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 Tanto o terceiro quanto o quarto mapa mostram os dois municípios 

bastante urbanizados, porém com expansão menores e setorizadas. Barueri nesse 

momento (1986 à 1997) cresceu em termos territoriais, apenas 2,86% e Osasco 

1,04% respectivamente. Já no período de 1998 à 2002 Barueri cresceu 4,28% e 

Osasco 3,59%. Barueri ainda apresenta grandes vazios urbanos, devido às áreas 

de extração de areia e a fazenda localizada em seu território. Osasco foi 

praticamente toda ocupada, e conta hoje com uma das mais altas densidades 

demográficas da RMSP, 10.264 hab/km
2
. 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

  

 Os municípios que fazem parte da presente pesquisa estão localizados na 

porção oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A RMSP foi 

instituída legalmente em 1973, e se estende por mais de 8.000 Km
2
. São Paulo, 

seu maior município, possui, de acordo com o censo demográfico 2010 

11.253.503 habitantes. A população da RMSP está estimada em 

aproximadamente 20.000.000 de habitantes, e Barueri e Osasco juntos possuem 

907.489 habitantes (IBGE, 2010). Esses municípios apresentam padrões de 

ocupação muito diferentes em relação aos residenciais fechados e setores de 

serviços e indústrias planejados em Barueri, porém muito semelhantes no que diz 

respeito à áreas públicas invadidas e bairros autoconstruídos. Essas semelhanças 

e diferenças territoriais revelam mosaicos de infraestrutura urbana que 

proporcionam condições de vida diferenciada para suas populações. O mapa 5 a 

seguir localiza os municípios em estudo no Estado de São Paulo, o seguinte 

(mapa 6) na Região Metropolitana e os mapas 7 e 8 os bairros dos municípios 

estudados. Importante ressaltar que em termos de divisões territoriais os bairros 

não são considerados unidades de análise para o planejamento oficial do Estado. 
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Mapa 5: localização da área de estudo no Estado de São Paulo. 

 
Fonte: IBGE, 2014. Mapa elaborado pela autora.  

 

Mapa 6: localização da área de estudo na RMSP 

 
Fonte: IBGE, 2013. Mapa elaborado pela autora. 
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Mapa 7: Principais Bairros - Osasco. 

 
Fonte: Prefeitura de Osasco, 2014. Mapa elaborado pela autora. 
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Mapa 8: Principais Bairros - Barueri.

 
Fonte: Prefeitura de Barueri, 2014. 

 

 A exclusão social pode ser traduzida em São Paulo e na sua região 

metropolitana por uma segregação espacial muito evidenciada, onde a maior 

parte dos pobres é repelida para as periferias distantes e subequipadas, e a 

população rica mora em bairros melhores localizados e mais centrais, com boa 

infraestrutura e habitações bem construídas. (SACHS, 1999) 

 Osasco e Barueri podem ser considerados municípios que se expandiram, 

em um primeiro momento, como municípios receptores de população “expulsa” 

da cidade de São Paulo. A grande exceção e interesse em se estudar a segregação 

sócio-espacial nestes municípios, e em especial em Barueri, está relacionada ao 

início da implantação do empreendimento Alphaville, em 1973, em uma área de 

500 ha. Nesse momento, assiste-se um novo tipo de segregação, a dos 

condomínios fechados, da venda de um novo modo de se viver e morar. As então 

periferias da RMSP passam a receber uma população em busca do “verde” de 

uma vida com mais “qualidade”, como no caso de Barueri e posteriormente, 

Santana de Parnaíba. Osasco não teve “a sorte” de seu município vizinho, com 

emancipação política em 1962, esse município, desde então, continua 

apresentando problemas sociais e econômicos graves. De acordo com Ribeiro 

(2005), a estrutura atual do município de Osasco reflete o processo histórico da 
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evolução da mancha urbana da Grande São Paulo, que se deu mediante o 

crescimento da capital nos vetores de maior acessibilidade regional, absorvendo 

num contínuo urbano, centros menores vizinhos à São Paulo. A estruturação de 

Osasco como área suburbana e periférica com relação ao município de São 

Paulo, segundo Ribeiro (2005), continua dentro do modelo explicativo de centro 

e periferia defendido pelos urbanistas desde a década de 1970. 

 

“Em Osasco, veem-se distintas realidades entre os bairros centrais da 

zona sul e os mais longínquos da zona norte. Isso ocorreu, em parte, 

devido à localização das indústrias no município, que se 

concentraram nas áreas centrais e ao sul, ocasionando crescimento 

populacional e econômico. Já, na zona norte, verifica-se a 

insuficiência de serviços públicos; grande contingente populacional 

de baixa renda e áreas com cobertura vegetal, o que possibilitou a 

ocupação e a formação de loteamentos clandestinos.” (RIBEIRO, 

2005 p. 4) 

 

 Nos trabalhos de campo realizados entre maio de 2012 e maio de 2014 foi 

possível detectar as diferenças de ocupação citadas por Ribeiro, seus contrastes, 

mas não a relação centro-periferia ilustrada pela autora. A seguir fotos do 

loteamento Colinas d’Oeste, zona norte de Osasco e City Bussocaba, na zona sul 

de Osasco, ilustram esses contrastes. Mas não é preciso ir longe, ao redor do 

próprio City Bussocaba, próximo ao Parque Chico Mendes, as diferenças entre os 

bairros (Bussocaba e Jd. D’Abril) são enormes (fotos 11 e 12). 
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Foto 5: Vista do loteamento “clandestino” Colinas 

d’Oeste, local também conhecido como Portal I e 

morro do Socó, zona norte de Osasco – Foto tirada 

pela autora em 19/05/2012. Área ocupada com 

muitas casas em construção, inclusive com 

conjunto habitacional sendo construído. 

Foto 6: Vista do loteamento “clandestino” Colinas 

d’Oeste zona norte de Osasco – Foto tirada pela 

autora em 19/05/2012. Casas construídas muito 

próximo das torres de alta tensão.  

 

 Na área do loteamento Colinas d’Oeste, foi possível perceber intervenções 

do governo municipal com a construção de conjunto habitacional vertical e um 

centro cultural. No entanto, ainda há muito lixo espalhado pelo bairro, ruas de 

terra e ocupações muito recentes, identificadas nas casas inacabadas (sem janelas 

e laje por construir). 

 

  

Foto 7: Vista do conjunto habitacional sendo 

construído no loteamento Colinas d’Oeste zona 

norte de Osasco – Foto tirada pela autora em 

19/05/2012. Ao lado do conjunto habitacional está 

o centro cultural. 

Foto 8: Loteamento “clandestino” Colinas d’Oeste 

zona norte de Osasco – Foto tirada pela autora em 

19/05/2012. Torres de alta tensão e tijolos 

empilhados evidenciam um bairro em construção. 
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Foto 9: City Bussocaba, zona sul de Osasco – Foto 

tirada pela autora em 19/05/2012. Loteamento 

criado por iniciativa privada, com lotes grandes, 

residências unifamiliares grandes, voltado à 

população com maior poder aquisitivo. 

Foto 10: City Bussocaba, zona sul de Osasco – Foto 

tirada pela autora em 12/07/2014. Ruas arborizadas, 

residências unifamiliares grandes e voltada à 

população com maior poder aquisitivo. 

 

 O City Bussocaba é um bairro planejado localizado no sul de Osasco e que 

possui a implantação semelhante à de um condomínio fechado. Aliás, pelo fato 

de o bairro possuir alguns portais, acredita-se que a intenção primeira dos 

loteadores seria cercá-lo, algo nunca concretizado. 

  

Foto 11: Parque Chico Mendes, centralizado no 

bairro City Bussocaba. Próximo à entrada do 

parque localiza-se a favela Jardim D’Abril, Osasco. 

Foto tirada pela autora em 12/07/2014. 

Foto 12: Vista do Jardim D’Abril em Osasco – Foto 

tirada pela arquiteta Martha Hitner dos Santos em 

12/07/2014.  

 

 Em Barueri, na região de divisa entre os municípios, verifica-se uma 

ocupação semelhante à de Osasco. O Parque Imperial possui  aparência muito 

similar ao loteamento Colinas d’Oeste: 
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Foto 13: Parque Imperial em Barueri, região de 

divisa com Osasco – Foto tirada pela autora em 

19/05/2012. Casas construídas próximo ao 

rodoanel. 

Foto 14: Parque Imperial em Barueri, região de 

divisa com Osasco – Foto tirada pela autora em 

19/05/2012. Autoconstruções, perfil semelhante à 

Colinas d’Oeste. 

 

Um aspecto interessante desse bairro é que, apesar de todos os estudos de 

impactos ambientais realizados para a implantação do Rodoanel, verifica-se o 

crescimento dessa região vinculada ao empreendimento, pois as muitas casas em 

construção evidenciam a ocupação recente. 

Outra questão importante com relação ao bairro diz respeito à existência 

de uma única via de acesso que o liga ao município de Osasco (Rua Chico 

Mendes). E apesar de se localizar em Barueri, e ser vizinho ao residencial 

Tamboré, condomínio fechado, planejado, urbanizado verticalmente, não existem 

conexões entre as áreas. 

Diferentemente de Osasco, Barueri teve grande área do município (cerca 

de 500 ha) adquirida pela iniciativa privada, com a intenção de promover uma 

urbanização diferente, voltada para classes de médio a alto poder aquisitivo. 

Implantado pela construtora Albuquerque/Takaoca em 1973, Alphaville foi 

idealizado para integrar local de trabalho e de residência e por isso o bairro 

possui centro empresarial/industrial e áreas residenciais, que se estendem hoje até 

o município de Santana de Parnaíba. 

Os residenciais “Alphaville” são a expressão máxima dos “enclaves 

fortificados” ilustrados por Teresa Caldeira em “A cidade de muros”, pois além 

de serem idealizados para se ter melhor “qualidade de vida” devido aos grandes 



   115 

lotes e áreas verdes, preza-se também a segurança, verificada nos muros altos e 

portaria controlada por serviço de segurança. 

  

Foto 15: Condomínios verticais do Tamboré, mais 

recente que Alphaville. Foto tirada pela autora em 

19/05/2012. Conjunto de edifícios voltado para 

classes média e alta. 

Foto 16: Vista dos muros dos conjuntos 

residenciais. Foto tirada pela autora em 

19/05/2012. Pensado para promover a segurança. 

 

O diagnóstico dessas ocupações junto com o mapa de uso do solo 

propiciou o desenvolvimento de uma análise sobre os municípios que 

compreendem a área de estudo, visando mensurar a qualidade de vida urbana. 

Algumas dúvidas do tipo de uso foram sanadas com novos trabalhos de campo e 

gerou o mapeamento do Uso do Solo de Barueri e Osasco (mapa 41). 

Com a fotointerpretação e os trabalhos de campo, foi possível observar a 

segregação espacial desses municípios, porém a relação centro-periferia esboçada 

por Ribeiro (2005) não é algo perceptível ou mesmo factível no município 

atualmente. 

Os centros tradicionais dos municípios possuem melhor infraestrutura e 

ocupação mais consolidada, mesclando atividades industriais (primeira vocação, 

principalmente de Osasco) com atividades de comércio/serviços e residenciais. 

Assim como outras cidades brasileiras, Osasco e Barueri carecem de espaços 

públicos. 

Outra diferença importante de se destacar a respeito do uso do solo dos 

dois municípios é que, apesar de Barueri ter recebido também importantes 

indústrias, a implantação de seu distrito industrial e centro empresarial veio 

acompanhada dos condomínios fechados, que trouxe uma população de alta 
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renda para o município e uma expansão urbana pensada para atender a demanda 

desse público.  

Os condomínios fechados representam verdadeiros “oásis” na área urbana 

desses municípios. O condomínio Tamboré, apesar de estar próximo de outros 

bairros não tão nobres de Barueri, como o Parque Imperial, está isolado em 

termos de estrutura viária. Nesse sentido, verifica-se também uma segregação na 

questão da mobilidade. Esta é então dificultada entre bairros vizinhos de classes 

sociais distintas, e quem sai mais prejudicado, é a população pobre que depende 

do transporte público. 

No City Bussocaba em Osasco, apesar de ser um bairro planejado, e não 

um condomínio, um portal faz o “papel” de uma guarita de segurança, 

evidenciando a segregação. O bairro vizinho ao City Bussocaba, Parque dos 

Príncipes, condomínio fechado e implantado na divisa de São Paulo e Osasco, 

também não foi pensado para ser integrado em seu entorno. Dessa forma, a 

lógica de urbanização criada é a da “segurança” garantida pelos altos muros e por 

sistema de vigilância privada. 

Miguel e Ortigoza (2009) relatam o processo gerado com a implantação de 

condomínios fechados e que pode ser verificado nos dois municípios estudados. 

 

“A fenda que se abre entre os mais pobres e os mais ricos se 

materializa no espaço à medida que os indivíduos mais ricos se 

encarceram* cada vez mais nos condomínios fechados, tanto 

verticais como horizontais, na busca de segurança e qualidade de 

vida. As camadas mais pobres da sociedade, por sua vez, se 

acomodam nas regiões mais carentes e periféricas da cidade, que 

crescem numa velocidade muito grande.” (MIGUEL E ORTIGOZA, 

2009. p. 4 *a palavra fecham foi trocada por encarceram) 

Infelizmente em grande parte dos municípios brasileiros, a lógica da 

urbanização por meio da implantação dos condomínios fechados têm sido 

predominante, devido à alta lucratividade estimulada principalmente pelo alarde 

crescente da violência, tráfego intenso, poluição das cidades aliadas à 
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publicidade relacionada geralmente às classes sociais de renda mais elevada, que 

por esse motivo, possui poder de escolha maior. Em termos de infraestrurura 

relacionadas ao saneamento, sistema viário interno (condomínios), sistema de 

tratamento de esgoto, por exemplo, tem-se a privatização da implantação de 

infraestruturas, originalmente de responsabilidade do Poder Público, pelos 

incorporadores. Em termos urbanos, temos a baixa urbanidade detectada por 

vazios, áreas pouco integradas, ausência de áreas públicas que promove 

segregação. 

Essa caracterização foi de grande ajuda para posteriormente serem 

analisadas a qualidade de vida urbana, de acordo com o resultado da metodologia 

e a morfologia também. É fundamental o conhecimento in locu dos municípios e 

seus respectivos bairros para a verificação dos resultados e possíveis desacordos 

a serem detectados pela metodologia. 
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8. A ESTRUTURAÇÃO DE UM ARCABOUÇO TEÓRICO-

METODOLÓGICO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA URBANA NA 

GEOGRAFIA 
 

 A estruturação de uma pesquisa científica exige escolhas rigorosas na 

adoção de teorias e seus respectivos conceitos, como também de metodologias. 

Lencione (2008) ressalta que as práticas de pesquisa confundem-se com o 

exercício de opções, separar a parte do todo para posteriormente proceder à 

análise.  

 De acordo com Harvey (1973), a visão inicial da teoria deriva da 

separação artificial entre metodologia e a filosofia. Quando pensamos o espaço 

urbano e suas formas espaciais, em termos de ciências sociais na qual está 

inserida a Geografia, a complexidade vem à tona. Segundo o mesmo autor, 

existem várias maneiras de se pensar o espaço e essa variedade é fundamental 

para a proposição de uma concepção de espaço no sentido de analisar um 

fenômeno urbano, o território e a sociedade em geral. 

 Se o espaço for considerado como absoluto, ele torna-se independente por 

si só. Quando consideramos o espaço relativo, essa visão pressupõe a relação 

entre objetos que somente existem porque se relacionam um com o outro. Os 

conceitos de espaço relativo e absoluto na Geografia são discutidos por diversos 

autores, Santos (1996) por exemplo, define o espaço como sendo a especificação 

do todo social, aspecto particular da sociedade global. O espaço terrestre aparece 

como condição de realização da realidade histórica, logo, assim como Harvey 

(1973), que afirma que a realidade concreta, não se basta por si só, Santos afirma 

que a produção e a sociedade em geral, estabelecem relações que somente podem 

dar-se no espaço, caracterizando-o como relativo. 

 Smith (1988) também discute os conceitos de espaço absoluto e relativo. 

Na sua visão a concepção newtoniana e kantiana de espaço absoluto, onde este é 

um receptáculo e condição primordial para a existência das coisas, tornou-se 

hegemônica até o início do século XX, sendo alterada quando Einsten apresenta a 

teoria da relatividade restrita e da relatividade geral. De acordo com Diniz 

(2009), os estudiosos que trabalham com o espaço absoluto admitem a primazia 
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do tempo e do espaço em relação à matéria. Porém, quem trabalha com o 

conceito de espaço relativo, defende a dependência do espaço em relação à 

matéria. Smith (1988) afirma que a Nova Geografia trouxe uma visão mais ampla 

de espaço por meio de inovações técnicas proporcionadas pela Revolução 

Quantitativa. Antes, os geógrafos tendiam a confiar cegamente na concepção do 

espaço absoluto. Certamente essas inovações propiciaram avanços significativos 

para Geografia, mas ainda hoje o grande desafio da cartografia geográfica é 

construir outras formas de representação que transponha as barreiras do espaço 

absoluto.  

 Tendo em vista esse primeiro e grande desafio, dos produtos cartográficos 

conseguirem expressar o espaço relativo, outro importante é sua inserção teórica. 

A presente pesquisa se insere no ramo Geografia Teorética, também conhecida 

como Geografia Quantitativa, a qual faz parte da Nova Geografia. De acordo 

com Câmara et al. (2000), a quantificação ou a escola Quantitativa, trouxe a 

geoestatística e a análise espacial para o repertório do geógrafo. Métodos 

inicialmente pensados para serem aplicados à modelagem de recursos naturais, 

veem cada vez mais sendo utilizados para análises socioeconômicas, como por 

exemplo a krigagem, lógica fuzzy, entre outros. Além disso, como a cartografia 

atual representa fenômenos espaciais de forma estática, o grande desafio da 

cartografia e das ciências de informação espacial, são representações que 

capturem fenômenos dinâmicos, como o planejamento urbano, migração, etc.  

 Nesse sentido, Câmara et al. (2000) explica o porquê das críticas à 

Geografia Quantitativa oriundas principalmente da corrente da Geografia Crítica. 

De cunho essencialmente marxista, a ideologia da Geografia Crítica vincula a 

Geografia Quantitativa à expansão capitalista e por isso, ela não basta para 

explicar os processos socioeconômicos e nem as intenções e ações dos agentes 

sociais. Portanto, é importante enfatizar que a geografia além de se preocupar 

com o espaço e seu conceito, está preocupada com as novas formas de 

representação. Câmara et al. (2000) estrutura em forma de tabela a relação entre 

teorias geográficas e geoprocessamento e seus futuros desdobramentos, 

resumindo-as: 
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Tabela 3: teorias geográficas e Geoprocessamento 

Teoria Tecnologia 

GIS 

Conceito-chave Representação 

Computacional 

Técnicas de 

análise 

Geografia 

Idiográfica 

Anos 80 até 

meados dos anos 

90* 

Unicidades 

de região 

(unidade-

área) 

Polígonos atributos Interseção 

conjuntos 

Geografia 

Quantitativa 1 

Final da década de 

90 

Distribuição 

espacial 

Superfícies (grades) Geoestatística e 

lógica fuzzy 

Geografia  

Quantitativa 2 

Meados da década 

de 2000 

Modelos 

espaço-

tempo 

Funções Modelos multi-

escala 

Geografia Crítica Segunda década 

do século XXI (?) 

Objetos e 

ações 

Espaços de 

fluxos e 

espaço de 

lugares 

Ontologias e espaços não 

cartográficos 

Representação do 

conhecimento 

Fonte: Câmara et al. (2000). * O autor articula cada corrente da Geografia com o período do uso das ferramentas de 

geoprocessamento, pois a Geografia Idiográfica surge em período anterior ao exposto na tabela, década de 40 e 50. 

  

 A concepção de espaço e sua conceitualização, podem variar de acordo 

com a linha de pesquisa do geógrafo. A grande preocupação que permeia quase 

todos os estudos geográficos, diz respeito à noção de espaço, enquanto algo 

produzido, não pode ser visto apenas como palco das atividades desenvolvidas 

pelo homem. 

 As bases teóricas da presente pesquisa estão voltadas para o 

desenvolvimento de indicadores com a intenção de se compreender melhor os 

fenômenos que ocorrem no espaço e no território, por meio de um olhar 

geográfico. Para isso, foram utilizados instrumentos como análise de dados, 

interpretação de fotografias aéreas e recursos estatísticos, com a intenção de 

compreendermos melhor o modo de organização da sociedade, as condições de 

vida da população e as contradições inerentes ao processo, sempre tendo o 

homem como o produtor deste espaço. 
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 Com relação ao olhar geográfico citado, esse se encontra apoiado pela 

Geografia Quantitativa, baseado não só na estatística moderna, como também na 

cartografia.  

 A quantificação na Geografia surgiu da manifestação de novas discussões 

e reflexões oriundas de diversas disciplinas, no pós-segunda guerra, 

impulsionando a criação de uma Nova Geografia. No Brasil, a propagação da 

Nova Geografia inicia-se na década de 70 no IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e na Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) Campus Rio Claro. 

 Na visão de diversos geógrafos, Faissol (1972), Archela (2007), 

Evangelista (2006), Oliva (2008), Gerardi & Silva (1981), entre outros, o advento 

da Nova Geografia e a revolução quantitativa, possibilitaram avanços na ciência 

geográfica, principalmente em termos metodológicos. Porém, como existem 

pressupostos que devem ser criticados nessa corrente da geografia, muito dos 

avanços e contribuições da Geografia Quantitativa acabam sendo ignorados. 

 De acordo com Oliva (2008), os precursores dessa escola são David 

Harvey, hoje muito mais conhecido pela geografia crítica-marxista, autor de 

Explanation in Geography (1969) e Walter Christaller (1893-1969) criador da 

Teoria dos Lugares centrais.  

 Harvey (1969) em sua obra Explanation in Geography, busca elucidar o 

método hipotético-dedutivo, exemplificando-o como sendo um sistema que 

captura a forma como a realidade se estrutura, para depois capturar imagens 

dessa realidade e após identificar modelos. 

 Christaller em sua obra “Os lugares centrais da Alemanha meridional” 

(1933), de onde foi extraída a Teoria dos lugares centrais inova também pela 

modelização e aplicação do método hipotético-dedutivo, do diálogo da geografia 

com a economia e da pesquisa de racionalização do manejo do território 

nacional. Em sua teoria, Christaller (1933 apud Oliva, 2008) estrutura um 

modelo para repartição e hierarquização das cidades de acordo com o nível de 

suas centralidades. A localização dos serviços na cidade seguem “leis” conforme 

seu tamanho e efeito de massa.  
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 De acordo com Ebdon (1977), a estatística é vital para o desenvolvimento 

da geografia acadêmica, e também, umas das práticas mais importantes da 

disciplina. Entretanto, o autor reconhece a dificuldade na interpretação de 

conceitos, mas afirma que ao longo dos anos essa tem sido superada devido ao 

uso da informática, que facilita o processamento dos dados. Contudo, Ebdon 

alerta que apesar dessa facilidade os geógrafos tem de ficar atentos para não 

fazerem mal uso dessa ferramenta, de forma a distinguir resultados significativos 

daqueles que podem ser desprezados. 

 Os autores citados foram de fundamental importância para o avanço do 

pensamento geográfico e da corrente quantitativa na Geografia e também 

receberam muitas críticas. Entretanto, essa linha de pesquisa possibilita uma 

maior integração dos estudos realizados com a cartografia geográfica, condição 

fundamental para espacializar fenômenos.  

 

8.1 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

 A presente pesquisa visou desenvolver instrumentos para a análise 

qualidade de vida urbana para dois municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo, Osasco e Barueri, por meio da criação de medidas sócio-territoriais. Esse 

recorte espacial foi pensado, tendo em vista, a função primordial dos indicadores 

sociais como instrumento de auxílio às políticas públicas, no caso, em nível 

municipal. 

 Nessa perspectiva, a Cartografia torna-se imprescindível para poder 

espacializar os fenômenos. Nos dizeres de Ferras (apud BORD, 1997), para o 

geógrafo o mapa coloca em evidência as interrogações da geografia. Portanto, 

nessa pesquisa, a carta síntese (Qualidade de vida urbana) não será a maior 

demonstração da ciência geográfica, como pensavam Erdkund e Ritter (apud 

BORD, 1997) referindo-se ao geógrafo que emprega uma coleção de mapas de 

modo sistemático, mas sim, instrumento primordial para a execução da análise da 

qualidade de vida dos municípios que compõem a área de estudo. 
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 Além disso, a construção de mapas temáticos exigem extensa pesquisa à 

fonte de dados diversos, implicando em tratamento estatístico diferenciado e 

específico a estes. Importante ressaltar que os caminhos escolhidos para a 

elaboração de determinado estudo é também moldado pela adoção de 

procedimentos definidos para se atingir os objetivos propostos. Portanto, a 

escolha do tipo de análise a ser elaborada não pode ser algo feito de forma 

aleatória, mas sim com imprescindível o rigor científico para sua execução. 

(LUCHIARI, 2013) 

 Na Geografia, onde muitos estudos apresentam mapas sínteses, torna-se de 

fundamental importância ressaltar que estes não são resultados de meras 

sobreposições aleatória de temas anteriores. Exige-se um conhecimento 

específico do pesquisador para a execução de combinações adequadas, se os 

resultados pretendem mostrar a segregação entre grupos sociais, por exemplo, o 

pesquisador deve estar ciente do conceito ou conceitos envolvidos para que ele 

possa selecionar ou até mesmo criar indicadores, elaborar índices e conceber um 

mapa que retrate o tema proposto. (LUCHIARI, 2013). Ou seja, ao contrário do 

que muitos estudiosos pensam, os mapas estão longe de ser uma reprodução 

fidedigna da realidade, nem se tem a pretensão de que assim sejam, pois eles são 

representações. Portanto, as técnicas de produção de mapeamento nos dão 

diretrizes importantes da intenção do autor do mapa. (BUENO, 2004) 

 Atualmente, com a facilidade de produção de um mapa propiciada pelas 

ferramentas de sistemas de informações geográficas, algumas questões como os 

princípios da semiologia gráfica (BERTIN, 1967) como, por exemplo, a 

importância da ordem visual, têm sido esquecidas ou até mesmo desconsideradas 

no momento da produção, gerando produtos cartográficos de difícil 

compreensão. De acordo com Archela & Théry (2008), a semiologia gráfica está 

ligada às teorias das formas e de sua representação e também às teorias de 

informação. Essa teoria aplicada à Cartografia permite a avaliação das vantagens 

e das limitações da simbologia cartográfica e por isso, possibilita a formulação de 

regras de utilização racional da linguagem cartográfica.  
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 A confecção da coleção de mapas para se atingir o mapa síntese final, 

principal produto cartográfico da pesquisa será elaborado por meio de aplicação 

de técnicas estatísticas e de fotointerpretação, com auxílio dos sistemas de 

informações geográficas, o SIG (figura 4) e com o método conhecido como 

generalização dos atributos temáticos (CAUVIN ; ESCOBAR; SERRADJ, 

2008). Esse método consiste em uma estruturação de dados com posterior 

redução da informação com a finalidade de reter o essencial da análise e revelar 

informações importantes e é constituído de duas etapas:  

- Primeira – consiste na estruturação e redução dos dados 

- Segunda – vem a ser a determinação de grupos e objetos cartográficos por 

meio de um procedimento à precisar. (CAUVIN ; ESCOBAR; SERRADJ, 

2008) 

 Em um primeiro momento, com relação às estatísticas foram verificados 

os dados a serem utilizados/mapeados por meio das estatísticas descritivas. Nessa 

etapa verificaram-se as distribuições das frequências absolutas, médias 

aritméticas, soma, valores máximos e mínimos.  

 

Figura 4 : Esquema para estudo da qualidade de vida urbana utilizando o 

SIG 

 
Fonte: Usando o SIG para integrar dados e mesclá-los. Figura extraída do livro Investigating quality of urban life. p. 

23 

 

 Distinguir esses valores é de fundamental importância para se ter o 

conhecimento do tipo de variáveis que serão trabalhadas, e como elas se 

comportam no universo dos dados. Foram utilizados no estudo, os dados do 

censo demográfico IBGE 2010 e seus respectivos setores censitários. A opção 
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pela utilização dos setores censitários pode ser considerada por alguns estudiosos 

como uma interdição na visualização de alguns fenômenos do urbano, pois, se 

pensarmos em termos de densidade populacional, os maiores setores possuirão as 

menores populações e consequentemente, as menores densidades. Em 

contrapartida, os setores censitários, dos municípios da região metropolitana de 

São Paulo, como é o caso dos municípios selecionados para estudo, constituem-

se as principais formas de espacializar dados quantitativos intraurbanos em 

mapas temáticos, possibilitando análises que antes eram somente apresentadas 

em forma de tabelas e gráficos. Verificando as densidades populacionais dos 

setores da área de estudo e testando diferentes “fundos de mapas” (territorial, 

populacional), o resultado apresentado propiciou análises sócio-espaciais 

enriquecedoras, principalmente das áreas com os piores resultados, ressaltando a 

segregação espacial. 

 A montagem de cada indicador foi elaborada em porcentagem, de modo a 

padronizá-los. Esses indicadores da área de estudo fazem parte do modelo 

estatístico rodado e de acordo com Cauvin et al (2008), a generalização dos 

dados a serem cartografados, quando em grandes quantidades, dependem de um 

método de redução, como no caso a análise fatorial de componentes principais. A 

seguir, encontra-se a tabela com todas as variáveis pré-selecionadas para a 

análise: 

 

Tabela 4: indicadores pré-selecionados a partir de variáveis do censo 

demográfico 2010 
condições  

de Habitação 

(Porcentagem) 

 

Domicílios particulares permanentes  

 

condições  

de Saneamento 

(Porcentagem) 

Domicílios particulares permanentes – abastecimento de água – rede geral 

Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário  
Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário – 

esgotamento sanitário – rede geral de esgoto ou pluvial 

Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário – 
esgotamento via fossa séptica 

Domicílios particulares permanentes – destino do lixo – coletado por serviço 

de limpeza 
Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia 

distribuidora 

Domicílios particulares permanentes – 1 banheiro 
Domicílios particulares permanentes – 4 banheiros 
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Renda 

(Porcentagem de domicílioa) 

Domicílios particulares permanentes com renda até – 1/8 do salário mínimo 
Domicílios particulares permanentes com renda até – 1/8 a ¼ do salário 

mínimo 

Domicílios particulares permanentes com renda até – ¼ a ½  do salário 
mínimo 

Domicílios particulares permanentes com renda até – ½ a 1 do salário mínimo 

Domicílios particulares permanentes com renda até – 1 a 2 salários mínimos 
Domicílios particulares permanentes com renda até – 2 a 3 salários mínimos 

Domicílios particulares permanentes com renda até – 3 a 5 salários mínimos 

Domicílios particulares permanentes com renda até – 5 a 10 salários mínimos 
Domicílios particulares permanentes com renda até – mais de 10 salários 

mínimos 

Características  

Demográficas 

(Porcentagem) 

Quantidade de moradores por domicílios particulares permanentes 
Pessoas residentes cor ou raça – branca 

Pessoas residentes cor ou raça – preta 

Pessoas residentes cor ou raça – parda 
Pessoas residentes cor ou raça – amarela 

Pessoas residentes cor ou raça – indígena 

Pessoas responsáveis com 19 anos 
Pessoas responsáveis com 70 anos 

Educação 

(Porcentagem) 

 

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes – 

alfabetizadas 

  

Entorno  

(Porcentagem) 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Existe 

identificação do logradouro 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Não existe 
identificação do logradouro 

Domicílios particulares permanentes com moradia semi-adequada – Existe 

identificação do logradouro 
Domicílios particulares permanentes com moradia semi-adequada – Não 

existe identificação do logradouro 

Domicílios particulares permanentes com moradia inadequada – Existe 
identificação do logradouro 

Domicílios particulares permanentes com moradia inadequada – Não existe 
identificação do logradouro 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Existe 

iluminação pública 
Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Não Existe 

iluminação pública 

Domicílios particulares permanentes com moradia semi-adequada – Existe 
iluminação pública 

Domicílios particulares permanentes com moradia semi-adequada – Não 

Existe iluminação pública 
Domicílios particulares permanentes com moradia inadequada – Existe 

iluminação pública 

Domicílios particulares permanentes com moradia inadequada – Não Existe 
iluminação pública 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Existe 

arborização 
Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Não Existe 

arborização 

Domicílios particulares permanentes com moradia semi-adequada – Existe 
arborização 

Domicílios particulares permanentes com moradia semi-adequada – Não 

Existe arborização 
Domicílios particulares permanentes com moradia inadequada – Existe 

arborização 

Domicílios particulares permanentes com moradia inadequada – Não Existe 
arborização 

Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. tabela elaborada pela autora. 

 

 Geralmente, nesse modelo de análise dos indicadores pré-selecionados, 

grande parte acaba sendo excluída, devido às pequenas correlações. Ficam 

apenas os indicadores que melhor se ajustam ao modelo e também os indicadores 

mais relevantes para a análise espacial. 



   127 

 Com os indicadores selecionados, que devem ser altamente 

correlacionáveis, foi rodada a análise de agrupamento com o resultado obtido na 

análise fatorial. Deste modo, os dados foram espacializados em bases 

cartográficas territorial e populacional, que foram testadas, conforme explicitado 

anteriormente. 

 Como ressalta Faissol (1978), ao produzirmos um mapa utilizamos o dado 

como ele se apresenta e via de regra ao procurarmos este dado, tentamos obter do 

mesmo o maior nível de desagregação, à busca de todas as mudanças possíveis. 

 O autor ainda enfatiza que em muitos casos o uso do método cartográfico 

pode obscurecer as relações entre determinadas variáveis, exatamente porque 

podemos pensar que o uso do mapa traz consigo a noção de escala que o 

fenômeno opera, quando essa ideia é equivocada. É necessário portanto, escolher 

a escala de trabalho, assim como o método cartográfico deve ser testado ou 

procurado em sucessivas análises. A escala que se pretende utilizar nesse 

trabalho é a ordinal, pois serão expressos níveis de qualidade de vida urbana (do 

melhor para o pior). De acordo com Gerardi (1981), essa escala é utilizada 

quando os fenômenos ou observações são passíveis de serem arranjados segundo 

uma ordem, isto é, um critério de grandeza, preferência, distância ou 

importância, como foi destacado no estudo. 

 Béguin (1997) também aborda a questão da escala, referindo-se à 

cartográfica. A autora afirma que os elaboradores dos mapas, embora às vezes 

estejam “conscientes”, produzem mapas que não fornecem meios para a correta 

interpretação das informações mapeadas, além de apresentarem ampliações 

equivocadas das representações.   

 Outro método de análise utilizado para a representação do fundo 

populacional foi a anamorfose. Esse método baseia-se em um procedimento 

efetuado em uma base cartográfica euclidiana, de modo a transformá-la em outra 

métrica. A anamorfose será de fundamental importância para evidenciar o peso 

do tema a ser mapeado. Em se tratando da qualidade de vida urbana, é importante 

ressaltar se, nos setores censitários indicados com uma boa QVU, não há uma 

quantidade significativa de população, por exemplo, ou vice-versa. Neste sentido, 
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utilizar-se-á da anamorfose como um verificador dos resultados encontrados em 

cada fase do desenvolvimento da pesquisa. Há diversos tipos de anamorfoses, 

entretanto para a pesquisa foi utilizada a transformação morfotemática de peso, 

onde a variável selecionada é aplicada a X e Y referente à superfície, contraindo 

ou dilatando o espaço. Essa análise deverá minimizar à questão anteriormente 

ressaltada da possível interdição que os setores censitários poderiam efetuar na 

análise. 

 Importante ressaltar também que a escolha das variáveis, transformadas 

em indicadores para o estudo, além de serem norteadas por indicadores já 

existentes, consagrados e apresentados anteriormente como, IDH, 

Vulnerabilidade Social, IQVU de Belo Horizonte, entre outros, foi também 

pensado para tentar unir os aspectos territoriais aos sociais. Conforme foi 

proposto e pensado desde o início da pesquisa. Outra informação relevante, é que 

a parte estatística da presente pesquisa foi toda elaborada com os softwares 

estatísticos SPSS e TANAGRA. O primeiro é um software desenvolvido pela 

IBM que apresenta expertise em matemática estatística avançada e o TANAGRA 

é um software estatístico gratuito, desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade francesa Lyon II, especialmente para a utilização no ensino e 

pesquisa. Foram realizados diversos testes, o SPSS propicia um maior facilidade 

para elaboração da análise fatorial e o TANAGRA para as análises hierárquicas 

de cluster. 

 

8.1.1 ANÁLISE FATORIAL 

 

 Trata-se de uma análise multivariada que se aplica à busca de 

identificação de fatores num conjunto de dados. A redução da dimensionalidade, 

além do procedimento de processamento de dados para a condução de análises 

multivariadas é objeto específico da análise fatorial e da análise de 

correspondência. (PEREIRA, 2001 apud ROGGERO, 2009) 

 Para Hair Junior et al. (2009), a análise fatorial é classificada como uma 

análise de interdependência, “cujo propósito principal é definir a estrutura 
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inerente entre as variáveis de análise”. (HAIR JUNIOR et al, 2009, p. 102) E na 

medida em que trabalhamos com análises multivariadas, as quantidades de 

variáveis aumenta, pois o propósito desse tipo de análise é poder trabalhar com 

dezenas ou centenas de dados, além de que, geralmente quanto maior o número 

de variáveis, maiores são as probabilidades de correlações. Hair Junior et al 

(2009) ainda ressalta a importância de que após serem feitas as correlações 

necessárias, o pesquisador deve gerenciar essas variáveis altamente 

correlacionáveis, nomeando os grupos formados ou mesmo criando novas 

medidas compostas para representar cada grupo de variáveis, no caso da análise 

fatorial, os fatores. Os fatores são formados por grupos de variáveis 

correlacionadas, são considerados representantes de dimensões específicas dentro 

dos dados. Por isso, quando a análise fatorial é direcionada à redução de dados, 

pensa-se na criação de novas medidas voltadas para a aplicação em outro tipo de 

análise multivariada, é o caráter exploratório do método. Entretanto, se a análise 

fatorial apresenta resultados satisfatórios que expliquem o conjunto representado, 

ela é chamada de confirmatória. (HAIR JUNIOR et al, 2009) 

 Outro pesquisador que trabalha com métodos de análises multivariadas, 

Faissol (1978), apresenta mais detalhadamente o método da análise fatorial 

aplicada às Ciências Sociais, mais especificamente voltado à Geografia, no qual 

expõe uma premissa fundamental: a escolha da unidade de análise.   

 Para este autor, quando se escolhe uma cidade como unidade de 

observação considera-se que sua variância (é uma medida de dispersão que 

verifica a distância entre os valores da média aritmética) interna é irrelevante e 

igual a todas as cidades. A princípio essa premissa parece ser inaceitável, pois, 

estamos assumindo que as cidades podem ser tomadas como homogêneas com o 

propósito de colecionar e interpretar dados estatísticos. Faissol (1978) enfatiza 

nesse aspecto, a importância da escolha da escala de análise, pois, ao se 

selecionar uma amostra de diversas cidades brasileiras, por exemplo, qual seria o 

sentido de comparar os resultados de grandes cidades como Rio de janeiro e São 

Paulo com outras bem menores? Portanto, é fundamental elaborar comparações, 

no caso, entre cidades com tamanhos semelhantes. 
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 Outra premissa importante, nesse tipo de análise, é a de que o conjunto de 

variáveis deve explicar e descrever o processo de diferenciação dos lugares. 

Quando o pesquisador escolhe a unidade de análise, todos os atributos escolhidos 

operam no mesmo nível de generalização espacial e por outro lado, a análise 

fatorial isola dimensões independentes (fatores) que operam no interior deste 

todo e o posicionam de forma diferente em cada uma das dimensões 

identificadas. (FAISSOL, 1978) 

 A análise fatorial não pode servir como início e fim de uma análise, com 

conjuntos inquestionáveis de dados de entradas e fatores de saídas. Esse modelo 

deve ser pré-determinado pelo pesquisador. De acordo com Faissol (1978), o 

primeiro passo no planejamento de uma análise fatorial deve ser a definição clara 

de seu domínio e do conjunto de fatores hipotetizados, constituindo a estrutura 

básica do modelo. A constituição dessa estrutura significa que, uma vez 

determinado o objeto de análise, todos os conhecimentos acumulados e 

concepções, a priori, formuladas devem ser utilizados para especificar o modelo 

e, consequentemente, sua estrutura fatorial.  

 Portanto, a compreensão do que é relacionado entre si é de fundamental 

importância para a geração adequada de um modelo matemático, como o da 

análise fatorial. Na realidade essa compreensão é fundamental e parte importante 

de qualquer campo da pesquisa científica. 

 As relações entre variáveis são frequentemente especificadas na 

matemática, muitas vezes em conjuntos com sofisticadas de inter-relações, 

formando teorias muito complexas tanto conceitualmente como 

matematicamente. Neste aspecto, a análise fatorial pode ajudar o pesquisador a 

especificar melhor as inter-relações entre as variáveis, e com isso, obter um grau 

maior de organização teórica no seu ramo do conhecimento. 

 De acordo com Faissol (1978), dentro do procedimento da análise fatorial 

três estágios são fundamentais: 

1º - a extração dos fatores de uma matriz de correlação; 

2º - a rotação dos eixos de referência; 

3º - a interpretação dos fatores. 
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 “O input da análise fatorial é constituído de uma matriz de ordem n 

x m, onde n representa o número de unidades observacionais e m é o 

número de variáveis. Esta matriz é transformada numa matriz z, 

também de ordem n x m, que consiste dos valores estandardizados 

das variáveis...” (FAISSOL, 1978 p. 90) 

 

 Essa transformação é feita de acordo com Faissol (1978) para garantir 

duas necessidades básicas do método:  

- obter somente uma unidade de medida – é necessário quando as unidades de 

medidas entre as variáveis são diferentes. Seria difícil comparar, renda, número 

de pessoas e educação, sem transformá-las para uma mesma unidade. Por isso, 

temos unidades de desvio-padrão referente a cada variável, assim é possível 

comparar esses dados sem receio. 

- gerar uma matriz de variância e covariância – para a operacionalização da 

análise fatorial, uma das condições é a transformação da matriz R de correlação, 

com outra R’ de variância e covariância. 

 O output da análise fatorial demonstrará uma matriz contendo as médias e 

os desvios das variáveis selecionadas e também o número de fatores estimados. 

 Esses fatores deverão ser interpretados e classificados de acordo com a 

combinação dos resultados e podem ser mapeados para melhor ilustrá-los. 

 Os modelos de rotação e o método de análise foram definidos a partir de 

testes com as variáveis pré-selecionadas, onde permaneceram somente as 

variáveis selecionadas.  

 
8.1.2 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 

 

 A análise de agrupamento ou cluster analysis é outro tipo de análise 

multivariada. Nessa análise, as distâncias entre os objetos estudados dentro do 

espaço multpiplano constituído por eixos de todas as variáveis são calculadas e a 

seguir, os objetos são agrupados de acordo com as proximidades entre eles. 

(PEREIRA, 2001 apud ROGGERO, 2009) 
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 Esse tipo de análise é utilizado de acordo com Faissol (1978), para as 

técnicas de agrupamento de variáveis e classificação para agrupamento de 

indivíduos. Há uma lista dos principais possíveis usos da análise de 

agrupamento: 

“- Encontrar uma verdadeira topologia 

- Ajustamento do modelo 

- Predição baseada em grupo 

- Teste de hipóteses 

- Exploração de dados 

- Geração de hipóteses 

- Redução de dados.” (FAISSOL, 1978 p. 113) 

 No caso do presente estudo, trata-se de uma predição baseada em grupo, 

pois, serão agrupadas as áreas que representem o mesmo “nível de qualidade de 

vida” segundo a metodologia proposta. Segundo Faissol (1978), em vários 

campos de pesquisa, as quantidades de observações (dados) são tão grandes que 

os pesquisadores as consideram intratáveis a menos que os dados sejam 

classificados em grupos.  

 Muitas definições desse tipo de análise afirmam que cluster é um conjunto 

de entidades que são semelhantes e entidades de diferentes clusters não são 

semelhantes. Não há uma opinião universal sobre o que constitui um grupo e na 

realidade nenhuma definição simples é suficiente, o critério final para avaliar o 

significado do grupo ou as similaridades acaba sendo o valor de julgamento do 

usuário. (FAISSOL, 1978) 

 As variáveis de input desse tipo de análise podem ser derivadas da 

utilização dos scores da análise fatorial ao invés de dados não trabalhados. De 

acordo com Faissol (1978), no caso dos dados bem estruturados a diferenças 

devem ser pequenas, mas com dados e grupos menos claros, maiores diferenças 

podem aparecer. E deste modo, podem propiciar resultados interessantes 

espacialmente.  

 Nesse estudo, realizaram-se três análises de agrupamento: uma com os 

resultados da análise fatorial, conforme exposto anteriormente, outra com os 
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dados qualitativos e a análise final que será composta dos resultados da primeira 

análise de agrupamento em conjunto com os resultados dos dados qualitativos de 

agrupamentos provenientes da fotointerpretação do uso do solo urbano, com as 

principais características das zonas residenciais. As áreas de estudo da presente 

pesquisa, municípios de Barueri e Osasco, representam regiões de fronteira 

urbana (TORRES, 2001) da RMSP e como tal, de acordo com o modelo 

morfológico funcional das cidades médias exposto por Amorim Filho & Sena 

Filho (2005), esses municípios apresentam características de espaços residenciais 

de zonas periféricas (função predominante de zona pericentral) formado por dois 

subtipos principais: residências unifamiliares e conjunto de edifícios, além de, 

principalmente em Barueri, a constituição de “enclaves fortificados”, conceito 

expresso por Caldeira (2000) para designar os condomínios murados de alto 

padrão. 

 

8.2 RESULTADOS 

 Nesse capítulo serão apresentados as análises realizadas. Tanto a análise 

fatorial (análise dos componentes principais - ACP) quanto as três análises de 

agrupamentos, elaboradas: uma com os resultados da ACP, outra com os 

resultados da generalização dos atributos, provenientes da fotointerpretação e a 

final com a junção dos resultados da análise de agrupamento anterior, conforme 

explicitado anteriormente. 

 

8.2.1. RESULTADOS – ANÁLISE FATORIAL – dados quantitativos 

 Após diversos testes com as variáveis pré-selecionadas demonstradas na 

tabela 4 do capítulo anterior (8.1), os resultados obtidos na análise fatorial de 

componentes principais realizada serão demonstrados a seguir: 

 De todos os indicadores escolhidos para avaliar qualidade de vida urbana, 

fizeram parte da análise: 
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Tabela 5: indicadores que fizeram parte da análise - censo demográfico 2010 
condições  

de Habitação 

(Porcentagem) 

 

Domicílios particulares permanentes  

 

condições  

de Saneamento 

(Porcentagem) 

Domicílios particulares permanentes – abastecimento de água – rede geral 

Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário  
Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário – 

esgotamento sanitário – rede geral de esgoto ou pluvial 

Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário – 
esgotamento via fossa séptica 

Domicílios particulares permanentes – destino do lixo – coletado por 

serviço de limpeza 
Domicílios particulares permanentes – 1 banheiro 

Domicílios particulares permanentes – 4 banheiros 

Renda 

(Porcentagem de domicílios) 

(as classes foram reagrupadas) 

Domicílios particulares permanentes com renda até  2 do salários mínimos 
Domicílios particulares permanentes com renda de 3 a 5 salários mínimos 

Domicílios particulares permanentes com renda de 6 a 10 salários mínimos 

Domicílios particulares permanentes com renda de mais de 10 salários 
mínimos 

Características  

Demográficas 

(Porcentagem) 

Pessoas residentes cor ou raça – branca 

Pessoas residentes cor ou raça – parda 
 

Educação 

(Porcentagem) 

 

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes – 
alfabetizadas 

  

Entorno  

(Porcentagem) 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Existe 
identificação do logradouro 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Existe 

iluminação pública 
Domicílios particulares permanentes com moradia adequada  - Existe 

calçada 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Existe meio-
fio/guia 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada  - Existe 

bueiro boca-de-lobo 
Domicílios particulares permanentes com moradia adequada  - Não existe 

bueiro boca-de-lobo 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada  - Existe 
árvores 

Domicílios particulares permanentes com moradia adequada  - Não há 

esgoto a céu aberto 
Domicílios particulares permanentes com moradia adequada – Não existe 

lixo acumulado nos logradouros. 

Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. tabela elaborada pela autora. 

 

 

  

Mapa 9: Proporção de domicílios ligados à rede geral de 

abastecimento de água. Fonte: Censo demográfico IBGE, 

2010. mapa elaborado pela autora. 

Mapa 10: Proporção de domicílios com banheiro de uso 

exclusivo dos moradores. Fonte: Censo demográfico 

IBGE, 2010. mapa elaborado pela autora. 
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Mapa 11: Proporção de domicílios com banheiro ligado à 

rede de esgotamento sanitário. Fonte: Censo demográfico 

IBGE, 2010. mapa elaborado pela autora. 

Mapa 12: Proporção de domicílios com banheiro e 

esgotamento sanitário via fossa séptica. Fonte: Censo 

demográfico IBGE, 2010. mapa elaborado pela autora. 

  

Mapa 13: Proporção de domicílios que apresentam coleta 

de lixo. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

Mapa 14: Proporção de domicílios com apenas um 

banheiro. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

  

Mapa 15: Proporção de domicílios com quatro 

banheiros. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

Mapa 16: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde os chefes de família recebem até 2 salários 

mínimos. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 
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Mapa 17: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde os chefes de família recebem de 3 a 5 salários 

mínimos. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

Mapa 18: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde os chefes de família recebem de 6 a 10 salários 

mínimos. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

  

Mapa 19: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde os chefes de família recebem mais de 10 salários 

mínimos. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

Mapa 20: Proporção de responsáveis pela família 

alfabetizados. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. 

mapa elaborado pela autora. 

  

Mapa 21: Proporção de Pessoas Residentes Brancas. 

Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa elaborado 

pela autora. 

Mapa 22: Fonte: Proporção de Pessoas Residentes 

Pardas. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 
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Mapa 23: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde as moradias são adequadas e existe identificação do 

logradouro. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. 

mapa elaborado pela autora. 

Mapa 24: Proporção de domicílios por setores 

censitários onde as moradias são adequadas e existe 

iluminação pública. Fonte: Censo demográfico IBGE, 

2010. mapa elaborado pela autora. 

  

Mapa 25: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde as moradias são adequadas e existe meio-fio. Fonte: 

Censo demográfico IBGE, 2010. mapa elaborado pela 

autora. 

Mapa 26: Proporção de domicílios por setores 

censitários onde as moradias são adequadas e existe 

calçada. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 

  

Mapa 27: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde as moradias são adequadas e existe bueiro. Fonte: 

Censo demográfico IBGE, 2010. mapa elaborado pela 

autora. 

Mapa 28: Proporção de domicílios por setores 

censitários onde as moradias são adequadas e não existe 

bueiro. Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa 

elaborado pela autora. 
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Mapa 29: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde as moradias são adequadas e existe arborização. 

Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. mapa elaborado 

pela autora. 

Mapa 30: Proporção de domicílios por setores 

censitários onde as moradias são adequadas e não existe 

esgoto à céu aberto. Fonte: Censo demográfico IBGE, 

2010. mapa elaborado pela autora. 

 

 

Mapa 31: Proporção de domicílios por setores censitários 

onde as moradias são adequadas e não existe lixo 

acumulado nos logradouros. Fonte: Censo demográfico 

IBGE, 2010. mapa elaborado pela autora. 

 

 
 

 Os indicadores da tabela 5, reapresentados em mapas, permaneceram na 

análise das componentes principais elaborada com a rotação varimax. Esse 

método permite uma simplificação máxima, se houver, somente valores 

próximos de 0 e 1 em uma coluna, ou seja, a máxima soma de variâncias de 

cargas exigidas da matriz fatorial. Esse método propicia uma interpretação mais 

claras dos fatores. Interessante também notar que o teste KMO sugere tamanho 

adequado da amostra 0,869, ou seja, esse teste estatístico indica a proporção da 

variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis, ou 

seja quanto mais próximo de 1 mais adequada é a amostra da análise fatorial, 

além disso a variância total explicada para os 4 primeiros fatores é de 78,428%. 

 



   139 

Tabela 6: Comunalidades. Valores próximos de 1 são adequados para o 

modelo 

 
Fonte: Output spss, software de estatística, IBM. 
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Fator 1 – apresenta 41,97% da variância explicada 

Gráfico 2: Fator 1 da análise de componentes principais - componentes da 

matriz rotacionada 
 

 
Fonte: dados saída do spss broken stick – análise de componentes principais. Gráfico elaborado no microsof office 

excel, 2010. 

 

 Esse fator é o que possui maior variância explicada e agrupa os dados de 

entorno como domicílios adequados com identificação de logradouro, iluminação 

pública,  calçada e sem lixos acumulados nas ruas. Quanto mais escuro (o 

marrom no mapa), piores são as condições no entorno, quanto mais claro 

(amarelo no mapa), melhores são essas condições. Interessante notar no mapa 

que muitas das áreas escuras são favelas dos municípios e bairros mais pobres. 
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DPP – com banheiro ou sanitário – … 

DPP – 1 banheiro 

DPP – 4 banheiros 

DPP – destino do lixo – coletado por serviço de … 

Pessoas residentes cor ou raça – parda 

DPP com renda até  2 do salários mínimos

DPP com renda de 6 a 10 salários mínimos

DPP com renda de mais de 10 salários mínimos

fator1 

fator1



   142 

 

Mapa 32: representa o primeiro fator com maior variância explicada pelo 

modelo 

 
Fonte: dados censitários IBGE 2010, análise de componentes principais software SPSS, IBM. 

 

 

 

 Os setores censitários com dados deficitários aparecem com as cores mais 

claras variando do amarelo para o bege, bem como os melhores setores. Esse 

fator demonstra muitos setores com poucas adequações do entorno, vide a 

quantidade de áreas em marrom no mapa. Essa classificação corrobora a situação 

encontrada em campo, estando de acordo com os dados do censo. 
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Fator 2 – apresenta 19,22% da variância explicada 

Gráfico 3: Fator 2 da análise de componentes principais - componentes da 

matriz rotacionada 

 
Fonte: dados saída do spss broken stick – análise de componentes principais. Gráfico elaborado no Microsof office 

excel, 2010. 

 

 O segundo fator destaca os domicílios com banheiro de uso exclusivo dos 

moradores, domicílios com um banheiro, coleta de lixo por serviço de limpeza e 

serviço de abastecimento de água da rede geral. Quanto mais escuro (vermelho 

no mapa), piores são as condições dos domicílios, quanto mais claro (amarelo no 

mapa), melhores são essas condições. Novamente, essas áreas coincidem com 

favelas e bairros menos favorecidos dos dois municípios. 

 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

DPP – com banheiro ou sanitário – … 

DPP com renda de 3 a 5 salários mínimos

Pessoas residentes cor ou raça – parda 

DPP com renda até  2 do salários mínimos

Pessoas residentes cor ou raça – branca 

DPP – 1 banheiro 

DPP – abastecimento de água – rede geral 

Pessoas responsáveis pelos DPP – alfabetizadas 

DPP – destino do lixo – coletado por serviço de … 

DPP – com banheiro ou sanitário  

DPP – com banheiro ou sanitário – … 

DPP – 4 banheiros 

DPP com renda de 6 a 10 salários mínimos

DPP com renda de mais de 10 salários mínimos

DPP com moradia adequada – Existe … 

DPP com moradia adequada – Existe iluminação … 

DPP com moradia adequada  - Existe calçada

DPP com moradia adequada – Existe meio-… 

DPP com moradia adequada  - Existe bueiro…

DPP com moradia adequada  - Não existe…

DPP com moradia adequada  - Existe árvores

DPP com moradia adequada  - Não há esgoto a…

DPP com moradia adequada – Não existe lixo … 

fator2 

fator2
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Mapa 33: representa o segundo fator com maior variância explicada pelo 

modelo 

 
Fonte: dados censitários IBGE 2010, análise de componentes principais software SPSS, IBM. 

 

 Interessante notar que, nesse fator que o esgotamento sanitário reflete 

situação de precariedade, apesar de aparecer no último indicador destacado. 

Apesar do IBGE ressaltar um aumento significativo desses serviços, o campo 

também comprova o déficit da coleta e principalmente do tratamento de esgoto.  
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Fator 3 – apresenta 10,33% da variância explicada 

Gráfico 4: Fator 3 da análise de componentes principais – componentes da 

matriz rotacionada 

 
Fonte: dados saída do spss broken stick – análise de componentes principais. Gráfico elaborado no Microsof office 

excel, 2010. 

  

 

 O terceiro fator opõe os domicílios com renda elevada, mais de 10 salários 

mínimos e residências com quatro banheiros e predominância de responsáveis 

brancos e os setores com responsáveis pardos, com renda mais baixa até 3 

salários mínimos. Novamente verificam-se as áreas mais pobres e mais ricas dos 

dois municípios em Barueri representada pelos condomínios fechados, Alphaville 

e Tamboré e em Osasco pelo City Bussocaba e Vila São Francisco. 

 

 

 

 

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

DPP – 1 banheiro 
DPP com renda até  2 do salários mínimos

Pessoas residentes cor ou raça – parda 
Pessoas residentes cor ou raça – branca 

DPP com renda de 6 a 10 salários mínimos
DPP – 4 banheiros 

DPP com renda de mais de 10 salários…
DPP – abastecimento de água – rede geral 

DPP – com banheiro ou sanitário  
DPP – com banheiro ou sanitário – … 
DPP – com banheiro ou sanitário – … 

DPP – destino do lixo – coletado por … 
Pessoas responsáveis pelos DPP – … 

DPP com renda de 3 a 5 salários mínimos
DPP com moradia adequada – Existe … 
DPP com moradia adequada – Existe … 

DPP com moradia adequada  - Existe calçada
DPP com moradia adequada – Existe meio-… 

DPP com moradia adequada  - Existe…
DPP com moradia adequada  - Não existe…

DPP com moradia adequada  - Existe árvores
DPP com moradia adequada  - Não há…

DPP com moradia adequada – Não existe … 

fator3 

fator3
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Mapa 34: representa o terceiro fator com maior variância explicada pelo 

modelo 

 
Fonte: dados censitários IBGE 2010, análise de componentes principais SPSS. 

  

 Esse fator destaca mais que os anteriores a segregação sócio-espacial no 

território dos municípios, correlacionada com a renda e a cor da pele dos 

responsáveis dos domicílios. Ou seja, os setores que se encontram na cor 

vermelha possuem maior porcentagem de chefe de família pardo e menor 

quantidade de banheiro; o inverso também ocorre, os setores em verde possuem 

maior porcentagem de chefe de família branco e maior número de residências 

com quatro banheiros. Importante ressaltar que maior renda nesse fator significa 

acima de 10 salários mínimos e pior abaixo de 2 salários mínimos. 
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Fator 4 – apresenta 6,86% da variância explicada 

Gráfico 5: Fator 4 da análise de componentes principais – componentes da 

matriz rotacionada 

 
Fo Fonte: dados saída do spss broken stick – análise de componentes principais. Gráfico elaborado no Microsof office 

excel, 2010. 

  

 

 Esse fator é o mais difícil de se interpretar e o que apresenta a menor 

variância explicada. Os setores vermelhos do mapa representam os domicílios 

onde os chefes de família recebem até dois salários mínimos e predomínio de 

residentes pardos. Os setores em amarelo representam, a grosso modo, a faixa de 

renda entre três a cinco salários mínimos e também o predomínio de brancos. Os 
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DPP com renda até  2 do salários mínimos

Pessoas residentes cor ou raça – parda 

DPP com renda de 6 a 10 salários mínimos

Pessoas residentes cor ou raça – branca 

DPP com renda de 3 a 5 salários mínimos

DPP – abastecimento de água – rede geral 

DPP – com banheiro ou sanitário  

DPP – com banheiro ou sanitário – … 

DPP – com banheiro ou sanitário – … 

DPP – 1 banheiro 

DPP – 4 banheiros 

DPP – destino do lixo – coletado por … 

Pessoas responsáveis pelos DPP – … 

DPP com renda de mais de 10 salários…

DPP com moradia adequada – Existe … 

DPP com moradia adequada – Existe … 

DPP com moradia adequada  - Existe calçada

DPP com moradia adequada – Existe meio-… 

DPP com moradia adequada  - Existe…

DPP com moradia adequada  - Não existe…

DPP com moradia adequada  - Existe árvores

DPP com moradia adequada  - Não há…

DPP com moradia adequada – Não existe … 

fator4 

fator4
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azuis ressaltam setores que possuem faixa de renda entre seis a dez salários 

mínimos com predomínio de residentes brancos.  

Mapa 35: representa o quarto fator com maior variância explicada pelo 

modelo 

 
Fonte: dados censitários IBGE 2010, análise de componentes principais SPSS. 

 

 Os resultados expressam no território a distribuição desigual da renda. 

Essa foi a interpretação que melhor se fez dos resultados. Entretanto, há ruídos na 

interpretação, pois alguns setores como o golfe clube em Osasco e Aldeia da 

Serra em Barueri, caíram em uma classe mais próxima de um resultado mediano, 

ainda inferior à faixa entre 3 a 5 salários. Isso pode ter ocorrido pelo fato da 

população declarar sua renda inferior à real ou também porque esses setores 

abrangem outras áreas que não são muito residenciais ou ainda por apresentarem 

pequena população que se insere nessa faixa de renda.  Nesse caso, verificamos 

que os domicílios que apresentam maior porcentagem de chefe de família com 

renda entre seis a dez salários mínimos encontram-se em azul ciano (mais 

escuro), a transição dessa classe ocorre no azul claro. O oposto, os setores em 



   149 

vermelho apresentam grande número de domicílios onde o chefe de família 

ganha até dois salários mínimos. A classe em laranja é também uma transição. Os 

setores em amarelo representam a linha mais expressiva do gráfico do fator, que 

são os domicílios onde há maior porcentagem de chefe de família que recebe 

entre três a cinco salários mínimos. Nesse último fator, os chefes que recebem 

mais de dez salários mínios não estão representados, pois estes já foram retidos 

no terceiro fator. Se pensarmos em termos de perfil, o azul ciano representa a 

classe média, já destacada na análise qualitativa da qualidade de vida. 

 Juntos os quatro fatores representam correlações importantes para a 

elaboração do mapa síntese feito por meio da análise de agrupamento. Pois foram 

feitos vários testes retirando esse fator e os resultados não propiciavam análises 

adequadas dos resultados. 

 

8.2.2. RESULTADO – ANÁLISE DE AGRUPAMENTO – dados quantitativos 

 A análise de agrupamento realizada com os resultados ACP (análise das 

componentes principais, também chamada de análise fatorial) foi do tipo 

hierárquica. Essa análise classifica objetos tendo em vista agrupá-los com base 

em um conjunto de características escolhidas. Portanto, a análise de agrupamento 

classifica objetos de modo que cada um seja similar a outros no agrupamento.  

 Os resultados obtidos por esse método, análise hierárquica, com o 

software gratuito TANAGRA, desenvolvido por pesquisadores da Universidade 

Lyon 2 e proporcionaram análise do território dos dois municípios, com base nos 

setores censitários.  

  De acordo com o mapa 36, os setores mais ao norte e ao sul de Osasco, 

Colinas do Oeste, Jardim Conceição, por exemplo, apresentam áreas de 

precariedades com relação à infraestrutura, renda dos domicílios e condições do 

entorno. Em Barueri, as áreas de maior precariedade e segregação sócio-espacial 

encontram-se no centro do município e distante dos condomínios residenciais 

fechados. 

 Com relação à classificação efetuada para a qualidade de vida urbana 

encontram-se nas áreas em vermelho, favelas e bairros do entorno que não 
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apresentaram bons resultados. Sempre importante enfatizar que essa classificação 

foi elaborada de acordo com os critérios adotados para a análise de qualidade de 

vida urbana: infraestrutura, renda dos domicílios, alfabetização dos responsáveis, 

cor da pele dos responsáveis, características do entorno. Outro mapa elaborado 

foi a anamorfose de peso populacional e fundo de mapa com o temático do 

resultado da análise de agrupamento. Neste mapa, podemos perceber grande 

parte da população dos municípios nas áreas classificadas como média, ruim e 

muito ruim e pequena parcela da população nas melhores áreas. O extremo norte 

e extremo sul de Osasco, possuem população pequena e qualidade de vida sem 

resultado ou piores; já o extremo leste de Barueri, apresenta população também 

pequena, porém com boa qualidade de vida. 
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8.2.3 RESULTADO – ANÁLISE DE AGRUPAMENTO – dados qualitativos 

 Esta outra etapa da pesquisa foi iniciada pela fotointerpretação de 

fotografias aéreas ortorretificadas da área de estudo. Nos capítulos que seguem 

serão explicadas as metodologias tanto para a elaboração dessa fotointerpretação, 

como se chegou no método da generalização cartográfica, e posteriormente, a 

outra análise hierárquica de cluster. 

8.2.3.1 FOTOINTERPRETAÇÃO PARA O USO DO SOLO URBANO 

 

 O mapeamento do uso do solo foi elaborado por meio de técnicas de 

fotointerpretação, entretanto, foram realizados testes para verificar a 

possibilidade da realização do mapeamento via classificação supervisionada. 

Porém, em áreas urbanas como nos municípios estudados, esse tipo de 

classificação gera confusão entre os pixels, devido a respostas espectrais 

similares de muitas feições como edifícios, ruas e áreas verdes, impossibilitando 

e/ou dificultando assim a interpretação, além de que o processo de 

ortorretificação já altera os espectros da imagem e por isso também não se 

recomenda a classificação automática e/ou supervisionada. Pensou-se também 

em uma classificação orientada ao objeto, entretanto, mesmo com essa técnica 

ainda existem problemas não resolvidos e tratar-se-ia de um estudo muito 

específico, preferiu-se, portanto, o método tradicional de fotointerpretação. 

 De acordo com Novo (1989), o processo de interpretação visual de 

imagens parte da interpretação sugerida ao nosso cérebro, por meio de análise de 

características do objeto observado. Para isso, existem certos princípios de 

análise que incluem métodos para detectar e medir objetos a partir da perspectiva 

aérea. Para Novo, os elementos necessários para interpretação visual de imagens 

de satélite ou fotos aéreas são:  

 Tamanho: este elemento está relacionado à escala e a resolução espacial 

da fonte de dados. O tamanho da feição pode indicar um tipo de ocupação, 

um tipo de zona, por exemplo. As fotografias áreas, utilizadas neste trabalho, 

auxiliaram no reconhecimento deste elemento que foi de grande importância 

para a definição das zonas residenciais. 
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 Cor: em imagens coloridas os objetos podem ser diferenciados através da 

variação da cor. Em imagens pretas e brancas as diferenciações são feitas 

através das variações nos tons de cinza, o olho humano é capaz de distinguir 

mais cores do que tons de cinza. 

 Forma: pode ser utilizada para identificar feições individuais. Estas 

podem ser irregulares ou geométricas, em ambientes urbanos as formas 

geométricas são facilmente inidentificáveis, devido às feições construídas 

pelo homem possuírem formas geométricas regulares, como culturas, 

edifícios, etc. Geralmente as feições naturais, tais como uma mata nativa, 

possuem formas irregulares. 

 Textura: é um elemento analisado conjuntamente, a textura apresenta 

rugosidades ou aspectos suaves fundamentais para a classificação de 

determinados objetos, como por exemplo, tipos de vegetação ou mesmo tipos 

de telhados.  

 Padrão: este elemento está relacionado ao arranjo espacial dos objetos, 

sua repetição e seus relacionamentos estabelecem padrões que auxiliam a 

fotointerpretação. Certos padrões são facilmente reconhecidos, tal como o 

padrão retilíneo dos sistemas viários das cidades.  

 Sombreamento: esse elemento muitas vezes dificulta a fotointerpretação. 

Geralmente a sombra “esconde” o objeto quando projetada. (Roggero, 2009) 

Após a elaboração da chave de interpretação baseado nos elementos 

destacados por Novo (1989), foram realizados trabalhos de campo para 

verificação das dúvidas levantadas.  

 A chave de interpretação consiste na descrição do conjunto de elementos 

verificados na fotointerpretação, de modo a caracterizar o alvo da superfície 

terrestre, Novo (1989) as diferencia em: chaves de identificação, seletivas e 

eliminatórias. Um dos tipos mais comuns das chaves de interpretação é o que 

apresenta uma descrição dos objetos de acordo com sua aparência e ocorrência 

no terreno, como bem enfatiza Novo, os padrões espaciais de arruamento podem 

ser um indicador no nível socioeconômico de seus habitantes. No caso da 

pesquisa, foi dado um enfoque especial nas zonas residenciais e no tipo de 
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arruamento, que certamente, foi de grande utilidade na análise dessas zonas para 

seguir para a próxima classificação. 

8.2.3.1.1 CHAVE DE INTERPRETAÇÃO 

 A chave de interpretação elaborada na presente pesquisa destacou 

características básicas dos objetos existentes nas fotos aéreas, de modo a auxiliar 

o processo de fotoleitura, fotoanálise e posteriormente a fotointerpretação 

propriamente dita. A construção desse primeiro mapa temático foi elaborado com 

a interpretação de ortofotos do ano 2008, na escala 1:5.000. Preferiu-se na 

elaboração de mapas por grupo de classes, de modo obter uma melhor 

visualização das mesmas. As classes definidas como residenciais foram 

direcionadas para a posterior classificação hierárquica. 

 A seguir encontram-se as classes definidas: 

 INDÚSTRIAS/SERVIÇOS – terrenos grandes, com construções grandes 

também (galpões, tambores e amplos pátios) que variam de 1.000 a 30.000 

m
2
. Geralmente essas construções aparecem agrupadas em zonas 

industriais (distritos). Em Barueri, por exemplo, o distrito industrial é 

facilmente identificado nas ortofotos. A cobertura dos telhados destes 

edifícios também são características: amianto ou metálicas com diferentes 

tons de cinza claro ou brancas. Existem também vegetação rasteira e solo 

exposto, principalmente no pátio de veículos. Essa categoria ficou 

dividida com os serviços como, transportadoras, serviços ligados à 

indústria, etc. Empresas transportadoras, por exemplo, possuem amplos 

pátios e galpões de estocagem de mercadorias.  

 COMÉRCIO/SERVIÇOS – essa categoria apresenta terrenos grandes 

(shopping centers) que apresentam grandes pátios de estacionamento e 

também grandes edifícios, porém, sua estrutura é facilmente identificável 

nas fotos aéreas e diferenciam-se substancialmente da categoria 

(industrial/serviços) pelo fato de raramente possuir solo exposto e 

vegetação rasteira e também terem um estacionamento melhor distribuído. 

Faz parte dessa categoria serviços menores como postos de gasolina e 
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outros edifícios identificados como não sendo de uso residencial, como 

galpões menores de hipermercados, por exemplo. 

 CONJUNTOS HABITACIONAIS VERTICAIS – esses conjuntos 

geralmente, apresentam alguma área de lazer, estacionamento de 

automóveis descoberto e os edifícios são iguais. 

 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS HORIZONTAIS – apresentam muros, 

casas construídas em terrenos grandes, piscinas e ampla área de lazer ou 

apresentam casas com o mesmo padrão construtivo em terrenos menores 

(casas assobradadas).  

 EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS – são caracterizados por terrenos com altas 

torres e espaço de lazer. Diferencia-se, principalmente, dos conjuntos 

habitacionais pelo fato de possuírem ampla área de lazer. Os edifícios que 

não possuem essas áreas, porém, foram diferenciados pela sombra e outras 

características dessas construções, como por exemplo, os telhados. 

 FAVELAS – essa categoria está marcada por residências pequenas, com 

características de autoconstrução, alguns barracos com telhados de cor 

acinzentada e traçado viário irregular. 

 RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES – são grandes áreas da cidade 

(bairros) com residências unifamiliares, caracterizadas pela grande 

quantidade de telhados cerâmicos, casas assobradadas, lajes, telhado de 

zinco, porém ruas com traçado viário bem definido. 

 RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES (BAIRRO PLANEJADO) – esse é o 

caso do city Bussocaba localizado em Osasco, possui terrenos grandes e 

casas de alto padrão que assemelham-se a um condomínio fechado, 

diferenciando-se apenas pela ausência de muros. 

 EQUIPAMENTO PÚBLICO – foi considerado parte dessa categoria: 

escolas, prefeitura, áreas de lazer, praças, hospitais, terminais de 

transporte, clubes, cemitérios, aterro sanitário e etc. 

 VEGETAÇÃO RASTEIRA – geralmente são áreas públicas gramadas. 

 VEGETAÇÃO RASTEIRA (ÁREAS CULTIVADAS) – áreas de hortas. 

 SOLO EXPOSTO – geralmente são terrenos vazios e sem vegetação. 
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 VEGETAÇÃO ARBÓREA – são grandes áreas verdes arborizadas, 

podem ser espaços públicos e/ou privados.  

 CORPO D’AGUA – são lagoas ou lagos artificiais ou naturais. 

 FAZENDA – área onde foi possível observar grande pastagem com 

criação de gado e estrutura de granja. 

 A seguir, encontram-se os mapas com os uso do solo de cada grupo 

(residências, indústrias, comércios e serviços, vegetação), preferiu-se apresentar 

o resultado deste modo, para facilitar sua leitura, tendo em vista o grande número 

de categorias. 

 

 

Mapa 38: Uso do solo Barueri e Osasco – Áreas residenciais 

 
Elaborado pela autora, fotointerpretação elaborada com ortofotos 2008. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   158 

 

Mapa 39: Uso do solo Barueri e Osasco – Comércio, serviços e indústrias 

 
Elaborado pela autora, fotointerpretação elaborada com ortofotos 2008. 

 

 

 

Mapa 40: Uso do solo Barueri e Osasco – Vegetação e solo exposto 

 
Elaborado pela autora, fotointerpretação elaborada com ortofotos 2008. 
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8.2.3 DISCRETIZAÇÃO DOS DADOS – Generalização de atributos temáticos do uso do 

solo. 

 

 A partir do mapa de uso do solo e dos respectivos trabalhos de campo, 

foram criadas classes baseadas no método de generalização dos atributos 

temáticos para avaliação das áreas residenciais que considerou os seguintes 

aspectos: 

 Proximidade de indústrias – foram criados buffers de 1Km, gerados a 

partir do centro de cada polígono das zonas residenciais e também 

verificados em trabalho de campo, para conferir a proximidade das 

indústrias com relação às áreas residenciais. 

 Proximidade de equipamentos urbanos (escolas, hospitais, clubes, praças, 

parques...) - foram criados buffers de 1Km, assim como as indústrias, 

gerados a partir do centro de cada polígono de zonas residenciais, também 

verificado em trabalho de campo. 

 Telhado dos imóveis – foram verificados a partir da fotointerpretação, 

esse tipo de classificação é consagrada em estudos que utilizam técnicas 

de fotointerpretação em Geografia.  

 Infraestrutura viária – verificada também por meio de técnicas de 

fotointerpretação e trabalhos de campo. 

 Arborização – identificada por meio de técnicas de fotointerpretação e 

trabalhos de campo. 

 Relação de contiguidade entre as áreas residenciais – verificada por meio 

de técnicas de fotointerpretação e trabalhos de campo. 

 Condomínios fechados – verificada por meio de técnicas de 

fotointerpretação e trabalhos de campo. 

 Proximidade de comércio/serviços – foram criados buffers de 1Km, 

gerados a partir do centro de cada polígono das zonas residenciais, e 

também verificado em trabalho de campo. 

 Tamanho dos lotes – verificado por meio de técnicas de fotointerpretação. 
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 Desses aspectos, pensou-se em uma tabela com notas diferentes para as 

seguintes categorias, variando de 3 para muito bom, e 1 para ruim, vale lembrar 

que as categorias foram classificadas de acordo com critérios das formas urbanas 

que podem ou não trazer benefícios para a qualidade de vida, o valor zero foi 

imputado para as classes que não são residenciais. 

 

Tabela 8: Notas e categorias consideradas para a construção de classes 
categorias Peso categorias Peso 

Lotes grandes 3 Pouca arborização 2 

Lotes pequenos 2 Sem arborização 1 

Sem identificação (favela) 1 Boa integração 

(contiguidade) 

3 

Próxima à equipamento público 3 Média integração 

(contiguidade) 

2 

Distância média à equipamento público 2 Área isolada 

(contiguidade) 

1 

Longe de equipamento público 1 Longe de indústrias 

(+ de 1 Km) 

3 

Telhado cerâmico 3 Distância média de 

indústrias ( 1 Km) 

2 

 

 

Misto (cerâmica e amianto) 2  

Perto de indústrias 

(menos de 1 Km) 

 

1 Telhado amianto 1 

Boa infraestrutura viária 3 

Média infraestrutura viária 2   

Infraestrutura viária ruim 1 

Boa arborização 3 
Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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Mapa 42: Classificação - lotes 

 
Classificação elaborada pela autora, fotointerpretação de ortofotos 2008. 

 
 

Mapa 43: Classificação – indústrias 

 
Classificação elaborada pela autora, fotointerpretação de ortofotos 2008. 
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Mapa 44: Classificação – equipamento público 

 
 Classificação elaborada pela autora, fotointerpretação de ortofotos 2008. 
  

Mapa 45: Classificação – telhado 

 
Classificação elaborada pela autora, fotointerpretação de ortofotos 2008. 
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Mapa 46: Classificação – viário 

 
Classificação elaborada pela autora, fotointerpretação de ortofotos 2008. 

 

 

Mapa 47: Classificação – arborização 

 
Classificação elaborada pela autora, fotointerpretação de ortofotos 2008. 
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 Após essa classificação, foi elaborada outra, baseada nas distâncias de 

escolas, equipamentos de saúde, comércio, parques e indústrias novamente. Essa 

classificação foi fundamentada somente na presença ou ausência destes 

equipamentos em um buffer de 1Km de todas as áreas classificadas como 

residenciais. 

 

Tabela 9: Presença ou ausência desses equipamentos próximos às áreas 

residenciais. 
EQUIPAMENTOS SIM NÃO 

Escolas 1 0 

Parques 1 0 

Indústrias 1 0 

Serviços de saúde 1 0 

Comércio 1 0 
Tabela elaborada pela autora. 

 

 A classificação presença e ausência foi elaborada como um complemento 

da primeira. Os dados sobre escola foram encontrados no site do Centro de 

estudos da metrópole (www.fflch.usp.br/centrodametropole). Os demais, foram 

retirados da fotointerpretação, por meio da criação de centroides, conforme 

demonstrado nas figuras seguintes e também por verificação nos sites das 

prefeituras. Após a criação dos centroides, foram criados os buffers com 1Km de 

distância visando classificar se cada área era ou não próxima dos equipamentos 

(escolas, parques, indústrias, comércio, serviços de saúde), a única questão, foi a 

dificuldade de expressar a negatividade ou positividade de se morar próximo à 

indústrias, pois, morar próximo à uma indústria pode significar estar mais 

exposto à poluição do ar e das águas, mas também em um outro aspecto pode 

expressar morar perto do trabalho. Ambos afetam a qualidade de vida de maneira 

diferente, porém a presença ou ausência não alterou muito os resultados obtidos, 

deste modo, preferiu-se mantê-la na análise. 
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Mapa 48: Distribuição das Escolas públicas – 2001 Fonte: 

Escolas Públicas de Osasco e Barueri, 2001. CEM – Centro 

de Estudos da Metrópole. 

Mapa 49: Distribuição dos Serviços de saúde – 2008. 

Fonte: Informação extraída da fotointerpretação 

realizada nas ortofotos 2008. (principais hospitais) 

 

 

 

 
Mapa 50: Distribuição Comércio e serviços – 2008. Fonte: 

Informação extraída da fotointerpretação realizada nas 

ortofotos 2008. 

Mapa 51: Distribuição das Indústrias – 2008. Fonte: 

Informação extraída da fotointerpretação realizada nas 

ortofotos 2008. 

 
Mapa 52: Distribuição dos Parques Públicos – 2001 Fonte: 

Informação extraída da fotointerpretação realizada nas 

ortofotos 2008 e site das prefeituras de Osasco e Barueri. 
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Mapa 53: Distribuição dos buffers das Escolas públicas – 

2001 Fonte: Escolas Públicas de Osasco e Barueri, 2001. 

CEM – Centro de Estudos da Metrópole. 

Mapa 54: Distribuição dos buufers dos Serviços de saúde 

– 2008. Fonte: Informação extraída da fotointerpretação 

realizada nas ortofotos 2008. 

 

 

 

 
Mapa 55: Distribuição dos buffers Comércio e serviços – 

2008. Fonte: Informação extraída da fotointerpretação 

realizada nas ortofotos 2008. 

Mapa 56: Distribuição dos buffers das Indústrias – 2008. 

Fonte: Informação extraída da fotointerpretação 

realizada nas ortofotos 2008. 

 
Mapa 57: Distribuição dos buffers dos Parques Públicos – 

2001 Fonte: Informação extraída da fotointerpretação 

realizada nas ortofotos 2008 e site das prefeituras de Osasco 

e Barueri. 

 

 A seguir, apresenta-se o resultado final: o mapa síntese da análise 

qualitativa, que é uma junção de duas análises, conforme exposto nos capítulos 

anteriores: uma proveniente da fotointerpretação do uso do solo, e outra da 
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existência ou não num raio de 1Km das residências; de serviços básicos como 

escolas públicas, parques, serviços de saúde, indústrias e comércio e serviços. 

Vale lembrar que essa última classificação foi elaborada com dados do Centro de 

Estudos da metrópole para as escolas e os demais foram elaborados com auxílio 

da fotointerpretação, da prefeitura municipal de Osasco e dos sites de ambas as 

prefeituras. 

 O mapa 58 síntese da qualidade de vida – dados qualitativos destacam as 

zonas onde se encontram os condomínios fechados (verde) e as favelas 

(vermelho). Os primeiros receberam destaque positivo, apesar da mal 

classificação de contiguidade com o resto dos territórios municipais. Entretanto, 

nos demais quesitos essas zonas residenciais exibem construções adequadas, de 

acordo com a lei, lotes grandes e sistema viário adequado, por exemplo, até 

porque para os moradores desse tipo de empreendimento, o automóvel é algo 

indispensável até mesmo para o aproveitamento das áreas de lazer. O oposto são 

as favelas, também destacadas pelos grupos formados na análise hierárquica de 

cluster porém, de forma negativa, mas que, igualmente aos condomínios não se 

encontram integradas em seus territórios, além de serem construídas muitas vezes 

em áreas públicas, misturando diversos materiais (madeira, concreto, telhado de 

zinco, amianto, etc) e sem nenhum planejamento. 

As zonas consideradas médias e ruins são as zonas mistas (residências e 

comércios) e que são um pouco mais integradas que as outras zonas, mas que 

também, assim como quase toda região metropolitana, possuem poucas áreas 

públicas para o lazer, como parques, por exemplo. Além disso, essa classe 

apresenta algumas zonas residenciais regularizadas, ou seja, eram áreas públicas 

que passaram por regularização fundiária.  O processo de regularização garante a 

legalidade e registro dos imóveis junto ao cartório responsável, porém em termos 

de infraestrutura ainda deixa a desejar.  
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9. MAPA SÍNTESE DA QUALIDADE DE VIDA URBANA 

 
 Esse capítulo é destinado à apresentação do mapa síntese da qualidade de 

vida urbana, produto final do presente estudo. Esse mapa é fruto de elaboração da 

última análise hierárquica de agrupamento realizada com os resultados dos 

mapas sínteses da qualidade de vida urbana, dados quantitativos e qualitativos. 

Os resultados qualitativos extraídos dos polígonos de uso do solo, e depois 

também tratados estatisticamente, foram imputados um a um dos setores 

censitários. Os critérios adotados para esse input foram as maiores áreas que 

abrangiam os setores ou o maior número de classificação. A junção dos dados 

qualitativos com os quantitativos gerou um número aproximado de 7.000 

polígonos, que retornaram aos 1233 setores, porém, agora com os dados 

qualitativos o que proporcionou a realização da terceira e última AHC (análise 

hierárquica de cluster) que pode ser observada no mapa 59. 

 O mapa apresenta as melhores e piores regiões em termos de qualidade de 

vida urbana. Importante ressaltar que foram os indicadores criados que nortearam 

essa classificação, apoiada em análises estatísticas elaboradas com os softwares 

SPSS e TANAGRA. 

 A primeira classe, “boa QVU”, abrange os condomínios fechados, bairros 

planejados e também a zona industrial e de serviços, planejadas em Barueri. 

Essas áreas industriais entraram nessa classe devido à existência de condomínios 

que fazem parte do mesmo setor censitário, como é o caso do residencial 

Tamboré I. Apesar dos indicadores de infraestrutura e os oriundos da 

fotointerpretação sugerirem a boa qualidade de vida, em termos de contiguidade 

com o resto do tecido urbano, essas regiões apresentam-se isoladas. Infelizmente, 

embora os indicadores criados abordassem esse tema, os demais realçam outras 

características que de acordo com os indicadores trabalhados e nosso atual 

desenvolvimento urbano, podem ser considerados como bom.  

 A segunda classe, “média QVU” compreende áreas mistas, comércio e 

serviços e também residências unifamiliares e edifícios residenciais de classe 

média e média/baixa. Essas áreas estão entremeadas com outras áreas de boa, 
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ruim e muito ruim QVU, porém são mais integradas no tecido urbano. Em termos 

de infraestrutura e classificação do entorno, também apresentam bons resultados. 

 A terceira classe “ruim QVU” abrangem áreas ocupadas primordialmente 

por loteamentos clandestinos, regularizados ou não e bairros com casas 

predominantemente autoconstruídas. Há também algumas favelas. Essas áreas já 

receberam investimentos em termos de infraestrutura, saneamento, moradia 

(construção de habitação popular) e mesmo alguns equipamentos públicos como 

UBS e escolas primárias. Apesar desses investimentos, em termos urbanísticos 

do entorno e de infraestrutura geral, são áreas que ainda não propiciam boa 

qualidade de vida para sua população. É necessário nesse momento, conforme as 

palavras de Leite & Awad (2012), reinventar o modo como São Paulo tem 

tratado seus territórios informais...no sentido de incorporar a sua lógica própria 

nas intervenções de urbanização”. (LEITE & AWAD, 2012 p. 62) 

 Para isso, os autores citam o exemplo de intervenção citado por LEITE & 

AWAD. A urbanização do cantinho do céu, bairro localizado zona sul da cidade 

de São Paulo, área de proteção aos mananciais foi realizada pela prefeitura em 

parceria com escritório de arquitetura. O projeto constituiu na criação de um 

parque linear junto à beira da represa, ou seja, o que antes constituía-se área de 

risco, tornou-se local de encontro dos moradores. 

 Com esse exemplo, é preciso vislumbrar novas formas de interação desses 

territórios já existentes com a urbanização, que é algo que não ocorre e não tem 

ocorrido na grande São Paulo como um todo. 

 A quarta classe, “muito ruim QVU” reúne principalmente favelas. Seu 

entorno são principalmente as classes ruim, média e péssima. Essa classe agrupa 

os piores sítios residenciais dos dois municípios, por exemplo, a região do parque 

imperial em Barueri, Portal D’oeste, Rochdale, Bonanza, Jardim Conceição em 

Osasco. O Parque Imperial e o Portal D’oeste são dois bairros com 

infraestruturas precárias e sua interligação se dá por uma única via. Há também 

alguns outros setores menores espalhados nos territórios, porém, com as mesmas 

características. Os dois bairros citados localizam-se próximo à fronteira entre os 

dois municípios e é interessante notar que além do rodoanel cruzar esses dois 
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bairros, em Barueri, para se chegar em Tamboré, é necessário passar por Osasco 

e retornar ao município de Barueri, ou seja, é uma região isolada, bastante 

segregada. 

 A quinta e última classe reúne setores grandes e que em sua maioria não 

são grandes áreas residenciais, mas agregam, áreas de galpões diversos, algumas 

indústrias e mineradoras. São setores que pouco se integram com o restante da 

malha urbana dos dois territórios. 

Essa classificação permitiu a análise da qualidade de vida urbana, 

sobretudo, em termos territoriais. A maior parte de Osasco foi classificada com 

uma qualidade de vida média, principalmente nas áreas residenciais que 

localizam-se entorno das principais regiões de comércio e serviços da cidade e do 

centro tradicional do município. A área que concentrou a melhor classificação da 

qualidade de vida em Osasco, foi a região centro-sudeste, onde se encontram o 

Parque dos Príncipes e City Bussocaba, por exemplo. Apesar desses bairros 

representarem um “hiato” urbano, para a população de alta renda, com acesso ao 

resto da cidade garantido pelo transporte privado, esses condomínios e bairro 

planejado proporcionam boa qualidade de vida. É a ideologia de viver em áreas 

verdes, planejadas, com o ambiente “preservado” (não importa se o entorno 

possui favelas, lixos nas calçadas, córregos poluídos...), dentro do “enclave 

fortificado” (CALDEIRA, 2000) tudo parece ser como toda a cidade deveria ser, 

mais verde, planejada, mais segura, etc. 

 Em Barueri, o crescimento e a urbanização do município foram pautados 

principalmente na implantação do distrito comercial/industrial e de serviços em 

conjunto com os condomínios fechados. A principal diferença desse município 

para Osasco é sua arrecadação de impostos provenientes tanto da 

indústria/comércio e serviços, como dos condomínios fechados, onde se 

encontram as melhores classificações em termos de qualidade de vida, pelos 

mesmos motivos expostos anteriormente. Nos condomínios localizados no 

extremo oeste do município, classificados como boa qualidade de vida também, o 

que chama a atenção “in loco” especialmente, é a distância deste para 
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equipamentos urbanos ou mesmo para o restante da mancha urbana do 

município, isto é, é uma região ainda mais isolada.  

 Com relação às áreas que receberam as piores classificações, destacam-se 

o Parque Imperial na divisa com Osasco, a região noroeste do município onde 

localizam-se os bairros Jardim Isaura e Engenho Novo e o Bairro Silveira, onde 

se localiza o estádio “Arena Barueri”. Em Barueri, é possível observar maior 

heterogeneidade entre os espaços segregados e fragmentados, embora 

verifiquem-se bolsões de urbanização precária concentradas na porção noroeste 

do município, divisa com Santana de Parnaíba, no sudoeste e na divisa municipal 

com Osasco, essa última, visivelmente incentivada pela pelas obras do rodoanel. 

Apesar da boa qualidade de vida urbana nos setores onde se encontram os 

condomínios fechados, de acordo com a metodologia desenvolvida, os 

“encarceramentos” constituem-se fragmentos nas cidades criados para não terem 

ligação nenhuma com o entorno. Quando se idealiza em um condomínio fechado, 

não se pensa na área pública comum, isso tudo também é conjecturado para ser 

apenas pública para os moradores/proprietários. Geralmente, a parcela pobre da 

população que trabalha nesses “oásis” ou mora em áreas longínquas ou em 

bolsões de pobrezas localizados relativamente próximos dos condomínios. No 

mapa qualitativo da qualidade de vida urbana, é possível observar áreas de 

assentamento precários entremeados às áreas com melhor qualidade de vida 

representada pelos bairros planejados e os condomínios fechados. 

Portanto, a partir da forma urbana e da interação com dados censitários, 

por meio da estatística, é possível refletir sobre a segregação sócio-espacial e 

identificar padrões recorrentes de urbanização que prioriza a iniciativa privada. 

Essas informações tornam-se fundamentais quando se pensa em políticas 

públicas, pois, deveria ser realizado um planejamento visando abranger toda a 

população e não beneficiar apenas parte dela, como ocorre normalmente. 
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A anamorfose nos proporciona uma análise diferente e não menos 

importante que a da base territorial, pelo contrário, ela evidencia que há mais 

população vivendo em áreas ruins e muito ruins e média nos dois municípios, 

sendo evidente a diferença entre as regiões extremo leste e oeste de Barueri e 

entre as regiões norte e sul de Osasco, em termos populacionais. 

Esse tipo de mapeamento foi elaborado justamente para ser um 

contraponto com o fundo de mapa territorial pois, ao se analisar apenas o mapa 

territorial, aparentemente as áreas boas e médias somam um número maior de 

setores censitários do que o restante da classificação. Entretanto, o número de 

setores não reflete a quantidade populacional, tendo em vista que cada setor é 

criado baseado no número de residentes. 

 Além da anamorfose foi importante também para a pesquisa, identificar 

determinadas tipologias de cada classe. A seguir, encontram-se representadas por 

fotos locais de cada classificação da QVU, gerada para os dois municípios, 

começando por Osasco. Muito do que será ressaltado nesse capítulo foi 

apresentado na caracterização da área de estudo, porém, aqui encontra-se 

destacado de acordo com a classificação da QVU. 

 

  ÁREAS PRIORITARIAMENTE NÃO RESIDENCIAIS QUE SÃO 

POUCO INTEGRADAS À MANCHA URBANA 

  

Foto 17: Bairro Vila Menk. Rua Américo 

Vespúcio, próxima da Rua João Furlan que é uma 

das regiões industriais do município de Osasco. 

Foto tirada pela fotógrafa Larissa Nakashima em 

31/08/2014. 

Foto 18: Bairro Vila Menk. Vista das indústrias. 

Foto tirada pela fotógrafa Larissa Nakashima em 

31/08/2014. 
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 Essas áreas são pouco representativas em termos populacionais, e 

consequentemente, em QVU. Representada basicamente por zonas industriais ou 

com serviços de apoio às indústrias. 

 

  MUITO RUIM  

  

Foto 19: Rochdale, Osasco. Foto tirada pela 

arquiteta Martha Hitner dos Santos em 

19/07/2014.  

Foto 20: Detalhe das construções, Rochdale, 

Osasco. Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner 

dos Santos em 19/07/2014. 

 

 O braço morto do Rio Tietê, parte de Osasco que sofre bastante com as 

inundações, faz parte do bairro Rochdale, região bastante crítica em termos de 

urbanização e infraestrutura. Essa tipologia representa a classe considerada muito 

ruim em termos de QVU. 

 

  

Foto 21: Colinas D’Oeste, Osasco. Melhorias 

geradas por conjuntos habitacionais implantados. 

Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner dos 

Santos em 19/07/2014.  

Foto 22: Vista do Bairro Colinas D’Oeste, Osasco. 

Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner dos Santos 

em 19/07/2014. 
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 A região do Bairro Portal I/Colinas D’Oeste apesar de ter recebido muitas 

melhorias, como a construção de vários conjuntos habitacionais e um centro 

comunitário, ainda é um local que carece de muita infraestrutura urbana, a 

começar pela ausência de asfalto, dificuldade do transporte público para transitar 

pelo bairro (ruas estreitas) e mesmo moradias para todos, grande parte da 

população ainda vive em habitações precárias. 

 

 RUIM  

  

Foto 23: Vista da rua São José, Helena Maria. 

Osasco. Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner 

dos Santos em 19/07/2014.  

Foto 24: Detalhe das construções, Av Juscelino 

Kubitscheck, Baronesa. Osasco. Foto tirada pela 

arquiteta Martha Hitner dos Santos em 19/07/2014. 

 

 Os dois bairros citados Helena Maria e Baronesa apresentam-se como 

periferia de ocupação mais antiga que o Rochdale e Colinas D’Oeste. Esses 

bairros também possuem algumas precariedades urbanas porém, são locais 

asfaltados, onde vê-se que há córregos canalizados (providências contra 

enchentes) e também  maior número de construções com acabamento. Percebe-se 

que provavelmente no passado esses bairros foram mais parecidos com Rochdale 

e Colinas D’Oeste, mas que sofreram melhorias. O Colinas D’Oeste caminha 

mais nesse sentido do que o Rochdale, apesar das obras da prefeitura na tentativa 

de combate às enchentes. 
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Foto 25: Vista da rua Lázaro Suave, Jardim 

D’Abril. Osasco. Foto tirada pela arquiteta 

Martha Hitner dos Santos em 12/07/2014.  

Foto 26: Rua Lázaro Suave, no local onde há uma 

guarita abandonada. Jardim D’Abril, Osasco. Vista 

da região com classificação média qualidade de 

vida urbana. Foto tirada pela arquiteta Martha 

Hitner dos Santos em 19/07/2014. 

  

 O bairro Jardim D’Abril também apresenta alguns quarteirões com 

precariedade urbana. Sendo muito próximo à uma das entradas com guarita 

abandonada do City Bussocaba, a diferença é grande entre tipo de ocupação em 

um mesmo logradouro. 

 

 MÉDIA  

  

Foto 27: Rua Ari Barroso, Bairro Presidente 

Altino. Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner 

dos Santos em 19/07/2014.  

Foto 28: Rua Canário, Bairro Remédios/Indl. 

Remédios. Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner 

dos Santos em 19/07/2014. 

 

 Esses bairros Presidente Altino, Remédios/Indl. e Remédios são 

consolidados, embora nesse último, conforme é possível observar na  foto, logo 

são vistas na paisagem autoconstruções na vizinhança. Já Presidente Altino 

possui algumas indústrias, porém apresentam ruas melhores arborizadas, com 
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construções que obedecem as normas “legais” de recuos no terreno, por exemplo. 

Há algumas áreas do bairro que foram consideradas como boa qualidade de vida. 

 

 BOA  

  

Foto 29: Bairro Citiy Bussocaba, Osasco. Foto 

tirada pela arquiteta Martha Hitner dos Santos 

em 12/07/2014.  

Foto 30: Bairro City Bussocaba, Osasco. Foto 

tirada pela arquiteta Martha Hitner dos Santos em 

12/07/2014. 

 

 O City Bussocaba é um bairro planejado de Osasco. Foi projetado pela Cia 

City, também responsável por outros bairros planejados de São Paulo como a 

City Lapa, por exemplo. O bairro é composto por ruas largas, sinuosas e 

arborizadas, com residências assobradadas, geralmente composta de três ou 

quatro dormitórios. É nesse bairro também que se localiza o maior parque da 

cidade, considerado seu coração verde, o Parque Chico Mendes (Fotos 29 e 30). 

 

  

Foto 31: Parque Chico Mendes, Osasco. Bairro 

Citiy Bussocaba. Foto tirada pela autora em 

12/07/2014.  

Foto 32: Bairro City Bussocaba, Osasco. Foto 

tirada pela autora em 12/07/2014. 
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 O interessante desse bairro é que bem próximo à entrada do parque, na Av 

Praia Grande e entroncamento com Rua Lázaro Suave encontra-se o bairro 

Jardim D’Abril, que possui um trecho com casas autoconstruídas e que foram 

classificadas também com qualidade de vida ruim, foto 25. Outro aspecto 

importante a se notar, é a tentativa de implantação de uma guarita para “separar” 

o Bussocaba dos bairros vizinhos. 

 Barueri por ter grandes partes do território planejado, a segregação sócio-

espacial é mais visível, principalmente devido aos muros dos oásis que são os 

loteamentos/condomínios fechados. O distrito industrial do município também 

foi planejado e isso traz características marcantes no território municipal. 

 As fotos a seguir, assim como foi feito para Osasco, trazem exemplos da 

classificação da QVU para Barueri:  

 

  ÁREAS PRIORITARIAMENTE NÃO RESIDENCIAIS QUE SÃO 

POUCO INTEGRADAS À MANCHA URBANA 

  

Foto 33: FATEC. Boulevard Arnaldo Rodrigues, 

próximo à Câmara dos Vereadores, Barueri. Foto 

tirada pela fotógrafa Larissa Nakashima em 

27/07/2014. 

Foto 34: Estrada Yojiro Takaoka, caminho para 

Aldeia da Serra, Barueri. Foto tirada pela 

fotógrafa Larissa Nakashima em 27/07/2014. 

 

 A FATEC (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) foto 33, 

localiza-se em Bethavile, bairro que ficou dividido entre boa qualidade de vida 

onde há residências e a parcela não residencial. A Estrada Yojiro Takaoka, foto 

30 é importante ligação entre Aldeia da Serra ao restante do município de 
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Barueri. Essas regiões pouco integradas também são por vezes representadas por 

áreas industriais, mineração, galpões de serviços, etc.  

 O distrito industrial de Barueri obteve outra classificação devido à sua 

proximidade de loteamentos/condomínios residenciais e que por isso, fazem 

parte do mesmo setor censitário.  

 

  MUITO RUIM  
 

  

Foto 35: Vista do Parque Imperial, Barueri. 

Bairro vizinho ao município de Osasco. Foto 

tirada pela arquiteta Martha Hitner dos Santos 

em 19/07/2014. 

Foto 36: Vista do Parque Imperial. Foto tirada na 

Av. Ceci, Barueri. Foto tirada pela fotógrafa 

Larissa Nakashima em dos Santos em 27/07/2014. 

 

 As fotos 35 e 36 mostram o mesmo bairro, porém foram tiradas de locais 

distintos. Trata-se do Bairro Imperial, vizinho à Osasco e que teve grande 

expansão após implantação do trecho oeste do rodoanel Mário Covas (foto 35). A 

foto 36 retrata o mesmo bairro a partir da Av. Ceci que se localiza no distrito 

industrial de Alphaville. A vista contrasta imensamente com o entorno do distrito 

industrial onde se localizam os condomínios Tamboré I e Alphaville I. 

Importante lembrar que apesar da proximidade geográfica, pelo menos na 

paisagem, falta acesso entre os bairros, tanto Tamboré I quanto Alphaville I são 

condomínios residenciais e por isso, o acesso se dá mediante identificação na 

guarita. 

 Essa região do território de Barueri, próximo à Osasco, é onde ocorrem os 

maiores contrastes em termos de segregação sócio-espacial.  
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 RUIM  

  

Foto 37: Vista do Bairro Jardim Belval, próximo 

ao estádio Arena Barueri. Foto tirada pela 

fotógrafa Larissa Nakashima em 27/07/2014. 

Foto 38: Vista do Bairro Jardim Belval, próximo ao 

estádio Arena Barueri. Foto tirada pela fotógrafa 

Larissa Nakashima em 27/07/2014. 

 

 O Jardim Belval, próximo à Arena Barueri é um bairro grande e que fez 

parte dessa classe. Também dividido entre as residências e as indústrias, porém 

devido à maior densidade demográfica, os setores censitários são menores e 

englobam somente às residências. 

 Interessante notar que as principais melhorias implantadas no bairro, pela 

prefeitura municipal encontram-se na avenida de fundo de Vale (Av. João 

Villalobo Quero), onde se localiza o estádio; provavelmente essas obras foram 

feitas para viabilizar o acesso ao local.  

 

 MÉDIA  

  

Foto 39: Rua Liberdade, Bairro Vila Boa Vista, 

Barueri. Foto tirada pela fotógrafa Larissa 

Nakashima em 31/08/2014. 

Foto 40: Rua São Paulo, Bairro Vila Boa Vista, 

Barueri. Foto tirada pela fotógrafa Larissa 

Nakashima em 31/08/2014. 
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 As fotos 39 e 40 representam a pequena classe de qualidade de vida 

urbana média no município de Barueri. Grande parte dos resultados desse 

município foi classificada ou classe na qualidade de vida urbana boa ou nas áreas 

não residenciais. A análise nesse município foi dificultada pelo fato de que a 

mancha urbana não possui uma contiguidade no território e portanto, os setores 

censitários refletem essa situação, uma vez que sua elaboração é baseada na 

quantidade de pessoas e não em área territorial. 

 

 BOA  

 
 

Foto 41: Muros dos condomínios em Barueri. 

Foto tirada pela autora em 27/07/2014. 

Foto 42: Vista do Residencial Tamboré I. Foto 

tirada pela fotógrafa Larissa Nakashima em 

31/08/2014. 

 

 As fotos 41 e 42 mostram as áreas classificadas com boa qualidade de vida 

no município de Barueri. São formados sempre por regiões muradas, que são os 

condomínios, sempre sendo algo dispare de seu entorno.  
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10. ESBOÇOS DA MORFOLOGIA URBANA DE OSASCO E BARUERI 
   

 De acordo com o que foi dito sobre morfologia urbana no capítulo 6 e que 

fez parte dos objetivos da pesquisa, nesse capítulo encontram-se esboços de 

morfologia urbana, a partir dos resultados da QVU. A identificação/classificação 

da qualidade de vida urbana, por si só, não ofereceu subsídios suficientes para a 

elaboração desses esquemas de morfologia urbana. Deste modo, utilizou-se 

também os zoneamentos municipais, os mapas de uso do solo e o esquema da 

organização espacial da cidade latino americana adaptado de Corrêa (1989) apud 

Amorim Filho & Senna Filho (2005) para se chegar nos esboços expostos nos 

mapas 61 e 62. Embora esse esquema não considere os sub-centros, nem as 

favelas, essa informação foi adicionada de acordo com as observações e análises 

elaboradas ao longo do decorrer da pesquisa. 

 Osasco, apesar das descrições e estudos ressaltarem as zonas concêntricas 

em sua morfologia, sua constatação não é evidente no território. 

  
  

  Osasco é um município que se originou a partir de São Paulo, e por muitos 

anos, foi considerada “cidade dormitório”. Deste modo, sua composição 
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territorial apresentam traços importantes dessa herança, como por exemplo, 

ilustra Rodrigues (1988) em sua tese sobre a ocupação de terras públicas em 

Osasco nas décadas de 1970 e 1980, em sua grande maioria por trabalhadores. 

Devido a essa característica e sua ocupação ter ocorrido de acordo com as 

necessidades da população de habitar, Osasco possui bairros pouco integrados e 

muitos sub-centros, além de muitas periferias. Essas periferias também possuem 

particularidades no tocante ao território, principalmente com relação à 

infraestrutura. Essas características/particularidades foram importantes para 

diferenciar as qualidades de vida, principalmente nas áreas residenciais, pois, de 

acordo com Marques (2014) a habitação tem grande importância não apenas por 

ser crucial na qualidade de vida das pessoas que dependem das políticas 

governamentais, mas por estruturar o meio urbano. 

 Barueri possui características diferentes de Osasco também com relação à 

morfologia. Por ter a maior parte da porção leste de seu território planejada e 

ocupada por população de alta renda, essa região por si só forma uma 

centralidade. Além disso, seu território não possui continuidade na mancha 

urbana, portanto, identifica-se também uma morfologia setorizada e fragmentada, 

com alguns sub-centros.  

 Interessante notar que os próprios moradores locais chamam esses sub-

centros de centro. Em Jardim Novo Osasco, a referência é o terminal de ônibus 

que se localiza nesse “centro”, rodeado de comércio e serviços comuns em áreas 

centrais. Os mapas com o esboço morfológico de cada município ilustram melhor 

as observações, bem como as fotos de alguns sub-centros identificados. 

 

 

 

 

 



   187 

  

Foto 43: Área próxima ao terminal de ônibus do 

bairro Jardim Novo Osasco Comércio e serviços 

locais, Osasco. - Foto tirada pela autora em 

12/07/2014.  

Foto 44: Vista do terminal de ônibus do Jardim Novo 

Osasco, Osasco. Foto tirada pela autora em 

12/07/2014. 

  

Foto 45: Centro comercial de Rochdale, Osasco. 

Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner dos 

Santos em 19/07/2014. Comércio e serviços 

locais. 

Foto 46: Vista da Av. Cruzeiro do Sul sub-centro de 

Rochdale, Osasco. Foto tirada pela arquiteta Martha 

Hitner dos Santos em 19/07/2014. Comércio e 

serviços locais. 

 

 Outros sub-centros foram identificados nesses dois municípios que 

embora, atualmente, estejam aparentemente mais integrados com a mancha 

urbana da RMSP, ainda possuem regiões que podem ser consideradas bordas da 

metrópole paulista, pois, ainda se encontram em expansão, tanto em termos 

demográficos como de ocupação territorial (urbanização), principalmente em 

suas regiões periféricas como pode ser verificado nas fotos 45 e 46. 
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Foto 47: Sul de Osasco. Vista do Bairro Conceição. 

Expansão de empreendimentos imobiliários na 

região de borda, periferia. Foto tirada pela arquiteta 

Martha Hitner dos Santos em 12/07/2014. 

Foto 48: Sul de Osasco. Vista do Bairro Conceição 

e o padrão dos condomínios. Expansão de 

empreendimentos imobiliários na região de borda, 

periferia. Foto tirada pela arquiteta Martha Hitner 

dos Santos em 12/07/2014. 

 

 Um dos centros com características diferentes do apresentado até o 

momento é o de Aldeia da Serra. Esse bairro encontra-se localizado em parte no 

extremo oeste do município de Barueri, e também em Santana de Parnaíba. 

Criado em 1980 o bairro foi planejado pelos mesmos idealizadores de Alphaville, 

e o nome foi escolhido para que o local transparecesse um lugar tranquilo e 

bucólico. Atualmente, Aldeia da Serra possui cinco condomínios fechados com 

segurança interna e externa. A segurança externa é garantida por meio de um 

portal com guarita para a entrada no “centro” de comércio e serviços do bairro, 

fotos 49 e 50. Novamente, reforça-se o tipo de planejamento implantado no 

município visando atrair determinada classe social. O portal externo acaba 

atuando como inibidor de entrada não moradores/visitantes ao local.  
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Foto 49: Portal de entrada de Aldeia da Serra. Foto 

tirada pela fotógrafa Larissa Nakashima em 

27/07/2014. 

Foto 50: De um dos condomínios de Aldeia da 

Serra. Foto tirada pela fotógrafa Larissa Nakashima 

em 27/07/2014. 

  

Foto 51: Rua Evereste, Vila Esperança - UBS Pedro 

Izzo, Barueri. Foto tirada pela autora em 

31/08/2014. 

Foto 52: Área de Lazer, Rua Evereste, Vila 

Esperança, Barueri. Foto tirada pela autora em 

31/08/2014. 

 

 As fotos 51 e 52 referem-se ao sub-centro da Vila Esperança em Barueri, 

esse bairro ficou dividido entre as classes de qualidade de vida média e ruim. 

Esse sub-centro possui as características anteriormente citadas, servindo à 

população de menor renda, possui comércio local, área de lazer e unidade básica 

de saúde. 

  

 Um aspecto importante a ser destacado na morfologia urbana em geral, há 

mais ou menos quarenta anos, quando se estudava o meio urbano em sua 

estrutura, considerava-se somente a dualidade entre o centro e a periferia, 

principalmente em se tratando da metrópole paulista. Entretanto, a partir dos anos 

oitenta uma nova configuração espacial começou a ser estruturada e novos 



   190 

centros e novas periferias surgiram, fruto da especulação imobiliária que 

(re)inventou necessidades de moradias e de novos locais de trabalho, devido à 

“deterioração” do centro tradicional. Como Villaça (2011) ressalta, a visão centro 

versus periferia, no sentido tradicional do termo, há muito se esgotou ou como o 

autor enfatiza trata-se de uma visão falsa. Porém a especulação, representada 

pelos detentores do capital atua e muito no sentido de recriar áreas, tendo em 

vista a deterioração de outras, como o centro tradicional. Como ressalta Villaça, 

novamente, esse centro é considerado “degradado” pela população mais rica, que 

abandona o local. Desta forma o centro tradicional torna-se algo popular.  

 Com a saída da população do centro, são vendidos novos conceitos de 

moradia próximas ao verde, com segurança e longe do “câncer” que se 

transformaram as cidades. As áreas comerciais e de serviços também fazem parte 

desse processo, ou seja, novos centros com edifícios voltados ao setor terciário 

foram criados, sendo o seu o maior símbolo os edifícios inteligentes. Já a 

gentrificação é um outro processo, que ocorre geralmente nos centros 

tradicionais, mas que pode ser comparado no presente caso, à ocupação da 

periferia pelas população de maior poder aquisitivo, formando novas 

centralidades. O conceito gentrificação consiste-se na retomada do centro 

degradado por uma população com maior poder aquisitivo. Esse processo já não 

atrai tanto a população antes moradora da região, mas sim quem deseja ter boa 

estrutura urbana de serviços, emprego, cultura e transporte público próximas de 

casa. Com esse movimento, não apenas as moradias são renovadas, mas também 

ocorre a expansão de espaços culturais. Trata-se de uma contradição, pois as 

novas moradias encarceradas das periferias, foram pensadas justamente para se 

fugir da violência da cidade e da própria cidade, e a necessidade de se realizar a 

gentrificação é justificada por meio da violência e falta de segurança da área 

central, apontando a importância da revitalização desses locais. 

 Na área de estudo, o processo de gentrificação pode até ocorrer por meio 

da implantação de equipamentos urbanos importantes como ginásio, escolas 

técnicas, e a câmara; por exemplo, porém, não acontece da mesma maneira que a 

capital paulista, que ainda hoje influencia fortemente, representa e exerce uma 
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centralidade importante para os outros municípios da região metropolitana. Além 

disso, Barueri já é um município consagrado por transformar a periferia em área 

“habitável” para a população de classes média, média-alta e alta, por meio dos 

condomínios fechados, transformando-as em pequenos centros, como é o caso de 

Aldeia da Serra. Osasco, seguindo a tendência da especulação imobiliária de toda 

região, também veio ao longo dos anos aderindo aos condomínios, geralmente 

nos bairros mais próximos à capital os empreendimentos são voltados às classes 

média e média-alta e nas áreas periféricas, ou menos favorecidas à população das 

classes mais baixas. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Analisar, classificar, elaborar indicadores e mapa síntese de qualidade de 

vida urbana, é um desafio para qualquer ciência que tem o urbano como objeto 

de estudo, como é o caso da Geografia e de outras Ciências Humanas. 

 O presente trabalho, baseado principalmente na análise do território com 

vistas ao desenvolvimento de instrumentos de auxílio às políticas públicas e ao 

planejamento urbano, também apresenta-se como um desafio, tendo em vista as 

já inúmeras críticas existentes a esse tipo de planejamento considerado como 

expressão do Estado e do poder das classes dominantes que interdita a 

possibilidade da estruturação de algo democrático e igualitário. (MARICATO, 

2001) 

 Entretanto, como destaca Maricato (2001), a maior parte dos estudos 

produzidos pela associação nacional de pós-graduação e pesquisa em 

planejamento urbano e regional, são análises críticas e raramente propositivas, 

sem a menor finalidade de aplicação, porém com um ótimo nível acadêmico e 

considerável avanço para conhecimento da realidade brasileira. Considerando 

essas características e ressaltando seu distanciamento da prática, Maricato (2001)  

ressalta que o melhor que a Universidade brasileira tem produzido é o 

pensamento crítico.  

 Esse pensamento é fundamental para trazer à tona a realidade brasileira e 

fomentar o debate democrático, ao qual às elites brasileiras são contrárias. Há no 

Brasil, ainda de acordo com Maricato, importante produção teórico-crítica de 

resistência. O que não se pode aceitar é a interpretação ampla e generalizada de 

que o planejamento urbano serve apenas para a reprodução do status quo. Esse 

aceite interdita e leva à condenação de qualquer urbanismo. É o fim inclusive do 

urbanismo crítico propositivo. (MARICATO, 2001) 

 A crítica apesar de positiva não dialoga com a prática que necessita de 

alguns subsídios para atuar no espaço. Além disso, a crítica não proporciona 

mudanças efetivas de melhora da qualidade de vida da população. 
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 Tendo em vista a importância de propostas que subsidiem o planejamento 

urbano, pensando não somente em termos da manutenção do status quo, como já 

foi enfatizado antes; e em sendo uma questão de suma importância, vale a pena a 

ênfase no fato de que o conhecimento do território é fundamental para sua boa 

administração.  

 Outra questão que também merece destaque é o fato de que “a carência de 

infraestruturas e moradias dignas geram impactos no meio ambiente, e em 

particular sobre a qualidade de vida da população”. (BRETAS, 1995, p. 133) 

 Não está se defendendo aqui o planejamento urbano chamado de ortodoxo 

já bastante criticado por Jacobs, Maricato, Carlos e vários outros estudiosos das 

cidades e do urbano, porém, para que qualquer planejamento ocorra torna-se 

condição si ne qua non a existência de infraestrutura básica. 

 Como Jacobs aponta, as características físicas dos distritos ou bairros 

interferem diretamente no modo como a população se relaciona com esses 

espaços. Se os bairros são pouco integrados ao restante da cidade ou mesmo se a 

área de lazer também é algo deslocado, longe das vistas dos moradores, esses 

lugares acabam por se tornar mortos ou mesmo perigosos. É claro que essas 

estruturas já representam algo além do saneamento básico, mas elas também 

definem não só como as pessoas se relacionam com o espaço, mas também como 

o produzem, no presente caso, foi comprovada a inexistência em muitas áreas a 

de condições mínimas necessárias para se viver nas áreas urbanas. 

 Com relação aos resultados encontrados, as cidades que compõem a área 

de estudo - Barueri e Osasco, localizadas na porção noroeste da metrópole 

paulista vêm passando por mudanças importantes no que diz respeito à vocação 

econômica, o que implica necessariamente em reestruturações urbanas 

significativas, tais como, a saída de indústrias da região rumo ao interior do 

Estado e a instalação de novas empresas nas áreas de comércio e serviços, 

acompanhadas da implantação de empreendimentos imobiliários voltados ao 

público de médio e alto poder aquisitivo. (FONSECA et al., 2007) 

 Junto a essa reestruturação urbana, pouco se identifica a respeito de 

melhorias de infraestrutura para a população do município. No estudo 
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comparativo realizado em 2007 por um conjunto de pesquisadores da UNIFIEO 

entre as Cidades de Praia (Cabo Verde) e Osasco, foi identificada a “baixa 

urbanidade” (FONSECA et al., 2007) do município de Osasco com pouca 

inclusão social. 

 Na metodologia elaborada para a avaliação da qualidade de vida, verifica-

se o município de Osasco em sua maior parte com qualidade de vida urbana 

analisada como ruim ou muito ruim, isso porque grande parte de seus bairros 

residenciais apresentam pequena integração com o entorno, carência de 

infraestrutura urbana, e também escassos espaços públicos. Em Barueri verifica-

se também a ausência de espaços públicos, com o diferencial de que os que 

existem, são visivelmente disponíveis para a população com maior poder 

aquisitivo, devido à dificuldade de acesso, sendo portanto “parcialmente 

público”. Além disso, Barueri e seus condomínios fechados apesar de possuírem 

boa qualidade de vida, elevada, principalmente, pelo entorno e saneamento 

básico, evidenciam áreas mortas e tão pouco visíveis aos olhos de seus 

moradores, como define Jacobs (2011). De acordo com Jacobs (2011), são essas 

áreas mortas que favorecem atos ilícitos, os quais são destacados por Guatelli 

(2012),  pesquisador e morador de Alphaville, o autor afirma que dentro dos 

muros dos condomínios fechados existem alguns crimes julgados por uma 

“justiça especial”, que oculta atos ilegais, promovendo então distorções no 

comportamento da sociedade desses enclaves fortificados, algo bastante negativo 

para uma vida coletiva. 

 Com relação às centralidades e as periferias, já reconhecidas em outras 

pesquisas sobre o tema, ao serem identificadas por meio da análise da qualidade 

de vida urbana evidenciam que estas também estão relacionadas à classe social 

em conjunto com a estrutura urbana, que propicia ou não, o acesso de 

determinadas populações a alguns centros e a algumas periferias.  

  Isso pôde ser identificado e mapeado nos esboços morfológicos dos dois 

municípios em análise. Tanto as áreas próximas do Golf Clube, em Osasco e o 

centro comercial de Alphaville, em Barueri, representam centralidades para a 

população de alto poder aquisitivo social que lá vive e concentram, 
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principalmente, equipamentos voltados aos serviços e consumo dessa população. 

As áreas mais pobres também possuem suas centralidades, porém, essas 

apresentam características diversas das anteriores, igualmente voltadas para sua 

população, com equipamentos de serviços e consumo, porém com perspectivas 

mais integradoras. Geralmente, são nesses locais que se encontram centros 

comunitários e/ou outros serviços para a comunidade, como por exemplo, o 

terminal de ônibus. 

 Outro aspecto importante a ser ressaltado é que esses municípios em 

estudo ainda são considerados bordas da metrópole, conforme sugere o título 

dessa tese, mas por quê?  

 Existem alguns elementos que fazem o papel de fronteira urbana e no 

presente caso podemos citá-los como: o sistema viário, como o Rodoanel, linhas 

férreas, linhões de transmissão de energia e mesmo o sistema de transporte 

público que não é integrado ao da capital ou mesmo aos demais municípios da 

RMSP. Além disso, apesar de se ter uma ideia de um contínuo urbano, devido à 

mancha urbana, identificadas geralmente nas imagens de satélite de baixa 

resolução espacial, quando adentramos nessas manchas é que identificamos 

vazios e mesmo essas fronteiras.  

 A análise territorial permitiu a verificação e identificação de diferenças em 

termos não só de QVU, mas também com relação à segregação. Como Raquel 

Rolnik ressalta, ainda é preciso “superar a ambiguidade da inserção territorial 

da população de baixa renda” (Rolnik, 2014) A ambiguidade que a autora 

ressalta é com relação à inserção dos mais pobres na esfera do consumo, mas que 

ainda continuam habitando locais com as piores localizações e infraestrutura 

urbana. Desse modo, a crise urbana se agrava pois, a população incluída (no 

consumo) não cabe nas cidades da forma que elas foram e continuam sendo 

desenhadas. 

 Para essa inclusão ocorrer, é necessário conforme destaca a autora, a 

desvinculação da política urbana da iniciativa privada que controla os 

transportes, coleta de lixo e construtoras que muitas vezes financiam os políticos 

e que regulam muito do planejamento a seu favor. 
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 O que se espera dessa pesquisa é que os elementos expostos e discutidos 

possam ter ajudado de alguma forma para que políticas públicas voltadas para o 

urbano tenham instrumentos para poderem se balizar. Infelizmente, enquanto 

esse tipo de política ou planejamento estiver atrelado à iniciativa privada e 

também a um mandato de quatro anos, será muito difícil avançar no sentido de se 

estabelecer um território urbano menos desigual e melhor para a população. 

 Além disso, a presente pesquisa pretendeu ressaltar a importância da 

cartografia temática de síntese na geografia. Conforme enfatizam Menezes & 

Fernandes (2013), esse tipo de cartografia está dentre as mais complexas, pois é 

integrativa por excelência e necessita de um grande conhecimento técnico dos 

assuntos a serem mapeados.  

 Isso porque a Cartografia de síntese apresenta características de 

correlação, função ou interligação de fenômenos que permitem analisar inter-

relações, tirar conclusões e estabelecer novas informações sobre as dinâmicas 

envolvidas.  

 Desse modo, a Cartografia de síntese na Geografia, muitas vezes criada 

com sobreposição de temas, pode se valer de diversos outros métodos para sua 

execução. Como bem ressaltam diversos estudiosos do tema, não existe um 

método melhor, mas sim métodos que podem ser mais adequados que outros para 

determinada análise.  

 Outro ponto relevante e que merece destaque nessas considerações é que 

nos planos diretores estratégicos dos municípios, tanto de Osasco quanto de 

Barueri se encontram nos primeiros capítulos e parágrafos a garantia da 

qualidade de vida vinculada ao saneamento básico e também à segurança de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Interessante ressaltar esse aspecto 

pois, assim como outras leis, os planos diretores dispõem sobre temas 

importantes, mas que estão longe de condizer com a realidade das urbanizações 

de nossas cidades. 

 Com relação à metodologia e os objetivos propostos, conseguiu-se com a 

metodologia de qualidade de vida anteriormente desenvolvida e aperfeiçoá-la 

priorizando a análise no nível municipal. Os desafios como sempre foram muitos, 
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pois, a metodologia retrata principalmente a renda e os aspectos territoriais 

levantados por meio do censo demográfico IBGE e também por meio da análise 

que foi elaborada por meio de fotointerpretação. Esse retrato não dá conta de 

todos os aspectos da qualidade de vida e também não foi essa a pretensão do 

estudo. Questionamentos sobre se quem mora em condomínios fechados, de 

acordo com essa metodologia, possui melhor qualidade de vida ocorrerão e a 

resposta será sim; pois, quem mora nesses locais além de terem tido possibilidade 

de escolha, possui infraestrutura e renda elevada, apesar de todos os aspectos 

negativos com relação ao urbano, apontados ao longo do estudo com relação aos 

condomínios. Já para a população mais pobre, sem opção, restam os locais com 

menos infraestrutura, áreas públicas ou desmembradas de forma irregular, 

caracterizando os loteamentos clandestinos e/ou favelas. São áreas também 

negativas com relação ao urbano, com o agravante de não possibilitar escolha 

para essa população que vive em condições muitas vezes precárias. 
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