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RESUMO 

 

As dimensões urbanas e suas correlações com a percepção de valor socioambiental por 

usuários de áreas habitacionais podem contribuir para orientar futuros projetos onde a 

permanência e melhoria da qualidade socioambiental urbana seja prioridade. Este artigo 

apresenta um método de pesquisa que visa identificar um conjunto de elementos urbanos 

que podem elevar e manter a qualidade socioambiental, cujo valor é percebido pela 

comunidade. Tal método foi aplicado em estudo de caso na cidade de Vitória / ES / Brasil, 

em área habitacional composta por dois bairros, identificada como de alta qualidade 

socioambiental pela vivacidade apresentada em seus espaços urbanos ao longo de anos. A 

metodologia foi desenvolvida sob a ótica da percepção de valor socioambiental, 

investigando-se as dimensões urbanas na qualidade dos espaços abertos urbanos. A análise 

focou os aspectos sociais, dos elementos da forma urbana, da percepção semântica sobre o 

ambiente urbano e da percepção do valor socioambiental.  

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A qualidade socioambiental urbana é influenciada por uma ampla gama de aspectos que 

compõem suas dimensões físico-espaciais e sistemas de atividades que interagem com a 

população por meio de vivências, percepções e ações cotidianas (Del Rio; Siembieda, 

2013). Dessa maneira, está relacionada a espaços urbanos que se mantêm atraentes para o 

uso e vida em comunidade (Coelho, 2005). Sendo assim, a escala bairro ressalta-se como 

unidade espacial que deve garantir o estabelecimento de interações sociais entre os 

moradores. A principal característica de áreas identificadas como de alta qualidade 

socioambiental é a vivacidade de seus espaços urbanos. É importante destacar que, embora 

o termo vivacidade possa dar ideia exclusiva de dinamismo urbano, seu conceito associa-se 

a diferentes gradientes de intensidade da vida social, abundantes possibilidades de 

identidade (Norberg-Schulz, 1975) e à diversificação da noção de qualidade de vida. 

Acrescenta-se que a atribuição de vivacidade ao ambiente urbano pode estar relacionada a 

diferentes atividades, necessidades e desejos (Qawasmeh, 2014). 

  

Por outro lado, as pessoas atribuem valor ao ambiente urbano por meio de critérios 

subjetivos, com base nos padrões socioculturais e referências pessoais. Assim como, a 

percepção de valor ambiental urbano é multidimensional, uma vez que é influenciada pelas 

características sociais, do espaço físico e da percepção ambiental. E, embora a percepção 

de valor seja própria do indivíduo, o valor também é atribuído pela comunidade a partir de 

pontos de vistas comuns. Dessa maneira, a qualidade socioambiental urbana está 



relacionada ao valor que é atribuído ao espaço urbano pela comunidade, por meio das 

relações que se estabelecem entre indivíduos e entre esses com o ambiente urbano, ou seja, 

não se limita ao valor econômico, mas, sobretudo, ao valor socioambiental (Carmona et al., 

2002). Assim, parte-se de que a qualidade socioambiental urbana é promovida por meio 

das dimensões urbanas, que compreendem os aspectos sociais, da forma urbana e 

perceptivos, somadas à percepção de valor ambiental urbano de uma comunidade e a 

identificação da existência de aspectos que atribuem valor em um determinado bairro 

habitacional pelos que nesse vivenciam. 

 

Este artigo apresenta um método exploratório aplicado em estudo de caso na cidade de 

Vitória, capital do Estado do Espírito Santo / Brasil, em área habitacional composta por 

dois bairros: Jardim da Penha e Mata da Praia, oriundos de projetos de 1952 e 1974, 

respectivamente, com referências urbanísticas e históricas de ocupação distintas, 

identificada como de alta qualidade socioambiental pela vivacidade apresentada em seus 

espaços urbanos ao longo de anos. A vivacidade de ambos se faz notar pela diferentes 

intensidades de uso e interação no espaço público, que atribui identidade e resposta a 

diferentes necessidades do cotidiano. 

 

O método de pesquisa visa identificar o conjunto de elementos urbanos que podem elevar e 

manter a qualidade socioambiental, cujo valor é percebido pela comunidade por meio das 

suas dimensões urbanas. A metodologia foi desenvolvida sob a ótica da percepção de valor 

socioambiental, investigando-se as dimensões urbanas na qualidade dos espaços abertos 

urbanos. A análise focou os aspectos sociais, dos elementos da forma urbana, da percepção 

semântica sobre o ambiente urbano e da percepção do valor socioambiental.  Por meio da 

metodologia desenvolvida foram identificadas possíveis dimensões urbanas que permitam 

e incentivem a permanência da vivacidade em bairros habitacionais. Como resultado do 

estudo tem-se a identificação do conjunto de elementos urbanos vinculados à vivacidade, 

compreendidos pelas dimensões urbanas e suas correlações com a percepção de valor 

socioambiental por usuários da área habitacional, o qual pode contribuir para orientar 

futuros projetos onde a permanência e melhoria da qualidade socioambiental urbana seja 

prioridade. A seguir, são apresentados a abordagem metodológica da pesquisa, os 

protocolos para análise dos resultados e exemplificação da apresentação de resultados. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atender ao objetivo da pesquisa, estabelecido em identificar um conjunto de 

elementos urbanos que podem elevar e manter a qualidade socioambiental, cujo valor é 

percebido pela comunidade por meio das suas dimensões urbanas, foi utilizado o método 

exploratório com estudo do caso em Vitória/ES/Brasil, em área habitacional compreendida 

pelos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, identificada como de alta qualidade 

socioambiental. As questões que se colocam sobre a área habitacional em estudo são: (i) 

quais são as características socioculturais dos moradores dos bairros em estudo, que 

compõem a dimensão social; (ii) como se caracteriza a forma urbana nos bairros em 

estudo, que compõem a dimensão da forma urbana; (iii) qual a percepção dos moradores 

e/ou usuários quanto ao espaço urbano nos bairros em estudo, que compõem a dimensão 

perceptiva semântica; (iv) qual o valor socioambiental desejado por parte de moradores 

e/ou usuários nos bairros e na área habitacional em estudo; (v) qual o valor socioambiental 

recebido por parte de moradores e/ou usuários quanto ao bairros em estudo; (vi) como 

estão correlacionadas as dimensões urbanas e quais conjuntos de elementos urbanos que 

atribuem maior valor socioambiental na escala bairro habitacional em estudo.  



 

O estudo de caso foi realizado em duas etapas. A primeira etapa, denominada avaliação 

preliminar, objetivou verificar a eficácia dos métodos de coleta de dados em atingir os 

objetivos estabelecidos e selecionar qualidades semânticas do espaço urbano para 

utilização na etapa posterior da pesquisa. A etapa preliminar não objetivou 

representatividade estatística, mas sim, a coleta de informações qualitativas e, para tal, os 

instrumentos de coleta de dados foram aplicados a uma amostra composta por doze 

moradores da área habitacional selecionada, sendo seis moradores do bairro Jardim da 

Penha e seis moradores do bairro Mata da Praia. Nesta etapa os moradores foram 

selecionados de maneira que não ocorresse concentração na localização das residências dos 

respondentes. Foram utilizados cerca de 40 minutos por respondente. 

 

A segunda etapa, denominada avaliação final, objetivou aplicar os métodos de coleta de 

dados, já ajustados quanto sua eficácia, na totalidade da amostra. O universo da pesquisa é 

composto de moradores e/ou usuários de área habitacional composta pelos bairros Jardim 

da Penha e Mata da Praia, que juntos possuem uma população de 41.165 habitantes. Para 

levantamento de dados quantitativos sobre variáveis categóricas, ou qualitativas, utilizou-

se o cálculo de amostragem aleatória simples, assumindo que os dois bairros formam uma 

única população.  O cálculo (Equação 1) para a determinação do tamanho da amostra (n) 

foi com base nos seguintes parâmetros: Z = 1,96, que corresponde ao número de desvios 

padrão da distribuição normal com base no nível de confiança adotado de 95%, o tamanho 

do universo estudado (N) de 41.165 habitantes; erro amostral (e) de 5% e o percentual 

máximo (p) de 8%. 

 
(1) 

 

Da aplicação desses parâmetros na Equação 1, obteve-se o número de 113 entrevistas 

como tamanho mínimo da amostra no universo de 41.165 moradores, que repartidos 

proporcionalmente entre os bairros, corresponde a 84 entrevistados em Jardim da Penha e 

29 entrevistados em Mata da Praia. A seguir são descritos aspectos referentes ao 

planejamento, à aplicação das entrevistas e à definição do tamanho da amostra: 

 

- Para a aplicação das entrevistas, a pesquisadora contou com a colaboração de 44 

estudantes de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, do segundo ano do 

curso de Engenharia Civil. Para preparação dos entrevistadores/colaboradores, foram feitas 

explanações em sala de aula sobre o tema Plano Diretor Urbano, com enfoque em índices 

urbanísticos, percepção socioambiental e valor socioambiental urbano. Foram apresentados 

os questionários e os critérios para sua elaboração. Em sequência, foi desenvolvido um 

exercício em dupla, em que os estudantes alternaram-se na posição de entrevistador e 

entrevistado. Foi recomendado que, na aplicação das entrevistas, as perguntas fossem lidas 

com imparcialidade, cabendo sua interpretação ao entrevistado. 

 

- Para assegurar o tamanho mínimo da amostra e uma distribuição homogênea da área 

habitacional em estudo, a área foi dividida em 22 poligonais. Cada área foi designada a 

dois entrevistadores, responsáveis em entrevistar 4 pessoas cada, preferencialmente 2 

moradores e 2 usuários não moradores. Foram orientados também a selecionar pessoas 

diferentes em idade e gênero. Cada poligonal delimitou a região que cada entrevistador 

deveria cobrir, não necessariamente representando limites rígidos, uma vez que as 



abordagens foram feitas em locais públicos e não necessariamente próximo à residência do 

entrevistado. Foram utilizados cerca de 40 minutos por respondente. 

 

- Pelas mesmas razões, não houve um equilíbrio entre o número de moradores e não 

moradores entrevistados, assim como, não houve proporção em relação à população dos 

bairros, resultando em uma parcela maior de entrevistados formada por moradores do 

bairro Mata da Praia. No entanto, optou-se por não descartar entrevistas, mas sim, por 

atribuir pesos
1 

às médias de resultados, tanto para moradores e não moradores, quanto para 

entrevistados no bairro Jardim da Penha e no bairro Mata da Praia.  

 

- A parcela de entrevistas descartada não foi significativa
2
, uma vez que os estudantes 

aplicaram a entrevista como atividade de disciplina. Tamanho da amostra: 176 

entrevistados, sendo: 117 entrevistados no bairro Jardim da Penha (72 moradores e 45 não 

moradores) e 59 entrevistados no bairro Mata da Praia (35 moradores e 24 não moradores). 

 

Técnicas de investigação da percepção ambiental aplicadas em estudo de caso são 

direcionadas para subsidiar recomendações de desenho urbano de cunho contextualizado. 

Por outro lado, as especificidades dos estudos de percepção socioambiental e sua 

interdisciplinaridade fazem com que não haja uma metodologia ou sequer um instrumento 

de medição que possa ser tido como o mais indicado. Esta pesquisa segue as 

recomendações da UNESCO no documento Guidelines for field studies in environmental 

perception e foi desenvolvida com base na combinação de três abordagens principais: 

observar, ouvir e fazer perguntas. Estas técnicas são complementares na medida em que 

fornecem verificações cruzadas e novas informações (Whyte, 1977). A Figura 1 ilustra os 

instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa, correlacionados às abordagens 

de pesquisa. 

 

Fig. 1  Instrumentos de coleta de dados e abordagens de pesquisa (a partir de 

WHYTE, 1977). 

 

 

                                                 
1
 Como as quantidades de moradores e de não moradores entrevistados são diferentes, assim como a 

população de cada bairro, foram calculadas médias ponderadas para que moradores e não moradores 

tivessem a mesma representatividade e para que se mantivessem as proporções referentes às densidades 

populacionais de cada bairro.  
2
 Das 176 entrevistas feitas por estudantes, 8 foram descartadas, por estarem incompletas ou apresentarem 

dados preenchidos de maneira ilegível. O que representa 4,54%. No entanto, 8 entrevistas foram feitas 

posteriormente pela autora desta pesquisa, não havendo alteração no total de entrevistas válidas.  



Relacionadas com a abordagem “Observar”, foi realizado um levantamento de dados com 

base em fontes documentais dos arquivos históricos municipal, do Instituto Jones dos 

Santos Neves
3
 - IJSN e nos principais jornais

4
 do Estado do Espírito Santo para 

diagnosticar as transformações no espaço urbano ocorridas na área habitacional em estudo; 

foram realizadas observações não estruturadas in loco, onde foi observada a ambiência dos 

espaços abertos públicos. A vantagem de uma abordagem menos estruturada é que ela 

preserva melhor a natureza holística do que está sendo observado: o fluxo do 

comportamento humano e sua complexa interação com o ambiente. 

 

A etapa preliminar da pesquisa concentrou a abordagem “Ouvir”, que combina observação 

com a compreensão do que é ouvido, seguido de transcrição do que se ouviu. Por meio de 

perguntas abertas, foi realizada entrevista com o arquiteto idealizador do bairro Mata da 

Praia e entrevistas com os moradores dos bairros em estudo, que deram informação para o 

instrumento de coleta de dados sobre a percepção semântica do espaço urbano, na etapa 

final da pesquisa. 

 

Relacionadas à abordagem “Fazer perguntas”, questões diretas foram utilizadas para 

caracterizar os respondentes, assim como, após definidos aspectos qualitativos de avaliação 

na etapa preliminar desta pesquisa, foram utilizadas para levantar dados quantitativos sobre 

uso do espaço urbano, percepção semântica e percepção de valor por parte de moradores 

e/ou usuários quanto ao espaço urbano nos bairros em estudo. 

 

2.1 Protocolo de análise dos resultados 

 

Considerando as singularidades das formas urbanas dos bairros que compõem a área 

habitacional em estudo, a coleta de dados foi desenvolvida por bairro. A análise dos 

resultados foi feita por bairro e na totalidade da área habitacional selecionada. Para cada 

objetivo do estudo de caso, um protocolo de análise de resultados foi elaborado e estão 

apresentados a seguir: 

 

(i) Objetivo 1: identificar quais são as características socioculturais dos moradores 

e/ou usuários dos bairros em estudo, que compõem a dimensão social. 

Os instrumentos e métodos de investigação e os aspectos considerados estão apresentados 

na Tabela 1.  

 

O perfil dos moradores foi identificado pelos dados censitários de 2010 e comparado ao 

perfil dos respondentes. Foram selecionados respondentes com idade superior a 14 anos, 

caracterizando-os por faixa etária, sexo, grau de escolaridade, local e tempo de residência, 

quando morador do bairro. Embora não seja objetivo inicial desta pesquisa uma análise 

comparativa de respostas por faixa etária, sexo e tempo de residência, essas características 

podem ajudar a compreender respostas muito divergentes, caso isso seja observado.  

                                                 
3 

O Instituto Jones dos Santos Neves está vinculado à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do 

Espírito Santo. Tem como finalidade produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas através da 

elaboração e implementação de estudos, pesquisas, planos, projetos e organização de bases de dados 

estatísticos e georreferenciados, nas esferas estadual, regional e municipal (www.ijsn.es.gov.br). 
4 

A literatura e a imprensa são consideradas importantes meios de percepção e construção de conhecimento 

sobre uma área e compõem o seu registro histórico, além de influenciarem e complementarem a percepção 

de moradores e usuários sobre uma área. Os registros em jornais possibilitam o entendimento da imagem 

socioambiental de áreas urbanas (Elali, 2007). 



 

Tabela 1  Instrumentos e métodos de investigação e aspectos considerados na 

identificação da dimensão social no bairro habitacional. 

 

Dimensão social Objeto de estudo – Bairro 

Instrumentos de investigação Aspectos considerados 

Características dos entrevistados  

                                             (176 respondentes):  

              Moradores e/ou usuários não moradores 

 

 

 Faixa etária 

 Sexo 

 Grau de escolaridade 

 Tempo de moradia 

 O que levou a escolher o bairro para morar 

 Com quem mora 

Censo 2010 

Levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves 
 Caracterização dos moradores 

 Preços no mercado de imóveis 

Registros jornalísticos   História do lugar 

 Relações sociais  

 Transformações ao longo dos anos 

 

Para a identificação das práticas sociais da população no tempo, abrangendo os diversos 

ciclos temporais do uso do local, as relações sociais e as transformações no espaço urbano 

ocorridas nos bairros habitacionais em estudo, foi realizado um levantamento das notícias 

divulgadas nos principais jornais do Espírito Santo, em exemplares da década de 1980 aos 

dias atuais. O IJSN possui catalogados recortes de jornais, discriminados por bairro. Foram 

selecionadas todas as reportagens com informações do ambiente urbano dos bairros em 

análise, excluindo reportagens identificadas como para fins promocionais. Os registros 

jornalísticos relataram os atributos e as imagens ambientais dos bairros, assim como 

contribuíram para disseminar imagens e identidades desses bairros
5
, Também 

possibilitaram confirmar as transformações do desenho urbano ao longo dos anos, seja por 

meio do caráter de levantamento histórico de reportagens, seja por meio de descrição de 

fatos no momento em que ocorreram. 

 

(ii) Objetivo 2: identificar e analisar as características da forma urbana nos bairros em 

estudo, que compõem a dimensão da forma urbana. 

Os instrumentos e métodos de investigação e os aspectos considerados estão apresentados 

na Tabela 2. A entrevista com o autor do projeto do bairro Mata da Praia foi relevante para 

a identificação das referências urbanísticas e dos parâmetros de projeto. A análise das 

referências urbanísticas para o traçado do loteamento correspondente ao bairro Jardim da 

Penha foi desenvolvida por meio de fontes documentais.  

 

Os elementos da forma urbana analisados foram: traçado urbano, uso da terra, tipologia 

construtiva, densidade e infraestrutura, com ênfase em conexões de transporte, 

fundamentados por Dempsey et al. (2010). Foram aplicados questionários a 176 moradores 

e/ou usuários da área habitacional em estudo, com perguntas fechadas sobre “como se 

locomove no bairro”, “quais locais que mais frequenta e vivencia” e pergunta aberta sobre 

“do que sente falta no bairro”. 

                                                 
5
 Considera-se que as imagens e identidades dos bairros presentes nos artigos jornalísticos por vezes refletem 

as dos próprios autores, além das dos moradores que participaram das reportagens. Entretanto, das fontes de 

literatura e imprensa, os jornais são prevalentes na formação de imagens públicas por serem veículo de fácil 

acesso e leitura, alem de possuírem uma aura de imparcialidade e de comunicarem fatos, contribuindo para 

a formação da imagem e de julgamentos sobre um lugar de maneira contundente (Elali, 2007). 



Tabela 2  Instrumentos e métodos de investigação e aspectos considerados na 

identificação da dimensão da forma urbana no bairro habitacional. 

 

Dimensão da forma urbana Objeto de estudo - Bairro 

Instrumentos de investigação Aspectos considerados 

Entrevista com autor do Projeto 

Fontes documentais 
 Referências urbanísticas 

 Parâmetros de projeto 

Fontes documentais 

Observações 
 Traçado urbano 

 Tipologia 

 Uso da terra 

 Densidade 

 Infraestrutura, transporte 

Entrevistas estruturadas / questionários – 

dados quantitativos - Etapa final 

(176 respondentes) 

 Como se locomove no bairro 

 Quais locais que frequenta e vivencia 

 Do que sente falta no bairro  

 

(iii) Objetivo 3: identificar a percepção dos moradores e/ou usuários quanto ao espaço 

urbano nos bairros em estudo, que compõem a dimensão da percepção semântica. 

Os instrumentos e métodos de investigação e os aspectos considerados estão apresentados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3  Instrumentos e métodos de investigação e aspectos considerados na 

identificação da dimensão perceptiva no bairro habitacional. 

 

Dimensão perceptiva Objeto de estudo - Bairro  

Instrumentos de investigação Aspectos considerados 
Entrevistas – perguntas abertas - dados 

qualitativos 

Etapa preliminar 

(12 respondentes) 

 Elementos citados em primeiro lugar – físicos e 

não físicos (imagem) 

 Elementos recorrentes 

 Impressões sobre o bairro 

Questionário – Escala semântica - Etapa final  

(176 respondentes) 

 

 Qualidades semânticas:  

Impressão geral do bairro 

Qualidade do bairro para moradia 

Elementos da forma urbana 

 

Na etapa preliminar da pesquisa, foram feitas entrevistas com perguntas abertas a 12 

moradores da área habitacional em estudo. Por meio das entrevistas buscou-se revelar 

aspectos relativos a dois níveis de processo perceptivo dos respondentes: o de formação de 

imagem e o de avaliação e conduta. Ao nível de formação de imagem relaciona-se a 

identificar as características físicas da forma urbana, assim como qualidades semânticas; e 

ao nível de avaliação e conduta relaciona-se a identificar o uso e o atendimento, ou não, às 

necessidades dos respondentes. Para tal, foram aplicadas perguntas como: “cite os cinco 

primeiros elementos físicos de que se lembra ou sensações relacionadas à sua experiência 

no bairro”. Na etapa preliminar da pesquisa, perguntas abertas possibilitaram uma variada 

gama de respostas sobre as percepções da qualidade do ambiente urbano no bairro em 

análise. O conteúdo das entrevistas com questões abertas foram transcritas. Foram 

identificadas qualidades semânticas dos elementos urbanos e impressões gerais dos bairros 

citadas de maneira recorrente. A partir destas informações, foi elaborado um questionário 

com escala semântica. Esta estratégia de pesquisa é denominada “amostragem de variação 

máxima” e termina quando entrevistas adicionais não revelam novas percepções. O 

instrumento para investigação da dimensão perceptiva da área habitacional em análise foi 



elaborado com base na identificação de qualidades semânticas atribuídas aos elementos da 

forma urbana na etapa preliminar da pesquisa, a exemplo do método utilizado por Tu e Lin 

(2008) na pesquisa Evaluative structure of perceived residential environment quality in 

high-density and mixed-use urban settings: an exploratory study on Taipei City. 

 

Esta pesquisa considerou para avaliação semântica os elementos da forma urbana definidos 

por Dempsey et al. (2010) e as categorias morfológicas estruturais de análise da arquitetura 

de lugares estabelecida por Kohlsdorf (1995), que são: sítio físico (contexto da paisagem 

natural); planta baixa (malhas, parcelas); planos verticais (delimitação de fachadas, 

relações entre alturas); tipologias de edificações (relação dos edifícios com lotes e espaço 

público); elementos complementares (luminárias, sinalização, mobiliário) e estrutura 

interna do espaço (dimensões e proporções em conexões, acessos, entre outros). Dessa 

maneira, foram definidos os elementos de análise. A identificação da percepção semântica 

do espaço urbano foi feita com o preenchimento de formulário, onde o respondente indicou 

dentre as qualidades semânticas apresentadas quais melhor correspondem ao bairro em 

análise. Na Figura 2 está uma exemplificação da apresentação de resultados, onde estão os 

elementos de análise semântica e a maneira como são percebidos nos bairros habitacionais 

em estudo. Este instrumento de pesquisa possibilita obter e apresentar resultados 

estratificados, como por exemplo: percepção de moradores e não moradores, por bairros ou 

por poligonais dos bairros estudados. 

 

As características semânticas utilizadas para avaliação, apresentadas na Figura 2, por 

vezes, apresentam termos coloquiais que buscam estabelecer uma compreensão do 

entrevistado por meio do uso de uma linguagem local, como por exemplo: “Horário de 

funcionamento de comércio, serviços e facilidades” relacionado às características 

“incômodo” e “cômodo”, que fazem referência ao incômodo causado pelo 

barulho/movimento que provém do horário de funcionamento ou pela comodidade na 

disponibilidade em determinado horário. Com o mesmo objetivo, ou seja, visando a melhor 

compreensão do entrevistado, são apresentadas algumas características semânticas 

atribuídas a elementos físicos que estão relacionadas a sensações humanas
6
, como em 

“Impressão geral do bairro” relacionado a “austero” e “amigável” ou “Praças e locais de 

lazer” relacionado a “tedioso” e “divertido”. 

 

(iv) Objetivo 4: identificar o valor desejado por parte de moradores e/ou usuários nos 

bairros e na área habitacional em estudo. 

O objetivo 4 visa identificar o perfil dos moradores e/ou usuários quanto a sua definição do 

que vem a ser um bairro ideal para se morar, ou seja, qual o valor desejado. Para atingir o 

objetivo 4, na etapa preliminar desta pesquisa, testou-se a aplicação da Técnica da 

Preferência Declarada junto a moradores dos bairros em estudo, através de cartões 

ilustrados com atributos de valor do desenho urbano, elaborados por De Paoli (2014). Após 

análise crítica da aplicação da técnica, considerando o contexto, as características 

socioculturais econômicas dos indivíduos entrevistados e a possível indução/sugestão que 

as ilustrações poderiam causar, na etapa final da pesquisa, foi alterada a técnica de coleta 

de dados para identificação da percepção de valor de moradores e/ou usuários da área 

habitacional em análise. 

 

                                                 
6 

Características semânticas semelhantes foram utilizadas em pesquisas sobre percepção socioambiental 

(Elali, 2007)
 



 

Fig. 2  Apresentação de resultados de percepção semântica na área habitacional. 

 

Para a seleção dos atributos de valor socioambiental urbano a serem avaliados pelos 

respondentes, partiu-se dos elementos da forma urbana (Dempsey et al., 2010), 

correlacionando-os com aspectos para a qualidade socioambiental urbana (Conde, 2015). A 

partir da seleção dos atributos de valor socioambiental urbano, os usuários da área 

habitacional em estudo foram questionados sobre a importância de cada atributo em um 

bairro ideal para morar. A recorrência das respostas afirmativas para cada atributo 

possibilitou identificar uma hierarquia de atributos do valor desejado. A Tabela 4 apresenta 

os atributos de valor socioambiental urbano.  

 

(v) Objetivo 5: identificar o valor recebido por parte de moradores e/ou usuários 

quanto ao bairros em estudo.  

O objetivo 5 visa diagnosticar o valor recebido, ou seja, o julgamento de valor sobre a 

vivência em um determinado bairro. Para atingir o objetivo 5, o morador e/ou usuário foi 

questionado se ele percebe os atributos de valor no bairro, com a seguinte pergunta: “Você 

percebe este aspecto no bairro Jardim da Penha/Mata da Praia? (numa escala de 1 a 5, onde 

1 é não percebo e 5 é percebo plenamente)”. Um formulário de coleta de dados foi 

utilizado para o registro das respostas sobre valor recebido. Foi anotada a recorrência das 

respostas para cada atributo (aspecto), multiplicado este valor ao fator de ponderação 



equivalente (1 a 5), dividido pelo número de respondentes, obtendo-se assim uma média 

para cada atributo. Na Figura 3 está uma exemplificação da apresentação de resultados de 

percepções de valor desejado e valor recebido em bairro habitacional estudado. Este 

instrumento de pesquisa possibilita obter e apresentar resultados estratificados, como no 

exemplo: percepção de moradores e não moradores. 

 

Tabela 4 - Atributos de valor associados aos elementos de análise semântica. 

 

Atributos de valor Elementos de análise semântica 

Preservação da paisagem natural --- 

Áreas verdes e jardins  Áreas verdes 

Praças e equipamentos de lazer para diferentes 

idades 
 Praças e locais de lazer 

 Equipamentos de lazer 

Sentimento de tranquilidade  Impressão geral do bairro 

Se sentir parte do bairro --- 

Preservação de edificações histórico/culturais --- 

Imóveis com valorização e facilidade de revenda --- 

Variedade de comércio e serviços  Comércio e serviços 

 Tipos de comércio e serviços 

 Horário de funcionamento 

Sensação de segurança  Traçado das ruas: desenho de ruas e quarteirões 

 Iluminação durante a noite 

Facilidade de localizar-se e mover-se  Traçado das ruas: desenho de ruas e quarteirões 

 Sinalização para localização e orientação 

 Deslocamento com carro 

 Condições para deslocamento de bicicleta 

Acessibilidade - Desenho urbano que permita 

inclusão 
 Equipamentos de lazer 

 Estado das calçadas 

 Mobiliário urbano 

Lugares de encontro e lazer  Mobiliário urbano 

 Praças e locais de lazer 

Calçadas agradáveis ao uso  Calçadas 

 Estado das calçadas 

Privacidade  Ocupação dos lotes e privacidade 

Possibilidades de diferentes percursos  Traçado das ruas: desenho de ruas e quarteirões 

 Condições para deslocamento de bicicleta 

 Estado das calçadas 

Mais opções de transporte  Acesso ao transporte coletivo 

 Condições para deslocamento de bicicleta 

Ambiente livre de poluição  Impressão geral do bairro 

Acesso a outras partes da cidade  Acesso ao transporte coletivo 

 Condições para deslocamento de bicicleta 

Serviços de infraestrutura: água, energia, gás e 

esgoto 
--- 

Ruas com grande movimento de pessoas  Densidade populacional 

 Movimento de pessoas nas ruas 

Ruas tranquilas com trânsito calmo  Fluxo de veículos / traçado das ruas 

Diversidade de tipologias construtivas  Volumetria das edificações 

 Volumetria das edificações e espaços abertos 

 



 

  Fig. 3 Apresentação de resultados de percepção valor socioambiental. 

 

(vi) Objetivo 6: analisar e correlacionar as dimensões urbanas, para a identificação dos 

conjuntos de elementos urbanos que atribuem maior valor socioambiental na 

escala bairro. 

O objetivo 6 contempla uma análise comparativa entre as dimensões urbanas e os atributos 

de valor nos bairros habitacionais pela percepção dos respondentes. Na Tabela 4, os 

atributos de valor estão associados aos elementos de análise da escala semântica.  

 

O atendimento a este objetivo inclui a relação dos atributos de valor, sua percepção de 

valor recebido e os elementos urbanos presentes em cada bairro em estudo. Na Tabela 5 

está apresentada uma exemplificação de apresentação de resultado. Tais elementos urbanos 

influenciam na maneira com que os atributos de valor são percebidos ou não nos bairros 

habitacionais em análise. Os conjuntos de elementos urbanos identificados compreendem 

as dimensões urbanas, nos âmbitos das características socioculturais, da forma urbana e da 

percepção semântica. Para cada atributo de valor são identificados os elementos urbanos 

semelhantes e distintos nos bairros em estudo.  

 

Tabela 5  Exemplificação de apresentação de resultado de percepção de valor 

recebido e elementos urbanos presentes na área habitacional 

 

ATRIBUTO 

DE VALOR 
BAIRRO 

PERCEPÇÃO 

DE VALOR 

RECEBIDO 

ELEMENTOS URBANOS 

SEMELHANTES DISTINTOS 

Lugares de 

encontro e 

lazer 

Jardim da 

Penha 
3,9 * 

 Grandes praças que 

possuem equipamentos 

de lazer para diferentes 

idades. 

 

 Comércio e bares são os 

locais que mais se 

vivencia no bairro. 

Mata da 

Praia 
3,4 * 

 Pracinhas no encontro 

das ruas em cul de sac 

atraem moradores com 

afinidades. 

(*) Percepção de Valor Recebido:  1 – Não percebido;   2 – Pouco percebido; 

3 – Parcialmente percebido;  4 – Muito percebido;   5 – Plenamente percebido. 

 

3  CONCLUSÃO 

 

Técnicas de investigação da percepção socioambiental aplicadas em estudo de caso são 

direcionadas para subsidiar recomendações de desenho urbano de cunho contextualizado, 

podendo contribuir para orientar projetos para bairros habitacionais onde a qualidade 

socioambiental urbana seja prioridade. O método apresentado permite a organização 

hierárquica dos atributos de valor, a identificação de valor recebido e das dimensões 

urbanas presentes em bairros diagnosticados como de alta qualidade socioambiental, o que 

possibilita traçar recomendações projetuais de maior potencial em alcançar o considerado 



mais valorizado pela comunidade, na medida em que indicam o quanto um determinado 

conjunto de elementos urbanos pode contribuir para a percepção de valor. 

 

Vale destacar que a metodologia proposta possibilita a compilação de uma vasta gama de 

dados qualitativos, assim como, atribui clareza na apresentação dos resultados. 
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