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Resumo 

 

Esta pesquisa discute e exemplifica as relações entre Qualidade de Vida (considerando 

indicadores quantitativos de Desenvolvimento Humano) e Qualidade de vida Urbana 

(considerando dados qualitativos, através da análise de percepção de seus usuários). 

Apresenta reflexões sobre influências qualitativas, não levadas em consideração nos 

cálculos de índices e indicadores brasileiros, quanto à importância da qualidade urbana  no 

desenvolvimento e satisfação da população. Com este objetivo, analisou-se a qualidade de 

vida em três cidades do Oeste de Santa Catarina, Brasil: Xanxerê (39.123 habitantes), 

Faxinal dos Guedes (7.715 habitantes) e Vargeão (1.824 habitantes), considerando 

históricos das cidades, legislação urbanística e dados da pesquisa de percepção dos 

usuários, com enfoque de estudo na área de ambiente e comportamento. Concluiu-se que, 

apesar de essas cidades apresentarem IDH acima da média brasileira, suas populações 

demonstram insatisfação em relação à paisagem, à qualidade e quantidade dos espaços 

abertos públicos, ao oferecimento e participação em atividades culturais. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

As primeiras referências ao termo Qualidade de Vida teriam surgido na sequência dos 

indicadores sociais iniciados e desenvolvidos nos Estados Unidos e na Escandinávia em 

meados dos anos 60, baseados na noção de que os parâmetros econômicos, por si só, pouco 

poderiam evidenciar sobre a qualidade de vida dos indivíduos. Qualidade de Vida, nesse 

sentido, prospecta a relação homem-meio a partir do indivíduo, observando os requisitos 

que suas necessidades e aspirações pessoais determinam para essa relação (SANTOS, 

2014). O conceito de Qualidade de Vida Urbana inclui fatores como qualidade de vida, 

qualidade ambiental, bem-estar social, pobreza, vulnerabilidade, desigualdade, exclusão 

social e sustentabilidade;  quesitos que balizam sua história e seus indicadores (NAHAS et 

al., 2006). 

 

Com a evolução do conceito, a mensuração da qualidade de vida urbana requer, 

contemporaneamente a inclusão de três elementos fundamentais, sendo o primeiro o 

dimensionamento da equidade no acesso da população aos bens e recursos urbanos; tanto 

pelo aspecto de acesso espacial quanto pelo acesso social. Em segundo, a avaliação da 

qualidade ambiental, a partir de aspectos socioambientais, relacionados ao meio urbano. 

Terceiro, produção de elementos para discussão da sustentabilidade do desenvolvimento 

humano (SANTOS; MARTINS, 2002). 

 

No Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado com objetivo de 

oferecer contraponto ao indicador Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento (não abrange outros aspectos); 

apresente como “mérito” sintetizar a compreensão do tema, ampliar e fomentar debate. O 

IDH define-se apenas por três dados: saúde (medida pela expectativa de vida), educação 

(nível de escolaridade) e renda (considera Renda Nacional Bruta, per capita) (PNUD, 2015). 



 

Desde 1998, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) investe no 

Brasil para disponibilização de dados e informações sobre o desenvolvimento do país.  

Assim o Atlas Brasil foi concebido, através de uma parceria com o PNUD, como uma 

ferramenta de disponibilização e análise de informações. Oferece um panorama do 

desenvolvimento humano e da desigualdade interna dos municípios, estados e regiões 

metropolitanas, configurando-se como uma plataforma de consulta ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 Municípios brasileiros, 27 

Unidades da Federação, 20 Regiões Metropolitanas e suas respectivas Unidades de 

Desenvolvimento Humano (UDH). Além do IDHM, são apresentados 200 indicadores de 

demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos 

dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. A relevância do Atlas do 

Desenvolvimento Humano nos Municípios vem justamente da capacidade de fornecer 

informações sobre a unidade político-administrativa mais próxima do cotidiano dos 

cidadãos – o município –, abrindo possibilidades de reflexão sobre os rumos do 

desenvolvimento humano no país (ATLAS BRASIL, 2013). 

 

A presente pesquisa objetiva discutir e exemplificar relações existentes entre Qualidade de 

Vida (com base em indicadores quantitativos de Desenvolvimento Humano) e Qualidade 

de Vida Urbana (com base em dados qualitativos, mediante análise da percepção dos 

usuários), apresentando reflexões sobre influências qualitativas não apresentadas e não 

consideradas no cálculo nos índices e indicadores brasileiros quanto à importancia da 

qualidade urbana e estética no desenvolvimento e na satisfação da população. 

 

Com esse objetivo, analisou-se a Qualidade de Vida Urbana nas cidades de três Municípios 

de pequeno e médio porte (ver figuras 01 e 02) localizados no Oeste de Santa Catarina, 

Brasil: Xanxerê (aproximadamente 50 mil habitantes), Faxinal dos Guedes 

(aproximadamente 15 mil habitantes) e Vargeão (aproximadamente 4 mil habitantes), 

tendo como referência os históricos das cidades, a legislação urbanística e a pesquisa de 

percepção dos usuários, com enfoque de estudo na área de ambiente e comportamento. 
 

 
Figura 01. Mapa do Brasil, Santa Catarina, e cidades em destaque. 

Fonte: Google, Adaptado pelos autores, 2016. 

 

   
Figura 02. Vistas aéreas de Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Vargeão. 

Fontes: Jornal O Barriga Verde (2013), Folha Regional (2016), ClicRBS (2014). 



 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 
 

2.1 Estado de Santa Catarina e Região Oeste 

 

Santa Catarina, apresenta população 6.819.190 hab. densidade demográfica 65,27 hab/km² 

sendo sua capital Florianópolis. Conta com 295 municípios (IBGE ESTADOS, 2015). 

Santa Catarina foi rota dos navegadores e colonizadores europeus em 1500; uma das 

primeiras expedições ao estado foi a do português Juan Dias Solis (1515), que encontrou o 

litoral habitado por índios carijós, do grupo Tupi-Guarany. A povoação iniciou-se em 

1637, com a chegada dos bandeirantes, que ocuparam a região da futura capital, Nossa 

Senhora do Desterro, atual Florianópolis (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2011). 
 

A primeira ocupação da região Oeste de Santa Catarina deu-se 5.000 a.C., por grupos 

tribais principalmente os Xokleng e Kaingang, vindos através do Rio Uruguai. Segundo 

documentos jesuítas, em 1641, Jerônimo P. de Barros, teria sido o “primeiro homem” a 

pisar nas terras da região, com o objetivo de encontrar índios para trabalho escravo em suas 

produções. Em 1850, sob a lei n° 729, regulamentou-se a criação das colônias militares no 

Império do Brasil; em 1859, foi criada a Colônia Militar de Chapecó, cuja sede se 

localizava em uma colina da atual cidade de Xanxerê (BORDINHÃO, 1996). Essa Colônia 

foi posteriormente desmembrada; vilas foram formadas e deram origem aos municípios.  
 

O processo de ocupação do Oeste de Santa Catarina deu-se também e significativamente 

pelos colonizadores oriundos do estado do Rio Grande do Sul, em sua maioria 

descendentes de italianos, alemães, portugueses e espanhóis, chegados para establecer 

comércio de terras e futuros plantios. Primeiramente, enquanto o povoamento da região se 

intensificava, o extrativismo da madeira dominava a exploração das terras. Surgiram, a seu 

tempo, os núcleos de atividades agropecuárias, as quais possibilitariam ao Oeste de Santa 

Catarina tornar-se o maior polo agroindustrial do Estado (ALVES; MATTEI, 2006). 

 

2.2 Xanxerê 

 

Xanxerê localiza-se na região Oeste de Santa Catarina, a 580km da capital, Florianópolis. 

Ocupando um território de 377,76km², o município conta com uma população aproximada 

de 46.981 habitantes (IBGE, 2013). A economia do município baseia-se na agropecuária e 

na indústria metalomecânica. Sua colonização originou-se em populações migrantes das 

etnias italiana, alemã e cabocla. O clima da região classifica-se como Mesotérmico úmido, 

com temperatura média de 16,9°C. Altitude de 800m acima do nível do mar. 
 

O histórico da cidade inicia-se no final da primeira metade do século XIX, por volta de 

1839, quando fazendeiros imigrantes de Guarapuava e Palmeira, pertencentes à Província 

de São Paulo, dirigiram-se ao Sul em busca de grandes extensões de terra. Em 1859, 

através do decreto nº. 2.502, foram criadas duas Colônias Militares na região que hoje 

compreende Xanxerê, Chapecó e cidades vizinhas. No mesmo ano, José B. Bormann, foi 

nomeado primeiro diretor da Colônia Militar de Xanxerê; executou a fundação da Colônia 

Militar de Chapecó (Xanxerê) em 1880 e sua instalação em 1882 (BORDINHÃO, 1996). 
 

Em 1890, Xanxerê passou a pertencer a Palmas (PR) recebendo a denominação de Distrito 

de Generozópolis. Em 1930, ocorre uma revolução estadual; General Ptolomeu de Assis 

Brasil torna-se governador do estado de Santa Catarina e Nicácio P. Diniz, indicado como 

prefeito de Chapecó, determina a restauração da sede do município, tornando-se Xanxerê 

comarca de Chapecó. Inicia-se um longo período de tentativas para emancipar Xanxerê, até 

que, em 27 de fevereiro de 1954, oficializa-se essa emancipação. 



 

2.3 Faxinal dos Guedes 
 

Faxinal dos Guedes situa-se na região Oeste de Santa Catarina, a 520km da capital, 

Florianópolis, entre as cidades de Xanxerê e Vargeão. Ocupando um território de 273 km², 

o município conta com uma população de 10.661 habitantes (IBGE, 2013). As principais 

atividades econômicas são a indústria de papel e a agropecuária. O clima é Mesotérmico 

úmido, com temperatura média de 16,9°C. Altitude de 860m acima do nível do mar. 
 

O histórico da região remonta a mais de dois mil anos, com grupos de Índios Tupi-

Guarany. O ano de 1940 marca o início do processo de colonização da terra, com a 

chegada de famílias do Rio Grande do Sul, descendentes de italianos e alemães, que 

passaram a desenvolver atividades de exploração de madeira nativa e de cultivo do milho e 

trigo. Inicialmente, a região onde se localiza a cidade era uma grande extensão de terras 

pertencentes aos colonizadores; em 1940, deu-se a venda de lotes para o cultivo da terra.  
 

Pertencendo aos domínios da cidade de Chapecó, em 1940, foi elevada à categoria de 7º. 

Distrito. Por volta de 1943, foram abertas as primeiras ruas. Em 1958, como Distrito do 

Município de Xanxerê, Faxinal dos Guedes conseguiu sua emancipação, através da Lei 

Estadual nº. 348, verificando-se a instalação no dia 26 de julho de 1958. Na ocasião, a 

região era coberta de erva-mate e pinheiros. Em 1964, teve sua superfície reduzida em 66 

km², com o desmembramento do atual município de Vargeão (IBGE CIDADES, 2015). 
 

2.4 Vargeão 
 

Vargeão localiza-se na região Oeste de Santa Catarina, a 480km da capital, Florianópolis. 

Ocupando um território de 177km², o município conta com uma população aproximada de 

3.590 habitantes (IBGE, 2013), que exercem, em sua maioria, atividades agrícolas, e o 

cultivo de erva-mate. O clima da região classifica-se como Mesotérmico úmido, com 

temperatura média de 16,8°C. Altitude de 750m acima do nível do mar. 
 

A história da cidade inicia-se em 1938, quando, por meio da Colonizadora Cruzeiro, 

chegaram à região os primeiros colonizadores, que se deslocavam do Rio Grande do Sul 

em busca de terras férteis. Nessa época, a população constituía-se, quase em sua totalidade, 

de descendentes italianos. A Vila era isolada, longe dos centros comerciais e sem acesso. 
 

Por meio de uma associação mantida pela comunidade, edificou-se, em 1950, a primeira 

escola e em 1953, graças a um mutirão comunitário, foi erigida a primeira igreja. 

Lentamente, iniciou-se a expansão do comércio, a exploração da madeira e, em pequena 

escala, a industrialização da erva-mate. Em 1959, a Vila foi elevada à categoria de Distrito, 

pertencente ao município de Faxinal dos Guedes. Através da Lei Estadual n°. 954, criou-se 

o Município de Vargeão, instalado em 21 de abril de 1964 (IBGE CIDADES, 2015). 

 

3. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E MUNICIPAL 

 

A partir de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, apresentam-se 

informações referentes ao IDH no Brasil e em Santa Catarina (SC) e ao IDHM das cidades 

de Xanxerê (Xre), Faxinal dos Guedes (Fax) e Vargeão (Var). A Tabela 1 apresenta 

informações sobre a distribuição populacional, localidade de concentração dos habitantes 

(urbana ou rural), ocupação por idade e gênero. A Tabela 2 apresenta dados sobre IDH e 

IDHM, os quais evidenciam que as cidades de Xanxerê e Faxinal dos Guedes apresentam 

maior proximidade entre os respectivos índices, quando comparados aos índices de 

Vargeão; mesmo situando-se próximas geograficamente e apresentando aspectos de 

formação similar, o crescimento e desenvolvimento são distintos. 

 



 

Lugar 
População 
total (2010) 

População 
rural (2010) 

População 
urbana (2010) 

População 
até 1 ano 
(2010) 

População 
65 anos ou 
mais (2010) 

População e 
masculina 
(2010) 

População  
feminina 
(2010) 

Brasil 190.755,799 29.830,007 160.925,792 2.707,991 14.049,006 93.406,990 97.348,809 

SC 6.248,436 1.000,523 5.247,913 81.155 430.644 3.100,360 3.148,076 

Xre  44.128 4.985 39.143 543 3.090 21.581 22.547 

Fax 10.661 2.943 7.718 184 710 5.357 5.304 

Var 3.532 1.712 1.820 58 296 1.785 1.747 
Tabela 1. POPULAÇÃO. Fonte: Adaptado de Atlas Brasil, 2013. 

 

Lugar IDHM (2010) IDHM Renda (2010) IDHM Longevidade (2010) IDHM Educação (2010) 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

SC 0,774 0,773 0,860 0,697 

Xre 0,775 0,760 0,861 0,711 

Fax 0,758 0,746 0,863 0,676 

Var 0,686 0,708 0,827 0,551 
Tabela 2. IDHM. Fonte: Adaptado de Atlas Brasil, 2013. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), entre 2000 e 2010, em Santa Catarina é 

0,774, faixa de Desenvolvimento Humano Alto (entre 0,700 e 0,799). A dimensão que 

mais contribui para o IDHM do Estado é Longevidade (índice de 0,860), seguida de 

Renda (0,773) e Educação (0,697). O Estado ocupa a 3ª. posição entre as 27 unidades 

federativas brasileiras, sendo o maior IDHM 0,824 (Distrito Federal) e o menor 0,631 

(Alagoas). O IDHM passou de 0,674 em 2000 para 0,774 em 2010, com taxa de 

crescimento de 14,84%. No mesmo período (2000 a 2010), o hiato de desenvolvimento 

humano1 foi reduzido em 69,33%, e a dimensão com maior aumento de índice foi 

Educação, seguida por Renda e Longevidade.  
 

O IDHM Xanxerê, em 2010, é 0,775, faixa de Desenvolvimento Humano Alto (entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM é Longevidade (0,861), 

seguida de Renda (0,760) e Educação (0,711). Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 

0,674 para 0,775, com taxa de crescimento de 14,99%. O hiato de desenvolvimento humano 

foi reduzido em 69,02% no mesmo período (2000 a 2010) e a dimensão cujo índice mais 

cresceu foi Educação, seguida por Renda e Longevidade. Com taxa de urbanização 88,70%, 

ocupa a 178ª. posição entre os 5.565 municípios do ranking brasileiro; desses municípios, o 

maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul-SP) e o menor é 0,418 (Melgaço-PA). 
 

O IDHM Faxinal dos Guedes é 0,758, em 2010, faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, índice 0,863, seguida de Renda, indice 0,746, e Educação, índice 0,676. O 

IDHM passou de 0,656 em 2000 para 0,758 em 2010, taxa de crescimento de 15,55%. O 

hiato de desenvolvimento humano, foi reduzido em 70,35% entre 2000 e 2010. Nesse 

período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,158), seguida por Longevidade e por Renda. Ocupa a 400ª posição entre 

os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM.  
 

O IDHM Vargeão é 0,686, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui 

para o IDHM do município é Longevidade (índice 0,827), seguida de Renda (0,708) e 

Educação (0,551). Vargeão ocupa a 2.282ª. posição entre os 5.565 municípios brasileiros, 

segundo o IDHM. 

                                                
1 Distância entre o IDHM do Estado e o limite máximo do índice, que é 1. 



 

Em termos de igualdades e desigualdades, dados referentes a Demografia, Educação, 

Analfabetismo (Tabela 3), Renda (Tabela 4) e Moradia (Tabela 5) são indispensáveis na 

determinação quantitativa da realidade das cidades brasileiras. Contudo, abrem-se 

questionamentos sobre a qualidade destes aspectos. Números – positivos ou negativos – 

são insuficientes para determinar a qualidade de vida humana. Parâmetros qualitativos 

deveriam ser empregados, por serem indispensáveis, em questões como saúde, educação, 

moradia, saneamento, cultura, lazer e outros, para estabelecer dimensões de Qualidade de 

Vida e não apenas de Quantidade de Vida (Longevidade), tendo em vista que esta última é 

a dimensão que mais contribui para o IDH alto nos três municípios. 
 

Lugar 

Esperança 
de vida ao 
nascer 
(2010) 

Mortalidade 
infantil 
(2010) 

Taxa de 
fecundidade 
total (2010) 

Razão de 
dependência 
(2010) 

Taxa de 
envelhe-
cimento 
 (2010) 

Expectativa 
de anos de 
estudo 2 
(2010) 

Taxa de 
analfabetismo 
- 25 anos ou 
mais (2010) 

Brasil 73,94 16,7 1,89 45,92 7,36 9,54 11,82 

SC 76,61 11,54 1,71 40,34 6,89 10,24 5,11 

Xre  74,59 14,2 2,19 47,91 8,38 10,02 7,13 

Fax 76,67 11,3 1,75 42,28 7 10,42 8,88 

Var 76,78 11,2 1,89 44,89 6,66 7,91 10,77 
Tabela 3. DEMOGRAFIA/EDUCAÇÃO/ANALFABETISMO. Fonte: Adaptado de Atlas Brasil, 2013. 

 

Lugar 

Índice de 
Theil – L 3 
(2010) 

Índice de 
Gini4 (2010) 

Renda per 
capita 
(2010) 

% de 
vulneráveis à 
pobreza (2010) 

% de crianças 
vulneráveis à 
pobreza (2010) 

Renda per capita 
dos vulneráveis à 
pobreza (2010) 

Brasil 0,68 0,6 793,87 32,56 49,41 142,72 

SC 0,42 0,49 983,90 12,36 22,31 172,86 

Xre  0,43 0,48 906,11 15,18 25,56 157,71 

Fax 0,41 0,49 828,49 15,95 27,76 183,77 

Var 0,37 0,45 655,53 24,43 38,26 169,15 
Tabela 4. RENDA. Fonte: Adaptado de Atlas Brasil, 2013. 

 

Lugar 

% da população 
em domicílios 
com água 
encanada (2010) 

% da população 
em domicílios com 
banheiro e água 
encanada (2010) 

% da 
população em 
domicílios 
com coleta de 
lixo (2010) 

% da população 
em domicílios 
com energia 
elétrica (2010) 

% pessoas em 
domicílios com 
abast. de água e esg. 
sanitário 
inadequados (2010) 

Brasil 92,72 87,16 97,02 98,58 6,12 

SC 94,13 97 99,31 99,81 0,78 

Xre  68,94 98 98,54 99,17 0,61 

Fax 88,03 99,08 99,43 99,96 -- 

Var 77,39 96,17 100 98,67 1,77 
Tabela 5. MORADIA. Fonte: Adaptado de Atlas Brasil, 2013. 

                                                
2 Sintetiza a frequência escolar da população em idade escolar; indica o número de anos de estudo que uma 

criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. 
3 O Índice de Theil é uma medida estatística da distribuição de renda. O índice de Theil é dado pelo 

logaritmo neperiano da razão entre as médias aritméticas e geométricas da renda familiar per capita média. 

Se a razão entre as médias for igual a 1, Theil será igual a zero, indicando perfeita distribuição. Quanto maior 

a razão entre as médias, maior será o valor para o índice de Theil, e pior será a distribuição de renda. 
4 Instrumento usado para medir o grau de concentração de renda, apontando a diferença de rendimentos entre 

mais pobres e mais ricos, variando de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade. 



 

4. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 
 

A acessibilidade exige que se construa uma cidade igualitária, que se aumente a densidade 

e heterogeneidade (uso misto de funções), levando ao melhor comportamento dentro da 

cidade, além de melhorar a sustentabilidade; o termo acessibilidade embute medidas 

proativas de combate à falta de qualidade da cidade (OLIVEIRA, 2012). Estudo da 

Municipalidade de Toronto, Canadá, revelou que com densidade abaixo de 20 hab/ha o 

transporte público não é viável; somente a partir de 80 hab/ha começam a acontecer lucros 

(METRO TORONTO PLANNING, 1990), corroborando a importância de densidades 

mínimas em áreas urbanas para que exista Qualidade de Vida Urbana. A legislação 

urbanística (Plano Diretor) deveria ser o amparo para que esta qualidade fosse atingida; 

porém, nas cidades objeto do presente estudo, verificou-se dificuldade na implantação de 

uma legislação inclusiva, ocasionada pela especulação imobiliária. 
 

Analisando essas três cidades, observou-se que a única a apresentar obrigatoriedade de 

Plano Diretor (mais de 20 mil habitantes) é Xanxerê. O Plano Diretor (PD) da referida 

cidade foi aprovado em 2006, por pressão do Ministério Público (MP), que exigiu 

obediência ao Estatuto da Cidade. Embora desenvolvido de forma precária (sem 

levantamento aerofotogramétrico e elaborado por profissionais e pela comunidade de 

forma voluntária), trazia inicialmente legislação que poderia contribuir para a qualidade de 

vida. Citam-se como exemplo: coesão da área urbana (foram proibidos loteamentos 

descontínuos ao perímetro urbano existente); exigência de APP lindeiras aos cursos d’água 

com vias arborizadas e ciclovias nos novos loteamentos;  restrição de altura nos bairros 

residencias constituídos por casas (5 pavimentos) e na área central (10 pavimentos); e 

previsão de solo criado para indenizar proprietários de lotes lindeiros a cursos d’ água.  
 

Com o passar dos anos, atores da especulação imobiliária (construtoras, incorporadoras, 

profissonais da construção civil e vereadores) iniciaram audiências públicas para alterar a 

legislação; aumentaram o número de pavimentos nas áreas residenciais constituídas por 

casas, principalmente nos locais altos; inviabilizaram o valor monetário do solo criado,  

aumentando os índices e pavimentos em todas as zonas (na área central, de 10 para 20 

pavimentos). Os loteamentos passaram a formar ilhas urbanas cercadas por terras rurais, 

chegando ao ponto de, num universo de 15 mil domicílios, existirem mais de 3 mil terrenos 

baldios, os quais, devido a impossibilidade de a administração municipal manter/fiscalizar, 

tornam-se depósito de lixo, criadouro de insetos, oferecendo riscos à saúde humana. A 

extensão indiscriminada do perímetro urbano gerou uma densidade média de 23hab/ha, e o 

transporte coletivo tornou-se inviável (resultou em um veículo para cada dois habitantes). 

Há transporte escolar (custeado pela municipalidade), transporte coletivo para servir os 

demais nas horas de pico (entrada e saída do serviço) e linhas esporádicas (FAVERO, 2011). 
 

Faxinal dos Guedes, mesmo não tendo obrigatoriedade de Plano Diretor, teve o seu 

elaborado pela AMAI (Associação dos Municipios do Alto Irani). Observa-se na cidade 

um movimento no sentido da construção de prédios em altura, não por falta de espaço, mas 

por razões culturais, que talvez tenham relação com a Idade Média, quando o poder era 

também imposto pela altura das edificações (igrejas, torres, etc.). Naquela época muitas 

das edificações altas (que se destacavam) tinham um caráter de pertencimento à 

comunidade; atualmente, relacionam-se aos que detêm maior poder econômico.  
 

Vargeão é uma cidade que, como as demais, também apresenta baixa densidade. Não 

contando com legislação municipal específica para regular edificações, o desenvolvimento 

e a aprovação de projetos submetem-se ao Código de Obras de Xanxerê (Sede da AMAI). 

 



 

Independentemente do tamanho do município, no Brasil, deveria haver legislação 

específica para o desenvolvimento e a aprovação de projetos, com fiscalização ética de 

execução de edificações. Dessa forma, não haveria incentivo ao caos decorrente da falta de 

planejamento para o crescimento urbano, nem seriam necessárias remediações após o 

município atingir 20 mil habitantes – questão essa muito comum atualmente, porém tratada 

com descaso, como se cidades menores não apresentassem problemas, nem tivessem 

significância, apesar de representarem mais de 70% das cidades brasileiras (IBGE, 2015).  
 

Tendo as cidades brasileiras complexidades e realidades diversas, a legislação urbanística 

específica poderia auxiliar na melhora da qualidade de vida, na qualidade estética, no 

aumento da  densidade e acessibilidade, com espaços públicos e áreas verdes bem 

destribuídos. Segundo Batista e Favero (2015), para que haja incremento na qualidade de 

vida dos habitantes citadinos brasileiros, é necessário buscar um meio urbano mais rico, 

inovador, pleno de vitalidade; proporcionar fruição da beleza da paisagem da cidade, sem 

ser preciso deslocar-se para o interior ou para o litoral em busca de contato com a natureza; 

sem ter como única alternativa os shoppings, que são uma negação à urbanidade e à 

vitalidade das cidades.  
 

5. PESQUISA DE PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 
 

Como percepção, entende-se aqui a relação inicial entre o ambiente e seus usuários, bem 

como os estímulos provocados por tal ambiente sobre os sentidos daqueles (REIS; LAY, 

2008). Estudos evidenciam a relevância da qualidade paisagística da cidade como um 

importante aspecto associado à satisfação do usuário com o ambiente, influenciando as 

suas atitudes e o seu comportamento (STAMPS, 2000). Conforme Reis (2002), atitudes 

referem-se a opiniões e ideias, enquanto comportamento relaciona-se às ações, passivas ou não 

(refletindo-se inclusive no respeito ou depredação de espaços e equipamentos públicos).  
 

Foram realizadas entrevistas com moradores das cidades de Xanxerê (25 entrevistados), 

Faxinal dos Guedes (15 entrevistados) e Vargeão (15 entrevistados), revelando o 

entendimento pessoal de cada participante sobre a realidade circundante. Em virtude da 

quantidade de entrevistados, entende-se que os resultados mostram tendências de 

caracterização dos municípios. Percebeu-se, por outro lado, que as respostas apresentam um 

sentido coletivo quanto às potencialidades e deficiências das três cidades, o que talvez se deva 

à convergência de histórico, formação, proximidade territorial e de relacionamento entre seus 

habitantes, fatores que resultam em intensos vínculos políticos, econômicos e sociais.  
 

 
 Perguntas 25 Entrevistados  Xanxerê 

15 Entrevistados 
Faxinal dos Guedes 

15 Entrevistados 
Vargeão 

1 Idade? 

Opções de resposta: 1.Criança | 
2.Jovem | 3.Adulto | 4.Melhor Idade 

04= 2.Jovem 

20= 3.Adulto 
01= 4.Melhor Idade 

03= 2.Jovem 

11= 3.Adulto 
01= 4.Melhor Idade 

04= 2.Jovem 

07= 3.Adulto 
04= 4.Melhor Idade 

2 

Escolaridade?  25= Nível Superior 

08= Nível Básico 
03= Nível Médio 

04= Nível Superior 

04= Nível Básico 
07= Nível Médio 

04= Nível Superior 

3 Faixa de Renda Mensal (Salário[s] 
Mínimo[s] Brasileiro R$880,00)?  
Opções de resposta: 1. 0 a 1 | 2. 2 a 3 | 

3. 3 a 5 | 4. 5 a 10 ou mais 

02= 0 a 1 
05= 2 a 3 
10= 3 a 5 

06= 5 a 10 ou mais 

03= 0 a 1 
05= 2 a 3 
04= 3 a 5 

03= 5 a 10 ou mais 

02= 0 a 1 
10= 2 a 3 
01= 3 a 5 

02= 5 a 10 ou mais 

4 Como você considera a qualidade dos 
espaços públicos da sua cidade 
(Parques, Praças, Largos, Ruas, 

Calçadas)? 

03= Bom 
12= Regular 
08= Insatisfatória 

02= Péssimo 

09= Bom 
05= Regular 
01= Poucos, e 

insuficientes 

08= Bom 
05= Regular 
02= Poucos, e 

insuficientes 

5 Parques, Praças, Largos, Ruas, 
Calçadas têm boa iluminação? 

02= Sim 
23= Não 

13= Sim 
02= Não 

08= Sim 
07= Não 

6 Em relação ao tráfego e trânsito em 
sua cidade, qual sua visão sobre o 
mesmo? 

05= Regular 
18= Ruim 

02= Péssimo 

12= Bom 

03= Regular 15= Ótimo 



 
7 Existem ciclovias ou ciclofaixas na 

cidade onde você mora? 
11= Sim 
14= Não 

12= Não 
03= Desconhecem 15= Não 

8 

Em relação ao transporte público, 
quais os meios oferecidos? Qual o 
valor da passagem? 

22= Ônibus - R$3,80  

03= Desconhecem 

15= Não há. 
Há transporte para os 
alunos de ensino 
municipal, estadual e 

superior(ajuda de custo) 

15= Não há; porém há 
transporte para todos os 
alunos de ensino 
municipal, estadual e 

superior (ajuda de custo) 

9 Em relação à saúde pública, como 
você considera os serviços e 
atendimento oferecidos? 

04= Bom 
07= Regular 
14= Ruim 

14= Bom 
01= Regular 

13= Bom 
02= Regular 

10 Em relação à educação pública 
(independente da faixa etária ou 
ano), como você avalia a qualidade 
da mesma? 

06= Bom 
10= Regular 
01= Ruim 
08= Péssima 

12= Bom 
01= Razoável 
03= Não opinou 

09= Bom 
06= Regular 

11 

Em relação à segurança pública? 

06= Bom 
09= Regular 
10= Ruim 

11= Bom 
04= Regular 

06= Bom 
08= Regular 
01= Péssima 

12 Quais são os programas culturais 
oferecidos em sua cidade (teatro, 
cinema, danças, centro de tradições, 
etc.)? Há participação em 
espetáculos culturais? 

25= Danças, canto 
(coral), oficinas nas 

escolas, CTG 
Apresentações SESC-SC 
25= Pouca participação 

15= Danças, Coral, 
oficinas nas escolas, 

Centro Cultural, CTG 
09= Média participação 
06= Não responderam 

15= Danças, canto 
(coral), oficinas nas 

escolas, Centro de idosos, 
museu em construção 
15= Média participação 

13 
Esteticamente você considera a 
cidade onde reside bonita? Por quê? 

09= Não, desorganização 

e sujeira 
16= Sim, limpeza 

15= Sim, organização e 
limpeza 

15= Sim, organização e 
limpeza 

14 

Qual o bairro que considera 
esteticamente mais bonito em sua 
cidade? Por quê? 

20= Centro, Bairro La 
Salle, Veneza, Tonial - 

Arborização, limpeza, 
organização 
05= Não opinaram 

15= Centro, 
organização, limpeza 

08= Centro, organização, 
limpeza 

02= Bairro Palmeiras, 
organização, limpeza 
05= Sem preferência 

15 
Qual o bairro que considera com 
menos atrativos estéticos 
(esteticamente mais precário/mais 
feio)? Por quê? 

25= B. Santa Cruz,  Vila 

União, B. Bela Vista,  B. 
N.S. de Lourdes, B. 
Pinheiros, B. N.S. Fátima,  
B. São Romero 

04= Bairro Rosa 
04= Bairro Ervatal 
02= Bairro Antoniolli 
05= Não opinaram 

07= Bairros afastados do 
Centro (Bairro União e 
Zanuzzo) 
08= Não opinaram 

16 Sua cidade apresenta curso(s) 
d`água (rio, córrego, arroio) na área 
urbana? Se sim, ele(s) tem nome? 

25= Sim, Rio Xanxerê, Rio 

Ditinho, Arroio Tarumã 

09= Sim, arroio grande 

06= Não opinaram 

07= Sim, Lajeado e 
Chapecozinho 

08= Não opinaram 

17 
Esteticamente é/são 
agradável(is)/bonito(s)? 

24= Não 
01= Sim 

03= Sim 
06= Não 
06= Não opinaram 

09= Sim 
02= Médio 
04= Não opinaram 

18 
Como é/são tratado(s) (aberto com 
vegetação, aberto sem tratamento, 
tubulado, canalizado aberto, 
canalizado fechado)? 

23= Em partes aberto, 
em partes com e sem 
vegetação, em partes 
tubulados 

02= Não opinaram 

09= Em partes aberto, 
em partes com e sem 
vegetação, em partes 
tubulados 

06= Não opinaram 

12= Em partes aberto, 
em partes com e sem 
vegetação, em partes 
tubulados 

03= Não opinaram 

19 

O que você considera que deixaria 
sua cidade esteticamente mais 
bonita? 

12= Melhor arborização 
urbana, paisagismo, 
mais praças e parques 
10= Melhoria em 
calçadas, ruas, 
iluminação, ciclovias  
03= Cuidados com rios 

04= Melhor 
arborização urbana 
06= Melhor mobiliário 
urbano e 
equipamentos  
05= Mais parques e 
praças  

15= Mais árvores, 
flores, paisagismo, 
cuidado com as 
residências, mais praças 
e parques 

20 

Como a cidade onde vive poderia 
ser “melhor” e com mais qualidade 
de vida? 

25= Melhorias na 
educação, saúde, 
mobilidade, transporte 
público, criação de 
praças e parques, 
saneamento, igualdade  

08= Muito boa 
07= Melhoria na 
qualidade estética, 
funcional, social, 
cultural, criação de 
espaços pub. de lazer 

01= Mais emprego 
01= Melhores salários 
09= Mais espaços de 
lazer 
04= Melhorias Saúde, 
educação 

21 Como você considera a Qualidade 
de Vida Urbana em sua cidade? 
(QVU como  acessos e usos de 
serviços públicos) 

02= Péssima 
07= Ruim 
15= Regular 
05= Boa 

03= Regular 
10= Boa 
02= Excelente 

03= Regular 
12= Boa 

Tabela 6. ENTREVISTAS. Fonte Os autores, 2016. 



 
5.1 Considerações acerca dos resultados da pesquisa 
 

Todos os questionamentos elaborados para a pesquisa (Tabela 6) foram essenciais para a 

compreensão da mostra de tendências de caracterização dos municípios, pois são base de 

entendimento real das complexidades formadoras das cidades. Assim, acredita-se que: 

 

a) Qualidade de vida está relacionada às condições de vida, mas não deveria estar. 

Qualidade de vida deve ser algo proporcional e igualitário a todos cidadãos, através da 

qualidade, disponibilidade e acesso público a serviços e equipamentos subsidiados por 

contribuições obrigatórias (pagamento de impostos); já condições de vida são as 

possibilidades econômicas de subsídios de serviços advindas de recursos privados, 

perceptivelmente distintos entre grupos e níveis sociais. 

b) Em relação aos questionamentos 4, 5 e 6 sobre qualidade dos espaços públicos, 

iluminação noturna/artificial, tráfego e trânsito, percebem-se resultados mais positivos nas 

cidades de Faxinal dos Guedes e Vargeão, em relação à cidade de Xanxerê, que apresenta 

expansão sem critérios do perímetro urbano, gerando altos custos de manutenção, 

empobrecimento da paisagem (BATISTA; FAVERO, 2014), concentração de atividades na 

área central da cidade, grande número de terrenos baldios e uso individual de veículos 

particulares. Mesmo não compreendendo os fatores que geram a desordem nas cidades, os 

entrevistados percebem essas falhas. 

c) Em relação aos questionamentos 7 e 8, sobre existência de ciclovias ou ciclofaixas 

e sobre os meios de transportes públicos oferecidos, os sujeitos revelam que, mesmo 

havendo nas três cidades (em pequenas extensões) ciclovias/ciclofaixas e transporte 

coletivo, há escassa divulgação e pouco  incentivo ao uso destes por parte dos poderes 

públicos, que se mostram ineficientes ao promover mobilidade nestes munícipios. 

d) Em relação aos questionamentos 9, 10 e 11, sobre saúde, educação e segurança 

públicas, Faxinal dos Guedes e Vargeão apresentam maior positividade quando 

comparados a Xanxerê (mesmo esta apresentando atendimento regional de alta 

complexidade em saúde). Quanto à segurança, em Xanxerê, foi evidenciado que o aumento da 

criminalidade restringiu as saídas e a possibilidade de usufruto dos serviços e equipamentos. 

e) Em relação ao questionamento 12, sobre a oferta de programas culturais, as três 

cidades apresentam incentivo, ainda que não suficiente, para promoção da cultura em 

espaços públicos e privados. Foi relatado falta de uma sala de cinema, bem como fraca 

afluência de público em espetáculos culturais (teatro, música erudita, MPB, arte de vanguarda).  

f) Em relação ao questionamento 13, sobre considerar esteticamente a cidade bonita, 

há unanimidade positiva de respostas sobre as cidades de Faxinal dos Guedes e Vargeão, 

em vista de fatores como organização e limpeza, o mesmo não ocorre em relação a Xanxerê. 

g) Em relação aos questionamentos 14 e 15, sobre quais bairros são considerados 

esteticamente mais bonitos e quais menos (precários/mais feios), nas três cidades foram 

considerados como locais mais “bonitos” os que recebem maiores investimentos e que têm 

maior concentração de renda (centro e bairros mais privilegiados); já com “menos atrativos 

estéticos” revelaram-se os que recebem menores incentivos públicos (canteiros centrais, 

arborização, etc.) e detêm menores concentrações de renda – dado comum no Brasil. 

h) Em relação aos questionamentos 16, 17 e 18, sobre curso(s) d`água em área urbana, 

questão estética e tratamento destes, as três cidades necessitam de políticas públicas 

voltadas as questões ambientais de tratamento, recuperação e valorização destes cursos, pois 

são desconsiderados, embora sejam configuradores qualitativos e quantitativos da paisagem. 

i) Em relação aos questionamentos 19 e 20, sobre como as cidades poderiam ser 

esteticamente mais bonitas e apresentar mais qualidade de vida, as respostas contemplaram 

melhorias dos serviços públicos, infraestrutura, arborização e mais espaços públicos. 



 

j) Em relação ao questionamento 21, as percepções de Qualidade de Vida Urbana 

mostram que, qualitativamente, as populações de Faxinal dos Guedes e Vargeão 

apresentam maior satisfação em relação à de Xanxerê. Todos os entrevistados de Xanxerê, 

apresentam nível de educação superior, tendo maior nível de exigência. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Contemporaneamente, Qualidade de Vida e Qualidade de Vida Urbana são temas 

indissociáveis, já que a qualidade do contexto que cerca os habitantes é determinadora do 

modo de vivência particular/individual e em sociedade, através do sistema complexo que 

determina/rege a vida nas cidades. O IDH, apesar de apresentar um perfil aproximado da 

realidade dos municípios, é muito raso, considera o mínimo, não incentivando o 

oferecimento de qualidade de vida aos cidadãos. Os índices brasileiros de Desenvolvimento 

Humano poderiam ser um instrumento a ser utilizado como forma de medida de qualidade de 

vida urbana nas cidades brasileiras, através da incorporação de parâmetros e indicadores de 

acesso a serviços/quesitos, que podem ser medidos por meio de mais diversificados e 

aprofundados estudos. Propõe-se que sejam incorporadas formas de medidas qualitativas na 

determinação de IDHM, baseados em quantidade e qualidade, considerando também espaços 

públicos, áreas de lazer, áreas verdes, arborização, proteção ambiental, acessibilidade, 

mobilidade, qualidade estética, acesso a serviços culturais e segurança – incorporação essa 

realizada por meio de pesquisas qualitativas, nas quais a percepção dos usuários assíduos – ou 

seja, dos munícipes que diariamente vivem realidades específicas – possa determinar a 

qualidade que os cerca, refletindo-se em Índices de Desenvolvimento Humano e Municipal. 
 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível apresentar relações entre qualidade de 

vida urbana e outros possíveis indicadores de qualidade de vida, além dos já empregados 

para cálculo do IDH. Observou-se, conforme a literatura existente, que a quantidade e 

qualidade dos espaços públicos são fundamentais para a saúde das cidades (equilíbrio 

hídrico, amenização da temperatura), para a melhoria da saúde física e mental de seus 

cidadãos (realização de atividades físicas, maior integração entre os cidadãos, contato com 

elementos naturais). A pesquisa realizada evidenciou que esses fatores são aspirações dos 

habitantes citadinos, mesmo em cidades com baixa densidade, e que a segurança é fator de 

importância para a qualidade de vida já que, na cidade maior, o aumento da criminalidade 

vem restringindo as saídas e o usufruto dos serviços e espaços. 
 

Observa-se que no Brasil, bem como nas cidades alvo de estudo, que o desenvolvimento de 

projetos e o planejamento das cidades desconsidera os  usuários em diferentes aspectos: 

sua relação citadina, suas relações homem-meio e homem-natureza, sua percepção em 

relação à qualidade estética dos espaços públicos e da área urbana. Esse contexto é muito 

diverso daquele de países desenvolvidos, onde o direito à beleza ambiental, de legítimo 

interesse público, é sustentado inclusive pela legislação, e onde a avaliação da paisagem é 

adotada para qualificação dos espaços públicos, da paisagem e da área urbana. 
 

No caso das cidades de Xanxerê, Faxinal dos Guedes e Vargeão, constata-se que, mesmo 

apresentando índices de desenvolvimento superior às médias nacional e estadual, e uma 

parcela dos habitantes com acesso a informação e a uma realidade melhor, há um 

sentimento coletivo de que qualidade e quantidade são necessários para o desenvolvimento 

humano e o incremento da qualidade de vida. Há também um sentimento de 

inconformismo com o cenário atual: fragmentado, desigual, carente de atrativos estéticos. 

Entende-se que esse misto de insatisfação com inconformismo é essencial para operar a 

transformação da realidade atual; e que iniciativas e práticas cidadãs, que demandem 

providências e efetividade de ações do poder público, são formas de buscar melhoria na 

Qualidade de Vida Urbana, com vistas a viabilizar a emergência de cidades mais justas, 

inclusivas e sustentáveis. 
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