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RESUMO  

 

Esta pesquisa visa o estudo da qualidade de vida em três bairros da borda Sul da cidade de 

João Pessoa- PB, Barra de Gramame; Muçumagro e Gramame, pautando-se em atributos 

de acessibilidade, facilidade e ambiência urbana. Como metodologia, foram realizadas 

adaptações técnicas a partir da fórmula do QER (Qualidade do Espaço Residencial), 

baseando-se em alguns parâmetros do IQVU-JP (Índice de Qualidade de Vida Urbana – 

João Pessoa), modificando e adicionando indicadores para o novo índice, este denominado 

de QESA (Qualidade dos Espaços dos Serviços Adaptado). A partir da análise dos 

indicadores para cada bairro, e aplicação do QESA, foram determinados valores relativos 

ao nível de qualidade de vida. Esses valores mostraram-se baixos e, consequentemente, 

insatisfatórios com relação à escala de pontuação adotada. Os resultados apontam que 

esses espaços merecem mais atenção e investimentos, pois são deficientes em serviços e 

infraestrutura básica, não provendo aos seus habitantes uma qualidade de vida adequada. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o desenvolvimento das aglomerações urbanas brasileiras foi marcado por 

um processo de acumulação de desigualdades socioespaciais e pela adoção de políticas 

públicas que estruturaram um modelo de expansão urbana centro – periferia responsável 

por um contínuo deslocamento da mancha urbana para as áreas rurais, semirurais e para os 

espaços naturais. Observa-se que as últimas décadas assistiram a um crescimento urbano 

avantajado, com uma forma de estruturação anômala que evidencia a fragmentação e a 

mescla de territórios urbanos e territórios ditos “semirrurais”, onde se destacam 

verdadeiras excrescências na malha urbana. (Silveira, 2014) 

 

Importante consequência do espraiamento urbano, disperso e fragmentado, é a crônica 

deficiência infraestrutural e o baixo nível de provimentos urbanos nos “novos espaços” 

acrescidos à urbe. Esse cenário suscita questionamentos quanto à qualidade de vida urbana 

ofertada a população residente nas bordas urbanas que, embora se conjecture, torna-se 

necessário diagnosticar e mensurar a presente qualidade de vida urbana, com fins a tomada 

de decisão no âmbito do planejamento urbano e ambiental desse espaço dinâmico, 

disperso, influenciado por diversos processos e fenômenos. 

 

João Pessoa, capital paraibana, cidade de médio porte, localizada no nordeste do Brasil, 

apresenta expansão urbana acelerada. No início dos anos 2000, a cidade apresenta suas 

bordas urbanas já em considerável aproximação aos limites político-administrativos do 

município. Como resultado disso, verificam-se efeitos nocivos à sustentabilidade e à 



qualidade de vida na cidade de João Pessoa, quais sejam: a) efeitos danosos ao meio 

ambiente natural periurbano, em função do espraiamento crescente e difuso; b) efeitos 

nocivos de desvalorização e deterioração da área central tradicional; c) efeitos prejudiciais 

no consumo espacial, temporal, energético e material, com reflexos sobre os provimentos 

urbanos e a qualidade de vida da população, e d) efeitos na diferenciação da macro 

acessibilidade, tornando os mais pobres, geralmente residentes nas bordas urbanas, ainda 

mais distantes das melhores oportunidades urbanas, aumentando as desigualdades sociais. 

 

De acordo com Souza (1972 apud SILVEIRA, 2015, p.2) "... a melhor qualidade de vida 

pertence à cidade que mais possibilite à sua população acesso a um maior número de 

modos alternativos de vida." Reforça-se que a percepção qualitativa do urbano está 

condicionada à quantidade de formas de acesso e obtenção de bens, serviços e 

oportunidades.  

 

Nesse sentido, em princípio e de forma resumida, podem-se considerar três determinantes 

básicos para o atendimento da qualidade de vida urbana de acordo com o IQVU-JP 

(Ribeiro e Silveira, 2002), a saber: a) FACILIDADES - conjunto de recursos disponíveis 

no espaço urbano que possibilita o atendimento de todas as necessidades básicas do 

indivíduo (serviços públicos urbanos como água, luz, esgoto, etc.; emprego e renda; 

equipamentos urbanos e programas de saúde, educação; etc.); b) ACESSIBILIDADES - 

conjunto de recursos que viabilizam o acesso a todas as facilidades (sistema viário e 

transportes; proximidade locacional aos equipamentos e serviços de interesse; etc.); e c) 

AMENIDADES - conjunto de condições existentes no ambiente físico e social do entorno 

urbano que atribua valorização ambiental positiva (paisagem; clima agradável; 

disponibilidade de lazer; etc.).  

 

Dado a importância deste assunto para a sociedade, atualmente, há vários índices 

aplicáveis para mensurar a qualidade de vida em espaços urbanos no Brasil, com diferentes 

formas metodológicas, dentre eles o IQVU – JP (Índice de Qualidade de Vida Urbana) 

(Ribeiro e Silveira, 2002) e o QER (Qualidade do Espaço Residencial) (SOCCO 2002) 

entre outros. Segundo Scussel (2007) o índice QER é uma ferramenta que admite 

flexibilidade, permitindo a modificação dos indicadores que formam sua composição, 

como também das estruturas de ponderação dos indicadores, sendo também facilmente 

adaptável a distintas realidades locais. 

 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa se constituiu em estudar a qualidade de vida urbana 

de três bairros componentes das bordas intraurbanas da cidade de João Pessoa, Gramame; 

Barra de Gramame e Muçumagro, pautando-se em avaliar atributos de acessibilidade; 

facilidade e ambiência urbana nesses espaços periféricos, e também levando em conta a 

questão habitacional e de serviços urbanos.  

 

Esta proposta de pesquisa configura a continuidade dos trabalhos concluídos, e em 

desenvolvimento, no âmbito do Programa PIBIC/CNPq/UFPB, de agosto de 2013 a julho 

de 2014. Representa, ainda, a efetuação de investigações e análises complementares a um 

projeto maior, fomentado pela agência CAPES/PNPD-2011, intitulado ”Produção e 

apropriação do espaço nas fronteiras intraurbanas de cidades de porte médio: um estudo 

sobre a dinâmica da ocupação e do uso do solo nas bordas da cidade de João Pessoa-PB, 

Brasil”, também sob a coordenação do proponente desse projeto. 

 

  



2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Área de estudo  

 

A área de estudo compreende três bairros mais avançados da porção sul da cidade de João 

Pessoa, Paraíba, a saber: Barra de Gramame, Gramame e Muçumagro (Figura 1), 

delimitados por dois referenciais geográficos importantes, o Oceano Atlântico, em seu 

limite Leste, e o Rio Gramame, que faz a divisa entre o município de João Pessoa e o 

município do Conde. As principais vias de acesso regional e urbano aos três bairros são: a 

BR 101, a PB – 008, a Estrada de Gramame e a Av. Josefa Taveira.  

 

 
Figura 1. Localização dos bairros de Barra de Gramame, Gramame e Muçumagro, Município de João 

Pessoa, Paraíba, Brasil. Fonte: Laurbe, CT, UFPB, 2015. 

 

2.2 Mensurando a qualidade de vida 

 

Para mensurar a qualidade de vida em espaços urbanos foi utilizado como base o Índice 

Qualidade do Espaço Residencial (QER). A partir deste índice, foi selecionado o índice 

referente à Qualidade do Espaço dos Serviços (QES), e seus subíndices: Qualidade dos 

Serviços Sociais Básicos (QS) e Qualidade dos Percursos Casa- Serviços (QP). 

Posteriormente, foi efetuada modificação de alguns indicadores e inseridos novos 

indicadores, visando à ampliação de caracteres avaliados no âmbito da análise da qualidade 

de vida em espaços urbanos. 

 

Considera-se, aqui, que para mensurar a qualidade de vida urbana, são importantes três 

aspectos básicos, a saber: acessibilidade, facilidade e amenidade. Esses atributos estão 

presentes na fórmula do IQVU-JP. Nesse sentido, a partir do IQVU-JP, foram selecionados 

aspectos como o conjunto de atributos qualitativos das facilidades urbanas (infraestruturas, 

equipamentos e serviços urbanos), indicadores de saúde e o conjunto de atributos 

qualitativos das acessibilidades urbanas (níveis de articulação com os usos do solo e 

oportunidades; estrutura de circulação e sistemas de transportes). 

 

Dessa feita, o índice utilizado nesta pesquisa para mensurar a qualidade de vida nos bairros 

Gramame, Barra de Gramame e Muçumagro, configura uma junção de parâmetros de 

análise do QER e do IQVU-JP, que consideram as especificidades dos bairros trabalhados 

e a realidade local. Assim, com o QESA (Qualidade dos Espaços dos Serviços Adaptado), 



produto das adaptações dos dois índices anteriores, busca-se examinar a qualidade dos 

espaços urbanos de bairro, a partir do alcance dos seus serviços. 

 

O índice QESA é composto por sete indicadores para QS (Qualidade dos Serviços Sociais 

Básicos) e oito indicadores para QP (Qualidade dos Percursos Casa- Serviços). A 

determinação do valor de QESA decorre da inserção dos valores dos indicadores referentes 

ao QS e ao QP, para os quais são atribuídos pesos (k) de acordo com o seu nível de 

importância na composição do QESA. Nesse sentido, se aplicam os valores K conforme 

explicitado abaixo: 

 

Para o subíndice de Qualidade dos Serviços (QS): 

 

         QS = (KSe Se + KSv Sv + KSs Ss + KSt St + KSp Sp + KSc Sc + KSg Sg)             

(KSe = 0,20; KSv= 0,08; KSs = 0,20; KSt = 0,16; KSp = 0,08; KSc = 0,20; KSg= 0,08), 

portanto: 

 

QS = 0,20Se + 0,08Sv + 0,20Ss + 0,16St + 0,08Sp + 0,20Sc + 0,08Sg                     (1) 

 

Onde: 

Se = Escola                                                    Sp = Área Verde – Parque  

Sv = Área Verde – Praça                               Sc = Comércio, serviço, indústria 

Ss =  Saúde (Posto de Saúde)                        Sg = Gestão Urbana (Subprefeitura) 

St = Transporte Coletivo                               K = Peso atribuído 

 

Para o subíndice de Qualidade dos Percursos Casa-Serviços (QP): 

 

         QP = (KPt Pt + KPe Pe + KPs Ps + KPc Pc + KPq Pq + KPm Pm + KPh Ph + KPi Pi)  

(KPt = 0,17; Kpe = 0,17; KPs = 0,17; KPc = 0,17; KPq = 0,08; KPm = 0,06; KPh= 0,08; 

KPi= 0,10), portanto: 

 

   QP = 0,17Pt + 0,17Pe + 0,17Ps + 0,17Pc + 0,08Pq + 0,06Pm + 0,08Ph + 0,10Pi     (2) 

 

Onde: 

Pt = Distância do percurso: casa – trabalho;  Pe = Distância do percurso: casa – escola             

Ps =  Distância do percurso: casa – posto de saúde;  Pc = Distância do percurso: casa – 

comércio, serviço, indústria;  Pq = Qualidade ambiental e paisagística; Pm = Equipamento 

e mobiliário urbano; Ph = Hierarquia Viária; Pi = Qualidade das calçadas e Infraestrutura; 

K = Peso atribuído 

 

Logo, para a determinação do Índice de Qualidade do Espaço dos Serviços Adaptado 

(QESA), temos:  

 

         QESA= ( KQS QS + KQP QP)                                 

Para KQS = 0,60 e KQP = 0,40, portanto: 

 

         QESA = 0,60QS + 0,40 QP                                                                                       (3) 

 

Onde: 

QS = Qualidade dos Serviços                          QP = Qualidade dos Percursos Casa-Serviços 

K = Peso atribuído 



 

Para atribuição dos valores dos indicadores foram utilizados critérios baseados em 

recomendações técnicas e padrões urbanísticos usuais, onde os indicadores foram 

classificados em “Bom/ótimo”, “Insuficiente” e “Péssimo”, com valores correspondentes a 

1,0, a 0,5 e a 0,05, respectivamente, essa atribuição de valores seguiu metodologia 

utilizada por Ribeiro (2012). Os valores finais obtidos foram agrupados em 3 intervalos (na 

escala de valores variando entre 0,05 e 1,0), espacializados em mapa.  

 

3. RESULTADOS  

O presente capítulo abordará os resultados da análise dos indicadores, com relação a sua 

classificação, como mostrado na tabela 1, e os valores finais obtidos do Índice QESA para 

os três bairros estudados: Barra de Gramame, Muçumagro e Gramame. 

 
Tabela 1. Subíndices de Qualidade dos Serviços (QS) e Qualidade dos Percursos (QP) para os bairros 

Barra de Gramame, Muçumagro e Gramame, em João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

Fonte: Os autores (2015). 

 

SubÍndice Indicadores  Barra de Gramame Muçumagro Gramame 

            

 

 

 

 

 

           QS  

Escola (Se)  Péssimo 

Se = 0,05 

Insuficiente 

Se = 0,5 

Insuficiente 

Se = 0,5 

Área Verde - Praça 

(Sv) 

Péssimo 

Sv = 0,05 

Péssimo 

Sv = 0,05 

Insuficiente 

Sv = 0,5 

Saúde (posto de 

saúde) (Ss) 

Péssimo 

Ss = 0,05 

Péssimo 

Ss = 0,05 

Insuficiente 

Ss = 0,5 

Transporte Coletivo 

(St) 

Péssimo 

St = 0,05 

Insuficiente 

St = 0,5 

Insuficiente 

St = 0,5 

Área Verde – 

Parque (Sp) 

Péssimo 

Sp = 0,05 

Péssimo 

Sp = 0,05 

Insuficiente 

Sp = 0,5 

Comércio, serviço, 

indústria (Sc) 

Péssimo 

Sc = 0,05 

Insuficiente 

Sc =0,5 

Insuficiente 

Sc =0,5 

Gestão Urbana – 

Subprefeitura (Sg) 

Péssimo 

Sg = 0,05 

Péssimo 

Sg = 0,05 

Péssimo 

Sg = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             QP 

Distância do 

percurso: casa – 

trabalho (Pt) 

Péssimo 

Pt = 0,05 

Péssimo 

 Pt = 0,05 

Péssimo 

Pt = 0,05 

Distância do 

percurso: casa – 

escola (Pe) 

Péssimo 

Pe = 0,05 

Insuficiente 

Pe = 0,5 

Insuficiente 

Pe = 0,5 

Distância do 

percurso: casa – 

posto de saúde (Ps) 

Péssimo 

Ps = 0,05 

Péssimo 

 Ps = 0,05 

Insuficiente 

Ps = 0,5 

Distância do 

percurso: casa – 

comércio, serviço 

(Pc) 

Péssimo 

Pc = 0,05 

Insuficiente 

Pc = 0,5 

Insuficiente 

Pc = 0,5 

Qualidade 

ambiental e 

Paisagística (Pq) 

Bom/ótimo 

Pq = 1 

Insuficiente 

Pq = 0,5 

Insuficiente 

Pq = 0,5 

Equipamento e 

Mobiliários 

Urbanos (Pm) 

Péssimo 

Pm = 0,05 

Péssimo 

 Pm = 0,05 

Insuficiente 

Pm = 0,5 

Hierarquia Viária 

(Ph) 

Péssimo 

Ph = 0,05 

Péssimo 

Ph = 0,05 

Péssimo 

Ph = 0,05 

Qualidade das 

calçadas e 

Infraestrutura (Pi) 

Péssimo 

Pi = 0,05 

Insuficiente 

Pi = 0,5 

Insuficiente 

Pi = 0,5 



 

3.1 Cálculo do Índice QESA em Barra de Gramame 

 

Barra de Gramame apresenta-se deficiente em equipamentos urbanos, espaços livres 

públicos e serviços sociais ofertados à população. Essas características foram capturadas na 

tabulação dos resultados obtidos para o subíndice QS. Todos os indicadores foram 

considerados como péssimos, resultando em um valor de QS= 0,05. 

 

Como consequência da análise dos indicadores Escola; Saúde e Comércio, Serviço e 

Indústria, o QP, conforme descrito para os indicadores relativos à distância (escola; posto 

de saúde; comércio e serviço), foram categorizado como péssimo, excetuando apenas dois 

indicadores, a qualidade ambiental e paisagística (Bom/ótimo) e a distância ao trabalho 

(Insuficiente), resultando em um valor de QP= 0,2025. 

 

O valor decorrido da inserção de QS e QP no índice final é de QESA =  0,111. O valor 

máximo que a equação QESA pode alcançar é equivalente a 1, sendo assim, o valor que 

Barra de Gramame atingiu, 0,111, representa apenas 11,1%  do que seria uma condição 

boa/ótima de qualidade de vida.  

 

3.2 Cálculo do Índice QESA em Muçumagro 

 

Muçumagro, quando comparado ao bairro Barra de Gramame, apresenta algumas 

melhorias em relação a equipamentos urbanos e serviços sociais ofertados à população, 

como escolas, transporte coletivo, atividades comerciais e de serviço. Contudo, o bairro 

ainda apresenta deficiências, sobretudo, em relação a espaços livres públicos.  Essas 

características foram capturadas na tabulação dos resultados obtidos para o subíndice QS. 

Os indicadores foram considerados como péssimos ou insuficientes, resultando em um 

valor QS = 0,302. 

 

Como consequência da análise dos indicadores Escola, Saúde e Comércio, Serviço e 

Indústria, o QP, conforme descrito para os indicadores relativos a distância (escola; posto 

de saúde; comércio e serviço), seguiram a mesma classificação de acordo com o QS. A 

classificação para os demais indicadores (qualidade ambiental, equipamentos e mobiliários 

urbanos, hierarquia viária e qualidade das calçadas) variam entre péssimo a insuficiente, 

nenhum deles atinge o valor de bom/ótimo, demonstrando a deficiência do bairro em 

relação a infraestrutura de uma maneira geral, resultando em um valor de QP= 0,284. 

 

O valor decorrido da inserção de QS e QP no índice final é de QESA =  0,2950. O valor de 

QESA para Muçumagro (0,295) representa 29,5% do que seria uma condição boa/ótima de 

qualidade de vida,  de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta pesquisa. 

Muçumagro, embora apresente um valor de QESA mais alto do que o bairro Barra de 

Gramame, é classificado, ainda, no intervalo dos valores baixos para qualidade de vida.  

 

3.3 Cálculo do Índice QESA em Gramame 

 

Gramame, quando comparado aos bairros Barra de Gramame e Muçumagro, já apresenta 

uma melhora considerável em relação à presença de equipamentos urbanos, serviços 

sociais ofertados à população, como escolas, transporte coletivo, atividades comerciais e de 

serviço e, até mesmo, aos espaços livres públicos.  Essas características foram capturadas 

na tabulação dos resultados obtidos para o subíndice QS. Todos os indicadores foram 



considerados como insuficientes exceto o de Subprefeitura, resultando em um valor QS = 

0,464.  

 

Em relação à qualidade dos percursos, apenas dois indicadores foram classificados como 

péssimo: hierarquia viária e distância do percurso casa – trabalho. Todos os outros foram 

classificados como insuficientes, parte deles, como consequência da análise dos 

indicadores QS (Escola; Saúde e Comércio, Serviço e Indústria). Assim como nos outros 

bairros, analisados, Gramame, também, não atinge a pontuação de bom/ótimo para nenhum 

desses indicadores, resultando em um valor de QP= 0,3875.  

 

O valor decorrido da inserção de QS e QP no índice final é de QESA =  0,4334. O valor do 

índice QESA para o bairro de Gramame (0,4334) representa 43% do que seria uma 

condição boa/ótima de qualidade de vida, de acordo com os parâmetros adotados (ver 

Quadro 1 e Quadro 2). Gramame, quando comparado aos demais bairros analisados, 

apresenta uma maior qualidade de vida.  

 

3.4 Mapeamento da qualidade de vida na borda intraurbana sul de João Pessoa 

 

Observa-se que Gramame foi o único bairro a ter uma escala de qualidade de vida mais 

elevada, estando classificado entre o intervalo de 0,36 a 0,65 (Figura 2). Barra de 

Gramame e Muçumagro obtiveram valores que estão classificados dentre o menor 

intervalo, entre 0,05 a 0,35, de acordo com a escala de pontuação do Índice QESA para 

qualidade de vida.  

 
Figura 2. Qualidade de vida nos bairros de Barra de Gramame, Muçumagro e Gramame, João Pessoa, 

Paraíba, Brasil. Fonte: Laurbe, CT, UFPB, 2015. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Barra de Gramame, Muçumagro e Gramame apresentam uma carência com relação a 

escolas. Este cenário acomoda, ainda, taxas de alfabetização inferiores à média municipal e 

nacional. Em Barra de Gramame, onde se observa a ausência deste equipamento, 18,7% da 

população é analfabeta, um número consideravelmente alto com relação à média 

municipal, 7,6% (IBGE, 2010).  

 

De acordo com Fernandes (2009), as escolas são instituições imprescindíveis para o 

desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas, das organizações e das sociedades. É nas 

escolas que a grande maioria das crianças e dos jovens aprende uma diversidade de 

conhecimentos e competências que dificilmente poderão aprender noutros contextos. Por 

isso, a carência e/ou a ausência de escolas afetam diretamente na qualidade de vida da 

população. 



 

Mesmo em Muçumagro e Gramame, onde há presença de escolas, a percentagem de 

pessoas analfabetas é alta, 12,4% e 11%, respectivamente (IBGE, 2010). Tal fato é 

influenciado pela deficiência na infraestrutura educacional, pelo perfil rural e de baixo 

poder aquisitivo do recorte estudado.  O percurso casa-escola nesses bairros é prejudicado, 

seja pela distância a ser percorrida a pé, maior que 500m, ou pela baixa qualidade da via, 

afetando na acessibilidade e mobilidade a este equipamento, e consequentemente na 

qualidade de vida.  

 

Com relação aos espaços livres públicos, Oliveira e Mascaró (2007) citam que estes trazem 

inúmeros benefícios para a melhoria da habitabilidade do ambiente urbano, entre eles a 

possibilidade do acontecimento de práticas sociais, momentos de lazer, encontros ao ar 

livre e manifestações de vida urbana e comunitária, que favorecem o desenvolvimento 

humano e o relacionamento entre as pessoas, influenciando direta e positivamente na 

qualidade de vida dos habitantes do meio urbano. Além disso, os espaços livres públicos 

contribuem diretamente para uma melhor qualidade ambiental, salubridade e conforto do 

espaço. Nesse contexto, a praça e o parque são dois exemplos pertinentes de espaços livres 

públicos abertos.  

 

Foi constatado que os bairros de Barra de Gramame e Muçumagro não possuem praças 

nem parques em seu perímetro, e, no geral, carecem de espaços livres públicos para prática 

de lazer, cultura e esporte, impactando negativamente na qualidade de vida da população e 

na salubridade do espaço. 

 

Santini (2003 apud SANTOS e MANOLESCU, 2008) destaca que a utilização de parques 

e praças são consideradas como um índice positivo na qualidade de vida urbana, desde que 

esses espaços sejam adequados para sua compatibilização como os aspectos cruciais da 

vida contemporânea e, principalmente, com os lazeres. Em Gramame, único bairro 

detentor de praças e parques, observa-se que estes, no geral, carecem de infraestrutura e 

não oferecem atividades para a população, tornando o lazer monótono e desagradável. 

Como consequência disso, observa-se o desuso e abandono destes espaços por parte da 

população. 

 

Em relação à saúde, as Unidades de Saúde da Família (USF) provém serviços básicos de 

saúde, disponibilizando medicamentos e atendimento médico para a população, em nível 

de primeiro atendimento, para consultas e pequenos procedimentos, considerando-se a rede 

hospital pública. Também possuem equipes responsáveis pela manutenção da saúde na 

comunidade, contribuindo diretamente para o bem estar dos habitantes e a qualidade de 

vida urbana. 

 

Nos três bairros do recorte estudado, foi constatado que o atendimento básico com relação 

à saúde mostra-se insuficiente, e também não suprem a demanda recomendada pelo 

Ministério da Saúde. Em Barra de Gramame e Muçumagro não há postos de saúde, 

enquanto Gramame possui duas unidades. De acordo com o Ministério de Saúde, as 

quantidades de unidades de saúde recomendada para cada bairro seriam de 1, 3 e 9 

respectivamente.  

 

Os habitantes de Barra de Gramame e Muçumagro, por não possuírem postos de saúde, são 

obrigados a buscarem atendimento nas unidades dos bairros circunvizinhos, o que aumenta 



o tempo de espera pelo atendimento e compromete a qualidade de serviço da USF diante 

da sobrecarga. 

 

Abordando o tema de transporte público, para Gomide (2003 apud VASCONCELOS, 

2009): 

 
 A existência de um serviço de transporte coletivo acessível, eficiente e de 

qualidade, que garanta a acessibilidade da população a todo o espaço urbano, 

pode aumentar consideravelmente a disponibilidade de renda e tempo dos mais 

pobres, propiciar o acesso aos serviços sociais básicos (saúde, educação, lazer) e 

às oportunidades de trabalho. Nesse sentido se entende o transporte coletivo 

como importante instrumento de combate à pobreza urbana e de promoção da 

inclusão social e consequentemente pode garantir aos usuários uma vida com 

mais qualidade.  (Vasconcelos, 2009, p.19). 

 

É de fundamental importância considerar transporte público na abordagem da qualidade de 

vida, pois esse é um dos mediadores da mobilidade e acessibilidade na cidade, sendo 

imprescindíveis para autonomia do cidadão. 

 
A acessibilidade ao sistema de transporte público está relacionada com as 

distâncias que os usuários caminham quando utilizam o transporte coletivo, 

desde a origem da viagem até o ponto de embarque e do ponto de desembarque 

até o destino final. A acessibilidade de um sistema de transporte público de 

passageiros também pode ser caracterizada pela maior ou menor facilidade de 

acesso ao sistema, sendo proporcional ao tempo decorrido até o ponto de parada 

e o tempo de espera pelo veículo. (Cardoso, 2008, p. 72 e 73). 

 

Em Barra de Gramame, Muçumagro e Gramame, foi constatada a deficiência no transporte 

público, seja pelo longo tempo de espera nas paradas de ônibus, dado a baixa frequência 

dos mesmos, ou pela baixa quantidade e pouca abrangência das linhas de ônibus ofertadas 

para cada bairro, dificultando a conexão dos mesmos com o resto da cidade. Assim, a 

acessibilidade e mobilidade urbana tornam-se comprometida para os moradores desses 

bairros, influenciando negativamente na qualidade de vida.  

 

Com relação a comércio e serviço, a presença destes no bairro, de modo geral, assim como 

sua variedade, gera oportunidades de emprego para população, dispensa o deslocamento 

em busca destas atividades, oferece serviços de necessidade básica, tais como, padaria; 

farmárcia; mercado; banco; restaurante; clínica etc para população e proporciona 

vivacidade e movimento ao local, por isso, tanto a quantidade como a variedade de 

atividades comerciais e de serviço influenciam positivamente na qualidade de vida da 

população. 

 

No geral, nos três bairros, observa-se uma carência principalmente quanto a opção de 

comércio e serviços, implicando no deslocamento dos moradores para outros bairros em 

busca destas atividades. Observa-se também que a maioria das pessoas trabalham fora do 

bairro, fato este que está diretamente influenciado por esta carência.  

 

Por sua vez, abordando o tema sobre áreas verdes, Londe e Mendes (2014) consideram 

que, no contexto da qualidade de vida urbana, estas,  

 
Além de atribuir melhorias ao meio ambiente e ao equilíbrio ambiental; 

contribuem para o desenvolvimento social e traz benefícios ao bem-estar, à saúde 

física e psíquica da população, ao proporcionarem condições de aproximação do 

homem com o meio natural, e disporem de condições estruturais que favoreça a 



prática de atividades de recreação e de lazer. Desse modo, quando dotadas de 

infraestrutura adequada, segurança, equipamentos e outros fatores positivos, 

poderão se tornar atrativas à população, que passará a frequentá-las, para a 

realização de atividades como caminhada, corrida, práticas desportivas, passeios, 

descanso e relaxamento; práticas importantes na restauração da saúde física e 

mental dos indivíduos.  (Londe e Mendes, 2014, p.269) 

 

Apesar de existirem áreas verdes correspondentes a áreas de proteção ambiental e áreas 

verdes remanescentes do processo de expansão nos bairros estudados, entretanto nota-se 

que estas, no geral, não dispõem de infraestrutura nem equipamentos para prática de 

atividades de recreação e lazer a população. As áreas verdes contribuem apenas para a 

qualidade ambiental e paisagística dos bairros, e consequentemente exercendo também 

certo peso sobre a qualidade de vida urbana. 

 

Já em relação a equipamentos urbanos comunitários, é sabido que existem vários tipos, 

como, prestação de serviços básicos de saúde, educação, lazer, etc e a existência destes “é 

considerada como um fator importante de bem estar social e de apoio ao desenvolvimento 

econômico, bem como de ordenação territorial e de estruturação dos aglomerados 

humanos” (Moraes, 2008, p.99). Assim, a carência e/ou ausência dos mesmos afeta 

negativamente na qualidade de vida, pois deixam de ofertar a população uma gama de 

serviços necessárias.  

 

Os mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras, postes de iluminação etc, também 

impactam na qualidade de vida urbana, pois dão ao usuário uma boa infraestrutura 

complementar para uso dos espaços urbanos. 

 

Barra de Gramame, Muçumagro e Gramame são deficientes quanto à quantidade e 

variedade de equipamentos urbanos, pois não ofertam a população serviços básicos 

necessários, e mobiliários urbanos, pois estes, quando existentes, não possuem 

infraestrutura adequada para uso do espaço público.  

 

Por fim, em relação as calçadas, estas são importantes elementos no que diz respeito ao 

percurso do pedestre, contribuindo para acessibilidade e mobilidade do mesmo.  

 
Para circulação de algumas pessoas, as características físicas das calçadas podem 

passar despercebidas, mas tais condições podem se tornar verdadeiros 

obstáculos, segregando e discriminando pessoas com deficiência ou pessoas com 

mobilidade reduzida, impossibilitando o uso pleno dos espaços públicos. (Lima, 

2013, p.1).  

 

Tal situação é observada nos bairros analisados, onde o tipo de pavimentação inadequada e 

a falta de manutenção aparente nas calçadas dificultam o percurso do pedestre.  

 

Nos bairros analisados observam-se as calçadas em leito natural e até mesmo inexistência 

das mesmas, fato que compromete a acessibilidade do percurso para o pedestre e até 

mesmo a segurança, gerando grandes possibilidades de conflito entre pedestres e veículos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No geral, os indicadores analisados mostraram que Barra de Gramame, Muçumagro e 

Gramame apresentam deficiências e/ou carências com relação a equipamentos e 

mobiliários urbanos oferecidos a população; educação; saúde; comércio e serviço; 



transporte público; praças; parques; qualidade e hierarquia viária. Todos esses quesitos 

influenciaram diretamente no resultado final obtido para qualidade de vida de cada bairro. 

Com base no que foi analisado, é possível concluir que Barra de Gramame, Muçumagro e 

Gramame apresentam valores baixos, isto é, resultados insatisfatórios para qualidade de 

vida, de acordo com a escala e parâmetros estabelecidos pelo Índice do QES Adaptado, 

pois a maioria dos indicadores foi classificada como péssimos ou insuficientes. Estes 

valores 0,111; 0,295 e 0,4334 capturados para os três bairros citados, respectivamente, 

estão longe do resultado final máximo 1 que o índice pode atingir, pelo contrário, 

encontram-se dentro da mesma escala aproximada que engloba inclusive o menor valor  

possível, que é 0,05. Apenas Gramame obteve um resultado em uma escala relativamente 

maior que os outros bairros; isto se justifica dado à presença de praças, parque, postos de 

saúde, maior quantidade de escolas, equipamentos urbanos e comércio e serviço.  

 

Com relação aos resultados obtidos pelo índice do IQVU –JP, é possível observar que estes 

diferem dos resultados obtidos pelo índice do QES Adaptado, sendo eles: 0,430 para Barra 

de Gramame; 0,425 para Muçumagro e 0,427 para Gramame. Isto ocorre devido à 

diferença na estrutura da fórmula, neste caso utilizado a do QER, e também na quantidade 

de indicadores analisados. Porém, vale ainda ressaltar aqui que apesar de diferirem em 

valores, ambos os índices chegam à mesma conclusão quanto à qualidade de vida nestes 

espaços periféricos.   

 

Por fim, a partir dessa pesquisa, foi possível obter um panorama da situação atual com 

relação à qualidade de vida dos bairros em questão, levando-se a conclusão de que estes 

espaços periféricos necessitam de mais atenção e investimentos por parte do poder público 

para prover aos seus moradores melhores condições de vida.  
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