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Crescimento Urbano, Áreas Verdes e Qualidade de Vida de São José dos Campos.
Este trabalho terá como finalidade a analise do crescimento urbano de São José dos
Campos para que se possa investigar o quadro de impactos deste processo nas condições do meio
ambiente e no bem estar da população.
Inicialmente será realizada uma reflexão sobre os aspectos conceituais das áreas verdes da
cidade, que servirão como parâmetro para a qualidade de vida da população. Estas áreas
presentes em ambiente urbano podem estar correlacionadas à qualidade de vida uma vez que
estão ligados à melhoria nas condições climáticas, ao controle da poluição atmosférica, na
atenuação da erosão e inundação urbana, bem como na beleza da paisagem. Neste âmbito as
áreas verdes podem influenciar positivamente nos impactos causados pelo desenvolvimento
econômico acelerado.
As cidades por sua própria dinâmica de crescimento e evolução tendem a diminuir tais
áreas em estudo, ou seja, a perda e ou a falta de importância na criação destes ambientes passa a
ser um assunto de suma importância no ponto de vista do planejamento urbano.
Para que se possa observar e avaliar a temática em questão, o trabalho terá como base o
uso de geotecnologias de mapeamentos e produtos cartográficos. O mapeamento terá em vista os
elementos que compõem a paisagem, bem como os elementos naturais e antrópicos. Contudo
espera-se estimar o índice de qualidade de vida, através de uma analise quantitativa da cobertura
vegetal relacionados ao setor censitário de São José dos Campos.
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