
Cidades médias paulistas e qualidade de vida: estudo comparado entre cidades de 
diferentes portes1 

 

Rafael A. ORSI 
Professor Assistente Doutor 

Universidade Estadual Paulista – UNESP – Faculdade de Ciências e Letras - Campus Araraquara 
Departamento de Antropologia, Política e Filosofia 

r.orsi@fclar.unesp.br 

 

 

Resumo 

No conjunto de cidades do Estado de São Paulo, as cidades de porte médio apresentam grande 
dinamismo e importância. Muito embora haja heterogeneidades neste grupo, um panorama geral 
sobre elas, estabelecendo comparações e agrupamentos mostra-se bastante relevante. 
Considerando-se um universo de 57 cidades de diferentes portes populacionais no Estado de 
São Paulo (Brasil) buscou-se de maneira quantitativa estabelecer um quadro comparativo entre 
elas e averiguar a posição das cidades de porte médio no que tange a qualidade de vida e, ao 
mesmo tempo, buscou-se criar um panorama geral das cidades médias em questão. Embora 
não seja o foco do trabalho, apresentou-se alguns pontos em torno debate sobre as definições 
de cidade média e intermediárias e utilizou-se a dimensão populacional para selecionar as 
cidades analisadas. Baseando-se em quatro indicadores – taxas de analfabetismo, mortalidade 
na infância, condições de saneamento básico e renda – com um recorte temporal, desde o início 
dos anos 2000, foi possível estabelecer agrupamentos dessas cidades e criar um panorama 
geral para facilitar sua leitura e classificação. 
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Introdução 

Uma observação rápida da malha municipal do Estado de São Paulo a partir do censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE deixa evidente a disparidade da 

distribuição da população entre seus 645 municípios. Ao se considerar os municípios que 

possuem uma população de até 100 mil habitantes, encontra-se 88,37% dos municípios paulista, 

abrigando uma população que corresponde a apenas 25,29% do total. Aqueles que possuem 

uma população entre 100 e 500 mil habitantes, correspondem a 10,23% e abrigam 32,32% da 

população e os municípios com mais 500 mil habitantes são apenas 1,39% do total, mas 

correspondem a 42,37% da população do Estado. Tal concentração mostra-se ainda maior ao se 

ponderar que em regiões metropolitanas como a de Campinas – cidade com mais de um milhão 



de habitantes – e São Paulo – com mais de 11 milhões – estão agregadas cidades como 

Americana, Santa Bárbara D’oeste, Hortolândia, Sumaré todas com mais de 100 mil habitantes 

na região de Campinas e, no caso de São Paulo, encontra-se Guarulhos – com mais de um 

milhão de habitantes – Osasco, São Bernardo do Campo e Santo André, todas com mais de 500 

mil habitantes. Ou seja, há um forte adensamento populacional nas regiões metropolitanas do 

Estado de São Paulo, que não parece ganhar novos contornos apesar do crescimento das 

cidades médias. Como apresenta Andrade e Serra (2001), 

Embora a desconcentração do crescimento populacional no período 1970/91 
seja um fenômeno inquestionável, a elevação da participação populacional 
das cidades médias no conjunto do país deve-se, em grande parte, ao 
crescimento das cidades médias pertencentes às regiões metropolitanas. 
Assim, o anúncio de um ritmo mais elevado de crescimento do conjunto de 
cidades médias, muitas vezes por incluir as cidades metropolitanas, não deve 
ser diretamente associado ao processo de desconcentração populacional (p. 
136). 

Considerando-se a primeira década dos anos 2000 as cidades médias também 

apresentaram um crescimento populacional maior que os centros de grande porte, porém com 

uma diferença percentual muito pequena, que torna-se ainda menor quando observa-se as 

projeções para o final da década de 2020. Entre 2001 e 2011 os municípios médios paulistas 

fora de regiões metropolitanas apresentaram um crescimento populacional médio de 12,92% e 

os municípios de grande porte, 11,38%. Considerando-se as estimativas para o ano de 2020, de 

acordo com as projeções da Fundação Estadual de Análise de Dados – SEADE – os municípios 

médios apresentarão um crescimento de 8,6% e os de grandes segundos 8,07%. Se, do ponto 

de vista da concentração populacional, os percentuais apresentam um quadro de pequenas 

transformações, é inegável que as cidades médias protagonizam mudanças em seus territórios, 

sejam pelo aumento populacional, dinâmica econômica, criação de infraestruturas, etc. No 

entanto, tais transformações não as colocam necessariamente em uma posição privilegiada. O 

simples fato de ser uma cidade de porte médio  não afasta automaticamente as mazelas dos 

grandes centros urbanos, tão menos as livra de cair na estreita gama de possibilidades das 

cidades menores. De certa forma, essas duas possibilidades podem aparecer, são importantes e 

representam trunfos para as cidades de porte médio, mas devem ser observados com cuidado 

para não obscurecer realidades distintas apresentadas por essas cidades. 

 Neste texto parte-se do princípio de que as cidades médias apresentam um potencial 

não realizado para alavancar a qualidade de vida de seus citadinos. Pois, apesar de 

normalmente contarem com corpo técnico bem formado, proximidade com universidades e 



centros de pesquisas, instituições da sociedade civil organizada e grande fluxo de capitais – 

elementos que as diferenciam das pequenas cidades – e ainda dimensões territoriais, densidade 

de relações e complexidade menores quando comparadas às grandes metrópoles, elas não 

apresentam indicadores que a diferenciam de maneira acentuada e positiva em relação à cidade 

de outros portes. 

Assim, objetiva-se com o trabalho averiguar de forma quantitativa e comparada 

indicadores socioeconômicos que possam criar um quadro da qualidade de vida nas cidades 

médias. Para tanto, tomando-se como referência o Estado de São Paulo, selecionou-se todas as 

cidades médias, aqui consideradas com população entre 100 e 500 mil habitantes, fora de 

regiões metropolitanas. Com o intuito de estabelecer as comparações, de forma aleatória foram 

selecionadas cidades pequenas distribuídas pelo Estado, a partir das regiões administrativas. 

Devido ao número reduzido, selecionou-se todas as cidades grandes do Estado. A partir desse 

universo, realizou-se os levantamentos de dados de forma indireta através das bases de dados 

do IBGE e do SEADE. Tais dados são fundamentalmente sobre aspectos socioeconômicos, 

notadamente saúde, educação e renda, tomando como base temporal a primeira década dos 

anos 2000. A pesquisa trata-se, portanto, de uma investigação quantitativa, o que não implica 

em ignorar aspectos qualitativos, sobretudo quando se discute a qualidade de vida. A partir 

desse ponto, torna-se imperativo debater as ações da política urbana para estas cidades, afim 

de que todo o seu dinamismo possa voltar-se para sua população e concretize avanços 

substantivos na melhora da qualidade de vida dos citadinos. 

Entendendo que a definição de cidade média não é consensual apresenta-se uma breve 

discussão sobre esta definição antes da análise dos dados propriamente ditos. 

 

Cidades médias ou intermediárias? 

Embora o texto não se proponha a debater a conceituação de cidades médias, de porte 

médio, intermediárias, relés ou outras classificações possíveis, mostra-se importante algumas 

considerações em relação às cidades de porte médio e cidades intermediárias. No que tange as 

cidades de porte médio, é perfeitamente possível estabelecer uma classificação a partir do 

tamanho de sua população. Embora esta possa ser uma forma de classificação e recorte das 

cidades, de certa maneira, ela mostra-se limitante uma vez que tal dimensão por si só não 

assegura a funcionalidade de uma cidade dentro da estrutura de uma rede urbana. Como 

apresenta Branco (2006), tais cidades devem constituir-se em nós de articulação entre as 



grandes metrópoles e as cidades menores. Em um esforço de classificação das cidades médias 

em todo o território brasileiro, a autora supracitada considera três dimensões fundamentais: 

tamanho da população, aspectos econômicos e qualidade de vida. Extrapolando a simples 

dimensão populacional, mesmo quando considerado o meio geográfico no qual a cidade se 

encontra, Sanfeliu e Torné (2004) também destacam o papel de intermediação das cidades 

médias. De acordo com os autores, tais funções se relacionam ao  

[...] papel de mediación en los flujos (bienes, información, innovación, 
administración, etc.) entre los territorios rurales y urbanos de su área de 
influencia y los otros centros o áreas, más o menos alejados. Funciones de 
intermediación entre los espacios locales/territoriales y los espacios 
regionales/nacionales e, incluso, globales (SANFELIU e TORNÉ, 2004). 

 

A partir de suas funcionalidades, os autores tratam essas cidades como intermediárias e 

não como médias, já que, para eles, o conceito de cidades médias tal qual se tinha na década de 

1980 nos remete a um sistema demasiadamente rígido e estático. O conceito de cidade 

intermediária supera estas limitações. Para Santos (2008), as cidades intermediárias são relés 

das metrópoles, com a mesma origem que estas, mas não beneficiárias do sistema como os 

grandes centros metropolitanos concentradores de renda, produção e serviços. Se há uma 

subordinação técnica, também existe uma subordinação política das cidades intermediárias em 

relação aos centros metropolitanos. Como asseveram Santos e Silveira (2006), 

As cidades médias comandam o essencial dos aspectos técnicos da 
produção regional, deixando o essencial dos aspectos políticos para 
aglomerações maiores, no país ou no estrangeiro, em virtude do papel das 
metrópoles na condução direta ou indireta do chamado mercado global. Mas 
isso constitui uma fonte permanente de indagações, já que a cidade regional, 
relé político subordinado, é também um espelho de contradições entre as 
preocupações ligadas à produção propriamente dita (seu lado técnico) e as 
ligadas à realização (seu lado político) (p. 283). 
 

 

Muito embora tratada aqui como cidade média, os autores deixam a entender que 

referem-se a cidades intermediárias, ao apresentarem tais cidades como relé político e também 

seu caráter regional. Para Sanfeliu e Torné (2004) algumas características são fundamentais 

para a identificação/definição de cidades médias. Dentre essas características é possível se 

destacar: a) oferecer serviços mais ou menos especializados para sua população e para seu 

entorno; b) ser um centro de interação social, econômica e cultural, com grande influência 

econômica sobre as áreas rurais nos países do terceiro mundo; c) existência de infraestrutura 

que conectam redes locais, regionais, nacionais e facilitam a conexão com redes internacionais, 



ou seja, cria-se nós articuladores de fluxos a outros níveis da rede urbana; d) abrigar 

administrações governamentais como resultado de descentralização administrativa. 

Se comparadas com centros de maiores portes, as cidades intermediárias apresentam 

outras características como a manutenção de relações mais harmônicas com seu entorno e mais 

equilibradas com seu território, são centros mais fáceis de governar e promover a participação 

cidadã na gestão da cidade, promove maior identidade da população com seu espaço, apresenta 

menores problemas ambientais e também menores conflitos e custos sociais. Também por uma 

questão de escala é possível constatar aspectos negativos como menor diversidade social e 

cultural, menor competitividade econômica e maior dificuldade em acessar importantes fluxos de 

informação e capital. 

É valido salientar que essas últimas características estão intimamente ligadas ao porte 

populacional da cidade que, se não são determinantes, ao menos influenciam sua dinâmica de 

maneira singular. Sposito (2011) defende que a dimensão quantitativa, além da intensidade dos 

processos, altera também as dimensões qualitativas da cidade o que redimensiona sua 

funcionalidade. 

No que tange as características das cidades de porte médio e sua possível classificação 

como intermediárias, as dimensões que denotam a qualidade de vida mostram-se importantes. 

Com o intuito de discutir algumas dessas particularidades e estabelecer comparações com 

cidades de outras dimensões populacionais, a seguir serão apresentados alguns indicadores e 

seu comportamento, sobretudo nas cidades de porte médio.   

 

Análise dos Dados 

Como explicitado anteriormente foram selecionadas 57 cidades do Estado de São Paulo, 

das quais 34 cidades médias paulistas fora de regiões metropolitanas, 14 cidades pequenas 

distribuídas pelo Estado de acordo com as regiões administrativas e as 9 cidades paulistas de 

grande porte. Apesar do reconhecimento da limitação em utilizar o tamanho da população como 

único critério de classificação das cidades, já que sua dinâmica e importância enquanto cidade 

média não advém diretamente de sua dimensão populacional, optou-se pelo recorte populacional 

para tal triagem no universo das 645 cidades paulistas. No mapa 01 é possível ver a 

espacialização das cidades selecionadas dentro do Estado de São Paulo. 

 



Mapa 1 – Municípios de Diferentes Portes Selecionados no Estado de São Paulo. 

 
Elaborado por: Rafael A. Orsi 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Censo 2010, 2011. 

 
 
 Para fazer as comparações foram adotadas quatro variáveis que pudessem expressar 

algumas das dimensões da qualidade de vida dos municípios analisados. Assim, as variáveis 

selecionadas foram: taxas de analfabetismo, mortalidade na infância, condições de adequação 

sanitária das moradias e a renda. 

 

 

Analfabetismo 

 Ao analisar os dados sobre analfabetismo, observou-se grande variação dentro de cada 

município a partir das faixas etárias. As menores taxas de analfabetismo estão na faixa etária 

que vai dos 15 ao 24 anos e as maiores estão na faixa da população acima dos 60 anos. Este 

dado, sem recorrer a séries temporais, indica a melhora, ao menos quantitativa, na educação 

básica de todos os municípios independente de seu porte populacional. 

 

Tabela 01 – Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, segundo o 
porte de municípios selecionados do Estado de São Paulo – 2010. (dados em %) 
 

MUNICÍPIOS DE PORTE MÉDIO  
Município Total Entre 15 e 

24 anos 
Entre 25 e 

59 nos 
Acima 
de 60 
anos 

Araçatuba 3.85 0.88 2.13 13.42 



Araraquara 3.62 0.83 2.41 11.32 
Araras 4.74 1.15 3.67 14.02 
Atibaia 4.92 1.22 3.91 13.62 
Barretos 4.21 1.16 2.87 12.78 
Bauru 3.09 0.84 1.90 10.49 
Birigui 4.50 0.68 2.28 18.60 
Botucatu 4.11 0.99 2.92 12.39 
Bragança Paulista 4.39 0.88 2.92 14.74 
Caraguatatuba 4.72 1.10 3.82 13.96 
Catanduva 4.69 0.90 2.73 15.29 
Franca 3.44 0.75 2.05 13.52 
Guaratinguetá 2.91 0.81 1.86 9.70 
Itapetininga 4.54 1.17 3.16 15.78 
Itu 4.44 0.97 3.45 14.69 
Jacareí 3.79 0.87 2.61 13.55 
Jaú 4.71 0.98 3.10 15.78 
Jundiaí 3.08 0.90 2.05 9.68 
Limeira 3.99 1.03 2.47 14.94 
Marília 4.06 0.64 2.03 15.64 
Mogi Guaçu 4.30 1.01 2.66 16.16 
Ourinhos 4.98 1.03 3.22 16.42 
Pindamonhangaba 3.87 1.02 2.65 14.61 
Piracicaba 3.10 0.95 2.35 8.96 
Presidente Prudente 3.91 0.75 1.99 14.83 
Rio Claro 3.46 0.65 2.55 10.31 
Salto 3.96 0.76 2.61 15.68 
São Carlos 3.66 0.84 2.40 12.23 
São José do Rio Preto 3.20 0.69 1.74 11.62 
Sertãozinho 5.37 1.08 4.02 19.62 
Tatuí 4.25 1.16 3.13 13.29 
Taubaté 3.06 1.22 2.02 10.40 
Várzea Paulista 5.00 1.08 3.49 24.19 
Votorantim 3.48 0.89 2.22 14.71 

MUNICÍPIOS DE PORTE GRANDE 

Campinas 3.26 0.84 2.29 10.55 
Guarulhos 4.10 1.06 3.42 14.74 
Osasco 3.49 1.05 2.66 12.07 
Ribeirão Preto 2.91 1.08 2.15 8.46 
Santo André 2.78 0.78 2.02 8.02 
São Bernardo do Campo 3.04 0.73 2.36 10.36 
São José dos Campos 2.96 0.84 2.02 11.52 
São Paulo 3.18 1.00 2.54 8.89 
Sorocaba 3.10 0.81 2.30 10.41 

MUNICÍPIOS DE PORTE PEQUENO 

Adamantina 6.35 0.81 2.95 20.95 
Américo Brasiliense 6.89 1.02 5.57 29.00 
Braúna 8.97 1.19 5.25 27.80 
Campos do Jordão 4.42 1.06 3.13 17.99 



Florínia 9.29 1.35 5.70 28.15 
Jales 5.71 0.86 2.70 19.93 
Pederneiras 6.63 1.25 5.15 20.99 
Peruíbe 6.05 1.56 5.06 13.64 
Pitangueiras 8.04 1.87 6.97 24.73 
Registro 5.58 1.01 3.76 18.89 
São Joaquim da Barra 5.00 0.77 3.41 17.05 
São Miguel Arcanjo 7.98 1.17 5.92 26.80 
Taiaçu 10.94 1.44 9.01 28.16 
Vargem Grande do Sul 5.91 1.29 4.09 18.76 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Censo 2010, 2012. 
Org. Rafael A.Orsi 

 

 Ao se comparar os dados médios, apesar da melhora em todas as cidades, o grupo que 

se destaca de maneira positiva é o das grandes cidades. Na média geral, este grupo de cidades 

apresentava em 2010 uma taxa de analfabetismo de 3.20% contra 4.04% e 6.98% das cidades 

médias e pequenas, respectivamente. Se observado por faixas etárias a situação não se 

modifica, já que na faixa que vai dos 15 aos 24 anos o percentual das grandes cidades estava 

em 0.91%, enquanto das médias e pequenas estavam em 0.94% e 1.19%. E, na média acima 

dos 60 anos os dados se repetem, com 10.56% para cidades grandes, 14.03% para as cidades 

médias e 22.35% para as cidades pequenas. 

 É importante observar que quando se busca os menores valores dentro do conjunto 

geral de cidades, o que se destaca são as cidades médias. Na faixa que vai dos 15 ao 24 anos o 

menor valor aparece na cidade de Marília com 0.64%, na faixa dos 25 aos 59 anos aparece a 

cidade de São José do Rio Preto com 1.74% e na média geral aparecem as cidade de 

Guaratinguetá – média – e Ribeirão Preto – grande – ambos com 2.91%. Somente na faixa 

acima dos 60 anos figura uma cidade grande com os melhores resultados – Santo André com 

8.02%. Por certo que se fosse considerado valores absolutos, todos os dados se apresentariam 

de maneira avultada nos municípios de porte grande e forma muito discreta nos de porte 

pequeno. É importante salientar ainda que em um universo reduzido, a ocorrência de um único 

evento altera sobremaneira os valores percentuais, o que obriga a uma leitura cuidadosa dos 

dados dos municípios de menor porte, os quais apresentaram os piores percentuais em todo o 

conjunto. 

 

Mortalidade na Infância 



 A partir dos dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE – 

(2012) é possível apurar que houve uma queda média de aproximadamente 24% nas taxas de 

mortalidade na infância (de 0 a 5 anos de idade) no período compreendido entre 2000 e 2009 em 

todos os municípios selecionados. Esta melhora mostra um avanço nas condições de saúde nos 

municípios independente de seu porte. Ao se considerar a média de cada um dos conjuntos, os 

dados indicam semelhanças entre os municípios de grande e médio porte – cerca de 13.70 ‰ – 

e uma situação inferior para os municípios pequenos – 15.13‰. No entanto, os municípios 

pequenos, quando considerados de maneira isolada, são os que apresentam os melhores 

resultados em relação a mortalidade na infância – é possível ver os dados na tabela 02. 

 

Tabela 02 – Taxa de mortalidade na infância – de 0 a 05 anos – segundo o porte de 
municípios selecionados do Estado de São Paulo – 2009. (dados em ‰). 

MUNICÍPIOS DE PORTE MÉDIO 

Município Taxa de Mortalidade na Infância 

Araçatuba 17.4 

Araraquara 13.11 

Araras 9.79 

Atibaia 12.64 

Barretos 15.6 

Bauru 13.57 

Birigui 11.72 

Botucatu 13.56 

Bragança Paulista 17.18 

Caraguatatuba 16.59 

Catanduva 9.17 

Franca 19.57 

Guaratinguetá 16.69 

Itapetininga 18.51 

Itu 12.83 

Jacareí 12.1 

Jaú 14.99 

Jundiaí 14.9 

Limeira 15.05 

Marília 12.73 

Mogi Guaçu 12.37 

Ourinhos 9.94 

Pindamonhangaba 14.37 

Piracicaba 10.48 

Presidente Prudente 11.72 

Rio Claro 12.71 

Salto 9.21 



São Carlos 9.43 

São José do Rio Preto 9.99 

Sertãozinho 14.77 

Tatuí 15.55 

Taubaté 14.25 

Várzea Paulista 15.49 

Votorantim 18.16 

MUNICÍPIOS DE PORTE GRANDE 
 

Campinas 12.57 

Guarulhos 12.78 

Osasco 15.56 

Ribeirão Preto 11.2 

Santo André 14.32 

São Bernardo do 
Campo 

14.57 

São José dos Campos 13.23 

São Paulo 13.84 

Sorocaba 15.44 

MUNICÍPIOS DE PORTE PEQUENO 
 

Adamantina 2.91 

Américo Brasiliense 20.22 

Braúna - 

Campos do Jordão 22.05 

Florínia 27.78 

Jales 15.84 

Pederneiras 12.35 

Peruíbe 19.59 

Pitangueiras 7.3 

Registro 11.59 

São Joaquim da Barra 7.86 

São Miguel Arcanjo 24.77 

Taiaçu - 

Vargem Grande do Sul 9.33 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2012(a).  
Org. Rafael A. Orsi 

 

 

Os dados mostram grande heterogeneidade entre os municípios, mesmo entre aqueles 

de mesmo porte, sobretudo os pequenos. Nos municípios de porte médio, considerando-se a 

média desse conjunto, 47% estão acima da média, ou seja, em uma situação inferior em relação 

a todo o grupo. Dentre os municípios médios alguns se destacam de maneira positiva 

apresentando taxas abaixo dos 10‰, como é o caso de Araras, Catanduva, Ourinhos, Salto, São 



Carlos e São José do Rio Preto. Porém outros apresentam dados bastante elevados, como 

Franca, Itapetininga e Votorantim. 

 

Saneamento 

 Baseando-se na classificação presente no censo demográfico 2010 do IBGE no qual o 

saneamento é dividido em adequado, semi-adequado e inadequado é possível perceber que as 

cidades médias apresentam os melhores resultados no diz respeito a este quesito. Em relação 

às moradias permanentes particulares, o saneamento nas cidades médias apresenta uma média 

de 93.45% como adequado, seguido de maneira muito próxima pelas cidades grandes com 

92.98% e um pouco mais distante pelas cidades pequenas com 87.33%. Observando as 

moradias classificadas na condição de semi-adequada, encontra-se as seguintes médias: 6.89%, 

5.90% e 8.95% respectivamente para as cidade grandes, médias e pequenas. Apenas no outro 

extremo da tabela – moradias com condições inadequadas – as cidades médias não aparecem 

com os melhores resultados. Nesta faixa encontram-se as cidades de porte grande com 0.12%, 

as cidades médias com 0.65% e as cidades pequenas com 3.73%. Em um panorama geral, as 

cidades médias apresentam a melhor adequação em relação ao saneamento dos domicílios 

particulares no Estado de São Paulo. 

 Se for observado os percentuais municipais de forma individualizada – como mostra a 

tabela 03 – as cidades médias também se destacam em todo o conjunto selecionado, tanto nos 

aspectos positivos, já que um dos melhores percentuais de cobertura de saneamento adequado 

está neste conjunto, na cidade de Sertãozinho com 98.15%, como também nos negativos, uma 

vez que, o pior percentual está entre as cidades médias, Atibaia com apenas 67.05%. Quando 

observadas as outras duas faixas de classificação, tal qual os demais agrupamentos, as cidades 

médias apresentam grande heterogeneidade variando de taxas próximas a zero nas faixas de 

classificação como inadequado até percentuais que ultrapassam os 10% na faixa do semi-

adequado, chegando até 32.08% em Atibaia. 

 

Tabela 03 - Proporção de domicílios particulares permanentes, por tipo de saneamento, de 
municípios selecionados do Estado de São Paulo, segundo o porte populacional em 2010. 
 

MUNICÍPIOS DE PORTE MÉDIO  
Município Adequado (1) Semi-adequado (2) Inadequado (3) 

Araçatuba 96.76 2.54 0.70 



Araraquara 97.62 1.89 0.48 
Araras 96.77 2.69 0.53 
Atibaia 67.05 32.08 0.86 
Barretos 95.35 2.17 2.48 
Bauru 97.34 2.42 0.24 
Birigui 96.12 2.25 1.62 
Botucatu 94.03 4.84 1.13 
Bragança Paulista 83.91 15.61 0.48 
Caraguatatuba 86.37 13.29 0.34 
Catanduva 96.95 2.79 0.26 
Franca 97.84 1.88 0.28 
Guaratinguetá 89.42 9.97 0.61 
Itapetininga 89.45 8.54 2.01 
Itu 92.16 7.00 0.85 
Jacareí 93.40 6.12 0.47 
Jaú 97.29 1.88 0.84 
Jundiaí 93.19 6.74 0.07 
Limeira 95.72 3.59 0.69 
Marília 95.61 3.38 1.01 
Mogi Guaçu 94.9 4.21 0.89 
Ourinhos 96.45 2.80 0.75 
Pindamonhangaba 94.22 4.94 0.83 
Piracicaba 96.97 2.83 0.20 
Presidente Prudente 96.83 2.52 0.65 
Rio Claro 97.89 1.49 0.62 
Salto 96.37 3.37 0.25 
São Carlos 96.38 3.27 0.36 
São José do Rio Preto 87.69 12.17 0.13 
Sertãozinho 98.15 1.70 0.15 
Tatuí 91.43 7.78 0.78 
Taubaté 94.89 4.79 0.32 
Várzea Paulista 88.19 11.78 0.03 
Votorantim 94.48 5.23 0.29 

MUNICÍPIOS DE PORTE GRANDE 

Campinas 90.65 9.16 0.19 
Guarulhos 87.85 12.03 0.12 
Osasco 89.82 9.85 0.33 
Ribeirão Preto 97.77 2.08 0.15 
Santo André 95.29 4.71 0.00 
São Bernardo do Campo 91.56 8.39 0.05 
São José dos Campos 93.24 6.61 0.15 
São Paulo 93.16 6.79 0.05 
Sorocaba 97.52 2.41 0.07 

MUNICÍPIOS DE PORTE PEQUENO 

Adamantina 94.41 2.77 2.82 
Américo Brasiliense 98.80 0.90 0.29 
Braúna 85.83 5.79 8.38 
Campos do Jordão 80.42 19.16 0.43 



Florínia 86.94 8.49 4.56 
Jales 93.06 2.24 4.69 
Pederneiras 91.79 3.92 4.29 
Peruíbe 75.70 23.85 0.45 
Pitangueiras 95.54 3.00 1.46 
Registro 79.79 16.75 3.46 
São Joaquim da Barra 97.39 1.75 0.85 
São Miguel Arcanjo 59.79 29.75 10.46 
Taiaçu 89.70 3.29 7.01 
Vargem Grande do Sul 93.43 3.57 3.00 
(1) abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica e lixo coletado 
diretamente ou indiretamente. 
(2) domicílio com pelo menos uma forma de saneamento considerada adequada 
(3) todas as formas de saneamento consideradas inadequadas 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Censo 2010, 2012. 
Org. Rafael A. Orsi 

 

 Somando-se as faixas de classificação semi-adequado e inadequado, averigua-se que 

em 20.58% das cidades médias mais de 10% da população enfrenta algum tipo de carência em 

saneamento.  Se comparado aos outros grupos de cidades, a situação não é a pior encontrada 

no universo selecionado, pois 22.22% e 50% das cidades grandes e pequenas respectivamente 

possuem mais de 10% de sua população em estado de carência em relação ao saneamento 

básico. Apesar de se encontrar em uma situação melhor que a dos demais grupos, este fato não 

coloca as cidades médias em uma situação privilegiada, pois mesmo que algumas cidades 

apresentem valores positivos como é o caso de Sertãozinho, Rio Claro ou Franca, todas 

apresentam algum nível de deficiência no atendimento de saneamento básico à sua população, 

que em nenhum caso foi inferior a 1% dos domicílios. 

 

Renda 

 A última dimensão proposta para esta análise foi a renda. É importante salientar que 

apesar das diferenças nas rendas médias de cada um dos grupos analisados, deve-se 

considerar que o custo de vida nas grandes cidades tende a ser maior, tanto por conta dos 

custos de transporte, habitação como de alguns produtos e serviços. Como é possível observar 

na tabela 04 a renda mostra-se maior nas cidades de grande porte. Na média, em 2010, 

encontrou-se os seguintes valores de acordo com o IBGE: R$ 980.22 para as cidades de porte 

grande, R$ 815.56 para as cidades de porte médio e 617.21 para as cidades pequenas. 

 



Tabela 04 – Renda per capita nominal segundo porte de municípios selecionados do 
Estado de São Paulo – 2010. (dados em R$). 

MUNICÍPIOS DE PORTE MÉDIO 

Município Renda Per capita 

Araçatuba 871 

Araraquara 914 

Araras 815 

Atibaia 900 

Barretos 808 

Bauru 934 

Birigui 710 

Botucatu 918 

Bragança Paulista 806 

Caraguatatuba 668 

Catanduva 841 

Franca 728 

Guaratinguetá 819 

Itapetininga 654 

Itu 867 

Jacareí 736 

Jaú 803 

Jundiaí 1149 

Limeira 789 

Marília 819 

Mogi Guaçu 694 

Ourinhos 741 

Pindamonhangaba 698 

Piracicaba 946 

Presidente Prudente 905 

Rio Claro 865 

Salto 767 

São Carlos 939 

São José do Rio Preto 1006 

Sertãozinho 802 

Tatuí 693 

Taubaté 871 

Várzea Paulista 596 

Votorantim 657 

MUNICÍPIOS DE PORTE GRANDE 
 

Campinas 1181 

Guarulhos 666 

Osasco 792 

Ribeirão Preto 1081 

Santo André 1053 

São Bernardo do Campo 984 



São José dos Campos 984 

São Paulo 1180 

Sorocaba 901 

MUNICÍPIOS DE PORTE PEQUENO 
 

Adamantina 790 

Américo Brasiliense 579 

Braúna 631 

Campos do Jordão 594 

Florínia 496 

Jales 749 

Pederneiras 644 

Peruíbe 615 

Pitangueiras 574 

Registro 601 

São Joaquim da Barra 732 

São Miguel Arcanjo 470 

Taiaçu 559 

Vargem Grande do Sul 607 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Censo 2010, 2012. 
Org. Rafael A. Orsi 

 

 Apesar de apresentarem uma posição intermediária na renda de forma geral, algumas 

cidades médias em 2010 possuíam uma renda per capita semelhante ao dos grandes centros, 

como é o caso das cidades de Jundiaí e São José do Rio Preto, cuja renda per capita 

ultrapassava os R$ 1000.00. No entanto, outras apresentaram uma renda per capita baixa muito 

próxima a de cidades de pequeno porte como é o caso de Caraguatatuba, Várzea Paulista e 

Votorantim. É válido lembrar que, apesar de não ser considerado nesta análise, ponderar o custo 

de vida na dimensão renda mostra-se importante o que, neste caso, poderia posicionar as 

cidades de São José do Rio Preto e Jundiaí e, somadas a elas outras como Piracicaba, São 

Carlos, Bauru e Araraquara em um patamar acima das cidades de grande porte. Da mesma 

forma, cidades como Caraguatatuba, Várzea Paulista, Votorantim, Itapetininga, Tatuí, Mogi-

Guaçu e Pindamonhangaba poderiam apresentar uma situação ainda mais frágil no que 

concerne a renda de sua população. 

 

Considerações Finais 

Após a análise das quatro variáveis apresentadas fica evidente a grande 

heterogeneidade dos municípios de porte médio. Considerando esses dados, deixando de lado 



as subjetividades, embora sejam muito importantes, e fazendo uma leitura objetiva da qualidade 

de vida, é possível agrupar essas cidades em cinco grupos distintos. 

No primeiro grupo enquadra-se aquelas cidades que apresentam indicadores que 

denotam aspectos positivos em relação aos valores médios desse conjunto de cidades em todas 

as variáveis selecionadas. Ou seja, taxas de analfabetismo e mortalidade na infância abaixo da 

média e saneamento adequado e renda acima da média. Tais municípios são Araraquara, 

Bauru, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro e São Carlos os quais representam 17.65% 

dos municípios selecionados. 

O segundo grupo são aqueles municípios que apresentam três indicadores positivos e 

um negativo. Fazem parte desse grupo Araçatuba, Botucatu, Catanduva, Marília, Salto, São 

José do Rio Preto e Taubaté os quais representam 20.59%. 

Em posição intermediária encontram 38.24% dos municípios selecionados, os quais 

apresentam dois indicadores positivos e dois negativos. Tais municípios formam o terceiro grupo 

que é composto por Araras, Atibaia, Birigui, Franca, Guaratinguetá, Itu, Jacareí, Jundiaí, Limeira, 

Mogi-Guaçu, Ourinhos, Pindamonhangaba e Votorantim. 

Com os piores quadros gerais encontram-se o quarto grupo que apresenta apenas um 

indicador positivo e o quinto grupo com nenhum indicador positivo. Respectivamente eles 

representam 8.82% e 14.71% dos municípios selecionados. No quarto grupo enquadram-se os 

municípios de Barretos, Jaú e Sertãozinho. No quinto grupo encontram-se os municípios de 

Bragança Paulista, Caraguatatuba, Itapetininga, Tatuí e Várzea Paulista. 

Tomado da maneira que está organizado este estudo e baseando-se nas variáveis 

apresentadas, não é possível afirmar de maneira categórica que, de forma geral, os municípios 

de porte médio apresentam melhor qualidade de vida do que os grandes centros urbanos. De 

certa forma, corrobora-se a ideia de que as cidades de porte médio apresentam um potencial 

não realizado de alavancar a qualidade de vida de seus citadinos. Tal constatação pode ser 

encontrada em diferentes momentos através das variáveis selecionadas. Mas se observados de 

maneira pontual, alguns municípios ganham grande destaque como os que formam os grupos 

um e dois. Já aqueles dos grupos quatro e cinco estão muito aquém das expectativas em 

relação à qualidade de vida de uma cidade média. E as cidades do grupo três deixam clara a 

necessidade de ampliar o escopo da análise, agregando outras variáveis para uma melhor 

definição. 



Considerando a heterogeneidade encontrada através dos dados, fica evidente que tratar 

as cidades médias como um único bloco é muito limitado. A partir desse estudo, o qual buscou 

traçar um panorama da qualidade de vida através de indicadores objetivos das cidades médias, 

é possível pensar que para além desse quadro geral, determinar a qualidade de vida seja 

condição precípua para o próprio reconhecimento do que seja uma cidade média. Assim as 

cidades dos grupos um, dois e, quiçá, três podem representar melhor este conjunto de cidades. 

No entanto, para tal afirmação é necessário um novo estudo mais ampliado em número de 

variáveis que possam estruturar agrupamentos mais homogêneos. De momento encerra-se o 

trabalho com este panorama, ciente de sua envergadura e também do convite que se abre para 

agregar novos elementos. 
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