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RESUMO
As cidades brasileiras atualmente crescem e se estruturam de forma acelerada sem considerar na maioria dos casos a
qualidade de vida e do ambiente para os seus moradores. Essa realidade tem sido conduzida por questões de ordem
econômica que acabam por agravar esse cenário interferindo de forma efetiva no bem estar e no conforto das pessoas.
Desta forma, a avaliação da qualidade ambiental nas cidades apresenta-se como um instrumento de monitoramento
para mensurar as condições ambientais ofertadas a população urbana, além de auxiliar  a administração pública na
gestão e na tomada decisões, visando amenizar os efeitos negativos da urbanização sobre o meio ambiente.  Nesse
contexto, o presente trabalho buscou verificar a qualidade ambiental da Zona 1 da cidade de Maringá-PR por meio da
aplicação de indicadores ambientais, segundo a metodologia desenvolvida por Nucci (2011). O estudo resultou na carta
de qualidade ambiental da Zona 1 na qual pode ser observado que o bairro apresenta áreas de uso residencial com
baixa qualidade ambiental e áreas de uso comercial com média qualidade ambiental, demonstrando que o município,
embora possua plano diretor e normas claras de planejamento urbano, permite a ocupação dos espaços urbanos sem
considerar as características ambientais. 

PALAVRAS-CHAVES: Avaliação da qualidade ambiental; carta de qualidade ambiental; indicadores ambientais.

1 INTRODUÇÃO

O intenso processo de urbanização ocorrido nos últimos anos vem proporcionando inúmeros
desafios a sociedade moderna no que diz respeito à sustentabilidade urbana. 

Esse  processo  pode  alterar  a  qualidade  de  ambientes  urbanos  tornando-os  menos
agradáveis,  gerando  desconfortos  como  a  poluição  sonora,  visual,  atmosférica,  diminuição  de
vegetação, desenvolvimento de ilhas de calor, entre outras situações. 

De acordo com Barbosa (2013), com o aumento do número de habitantes nas cidades, torna-
se fundamental um planejamento de conforto que garanta a qualidade de vida e a sustentabilidade
nos  centros  urbanos.  Nesse  sentido  o  governo  deve  ser  incentivado  a  promover  ações  de
sustentabilidade nos municípios, proporcionando assim um ganho econômico e social. 

Para Freitas e Lombardo (2007) o planejamento urbano é um processo que acontece de
forma constante, o que permite diagnosticar os problemas locais visando promover o ordenamento
racional. A avaliação da qualidade ambiental nas cidades torna-se um importante aliado no que diz
respeito ao planejamento que vise à qualidade de vida da população.

No  meio  urbano  a  aplicação  de  indicadores  ambientais  e  de  sustentabilidade  tem como
objetivo  fornecer  informações,  que  podem subsidiar  a  formulação  de  políticas  públicas  atuando
como instrumentos de mensuração que permitem avaliar o grau de sustentabilidade das cidades.
Tais indicadores monitoram as convergências de seu desenvolvimento auxiliando na definição de
propostas para melhorias (BARBOSA, 2013).

A  Lei  nº  10.257/2001  -  Estatuto  das  Cidades  em  seu  artigo.  2º  inciso  I,  preceitua  que
“estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana
em prol  do  bem coletivo,  da  segurança e  do bem-estar  dos cidadãos,  bem como do equilíbrio
ambiental”. Ou seja, todos os cidadãos têm direito à cidade sustentável, a qualidade de vida, com
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garantia ao acesso à terra urbana, a medidas de saneamento ambiental, infraestrutura urbana ao
lazer. 

Diante da importância do que foi exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
qualidade ambiental do bairro Zona 1 da cidade de Maringá-PR, a fim de fornecer informações para
auxiliar gestores públicos no planejamento urbano e ambiental do município. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a presente pesquisa foi realizada a revisão de bibliografia junto à literatura acadêmica a
partir das análises de trabalhos realizados sobre a temática estudada. Também foram analisadas as
informações presentes na legislação brasileira sobre ordenamento e construção das cidades, além
do Plano Diretor do município.  No levantamento bibliográfico, foi  pesquisado o conceito sobre a
temática, as metodologias empregadas na avaliação de qualidade ambiental urbana bem como os
indicadores e índices utilizados nessa análise.

Dentre  as  metodologias  pesquisadas  destacou-se  a  desenvolvida  por  Nucci  (2011),  cuja
avaliação e  análise  têm abordagem qualitativa,  e  foi  escolhida  para  aplicação no recorte  deste
estudo,  com  as  devidas  adaptações  e  respeitando  as  características  da  área  pesquisada.  As
adaptações foram feitas para carta de densidade de edificações e para carta de cobertura vegetal
arbórea e então, foi  realizado o tratamento e análise dos dados coletados através da visitas de
campo e visualização das imagens do Google Earth. 

2.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL URBANA ATRAVÉS DA CARTA DE QUALIDADE
AMBIENTAL

Com base na metodologia utilizada por Nucci (2011) a carta de qualidade ambiental da área
em estudo foi elaborada considerando os seguintes indicadores: uso e ocupação do solo, cobertura
vegetal arbórea, densidade de edificações, espaços livres de edificações e os potenciais poluidores.
A escolha dos indicadores foi realizada considerando os mais relevantes e que melhor se adaptam a
situação  estudada.  Para  elaboração  das  cartas  temáticas,  foi  realizada  a  espacialização  dos
indicadores com auxílio do software  Google Earth e visitas de campo. Os produtos cartográficos
foram confeccionados com a colaboração de André Jesus Periçato utilizando o software Quantum
Gis 2.0.1 e Coreldraw 15. 

A carta de qualidade ambiental urbana foi  resultado do cruzamento dos cinco indicadores
ambientais especializados atribuindo-lhes uma somatória dos pontos negativos. No Quadro 1 estão
elencados os indicadores utilizados nessa metodologia e as formas de análise de cada um para
elaboração das cartas temáticas.

Quadro 1: Indicadores utilizados para verificação da qualidade ambiental urbana da Zona 1 de Maringá
INDICADORES FORMAS DE ANÁLISE

Uso e ocupação do solo
Classificação do uso e ocupação do solo em:
Área residencial, comercial, uso residencial e comercial, 
sem edificações e praças.

Cobertura Vegetal Arbórea
Classificação de intensidade da cobertura vegetal arbórea 
categorizando em: >5%, de 6% a 30% e acima de 31%

Densidade de Edificações
Classificação de densidade de verticalização categorizando:
0%, >25%, de 26% a 75% e acima de 76% 

Espaços Livres de Edificações
Identificação e espacialização e numeração das praças 
públicas presentes na área de estudo.
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Potenciais Poluidores

Identificação e espacialização dos potenciais poluidores, 
tais como: mecânicas/lojas de peças de veículos, postos de 
combustíveis, estacionamentos, vias com maior tráfego de 
veículos e terminal urbano.

Fonte: NUCCI (2011) - adaptado

O levantamento sistêmico dos indicadores foi realizado conforme o padrão apresentado no
Quadro 2.

Quadro 2:  Procedimentos utilizados para levantamento de indicadores 

NOME DO INDICADOR PROCEDIMENTOS FINALIDADE

Uso e ocupação do solo

-Classificação do uso e ocupação do 
solo através de visitas de campo.
- Análise da legislação para 
compreensão de aspectos jurídicos.

Elaboração da carta de uso do 
solo

Cobertura Vegetal Arbórea

- Estimativa da intensidade de 
cobertura vegetal arbórea através 
visualização das imagens Google Earth
e verificação a campo, categorizando 
em: 0%, >25%, de 26% a 75% e acima 
de 76%. 

Elaboração da carta de cobertura 
vegetal arbórea 

Densidade de Edificações

- Estimativa da densidade de 
edificações a partir da visualização das 
imagens do Google Earth e verificação 
a campo, categorizando em:  0%, 
>25%, de 26% a 75% e acima de 76%

Elaboração da Carta de 
densidade de Edificações

Espaços Livres de Edificações

- Identificação de praças públicas na 
área de estudo a partir da visita de 
campo e observação das imagens do 
Google Earth. 

Elaboração de carta de Espaços 
livres de Edificações

Potenciais Poluidores

- Identificação de potenciais poluidores 
na área de estudo através do trabalho 
de campo, considerando: mecânicas/ 
lojas de peças de veículos, posto de 
combustíveis, estacionamentos, vias 
com maior tráfego de veículos e 
terminal rodoviário

Elaboração da carta de Potenciais
poluidores 

Fonte: NUCCI (2011) - adaptado

Na  carta  de  densidade  de  edificações  buscou-se  considerar  a  densidade  de  construção
levando em conta as edificações e verticalização da área, pois a região central é altamente ocupada.
Para tanto, foram consideradas áreas com alta densidade de edificações aquelas que possuem
ocupação acima de 76% da área; média densidade aquelas que possuem ocupação de 26 a 75% da
área; baixa densidade a ocupação menor que 25% da área; e para as áreas com 0% de ocupação,
considerou–se então sem edificação ou verticalização. A cobertura vegetal arbórea foi interpretada
com auxílio do software Google Earth (2016) considerando como vegetação as copas das árvores.

Para representação do indicador uso e ocupação do solo, foi realizado um trabalho de campo
na área de estudo a fim de identificar todos os tipos de uso existente no local.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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3.1 INDICADOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A análise em campo permitiu a identificação dos tipos de uso do solo na área de estudo:
comercial; residencial; misto comercial e residencial; praças; e, vazios urbanos, ou seja, áreas sem
edificações. A partir dessas informações foi elaborada a carta de uso e ocupação do solo (Figura 1). 

Figura 1: Carta de uso e ocupação do solo

De acordo com a leitura do Plano Diretor e a Lei complementar nº 331/99 que dispõe sobre o
uso e ocupação do solo do município de Maringá, a Zona 1 exerce função comercial e residencial, o
que permite concluir que usos identificados são permitidos para área.

ParaMinaki (2009) e Minaki e Amorim (2012), a carta de uso do solo auxilia na interpretação
dos  usos  que  caracterizam a  cidade,  quando  utilizado  como  indicador  de  qualidade  ambiental
urbana, reflete sobre a exploração do solo urbano frente às condições ambientais que devem ser
preservadas.  A  área  analisada  corresponde  a  área  central  do  município,  sendo  densamente
ocupada por atividades comerciais de baixo impacto ambiental, mas que interferem no cotidiano das
pessoas que habitam em seu entorno, como estacionamentos, posto de combustíveis e bares, que
propiciam o aumento do tráfego de veículos, a redução da qualidade do ar, a propagação de ruídos,
entre outros. 

Na carta de uso e ocupação do solo pode-se observar que áreas estritamente comerciais e as
áreas de uso misto (que compreendem residências e comércios) são predominantes, as de uso
residencial estão distribuídas aleatoriamente em pequenas áreas. Nas avenidas João Paulino Vieira
Filho, Advogado Horácio Raccanello Filho e Tamandaré encontra-se o uso misto, é uma área que
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fica nas proximidades do rebaixamento da linha férrea e terminal urbano que possui um considerável
tráfego de veículos. 

Áreas  de  uso  misto  do  solo,  ou  seja  o  uso  combinado  de  suas  funções  pode  alterar  a
qualidade ambiental urbana segundo Nucci (2008) atividades podem causar incomodo a população
que reside área e estas acabam sendo obrigadas a conviver com essa situação.

O projeto de rebaixamento da linha de linha férrea, que terminou em 2008, foi uma estratégia
para aproveitamento da área e desde então tem atraído cada vez mais construtoras tornando o novo
centro uma região de ascensão imobiliária. Devido a essa maximização do potencial construtivo a
área atraiu construções habitacionais verticalizadas e com galerias comerciais que caracteriza o
local como uso misto (BARBOSA, 2013) 

Nesse sentido, observa-se que o crescimento acelerado na Zona 1 de Maringá e conduzido
por questões econômicas.  De acordo com Minaki (2009) embora haja compatibilidade do uso solo
segundo o Plano Diretor, a combinação de uso residencial e comercial não traz grandes impactos
negativos a população, porém, algumas atividades ou serviços diminuem o potencial da qualidade
do ambiente, pois as áreas em que ocorre o uso misto das quadras as chances de degradação
aumentam à medida que a atividade que causa incômodo tenha potencial de expansão.

3.2 INDICADOR COBERTURA VEGETAL ARBÓREA

A carta de cobertura vegetal  arbórea para a Zona 1 de Maringá foi  elaborada estimando
intensidade de cobertura vegetal presente nas vias para isso foi analisada com auxílio do software
Google Earth  e verificação a campo, categorizando a presença de árvores nas vias em menos de
5%, de 6 a 30% e acima de 31% (Figura 2).

Figura 2: Carta de cobertura vegetal arbórea
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A cidade de Maringá, embora seja reconhecida por ser uma das cidades mais arborizadas do
país, apresentou algumas vias onde a intensidade de cobertura vegetal é fraca, em especial onde se
localiza a linha férrea e terminal rodoviário. Essa área trata-se de uma região com maior densidade
de edificações e que possui o uso misto do solo urbano.

As avenidas que apresentaram fraca intensidade de cobertura vegetal ou seja menor que 5%
foram:  a  Avenida  João  Paulino  Vieira  Filho  e  Avenida  Advogado  Horácio  Raccanello  Filho  e
Tamandaré. Entre as vias com cobertura vegetal de média intensidade de 6% a 30% destaca-se a
Avenida Paraná, Avenida Brasil e a Rua Joubert de Carvalho. 

As vias que apresentaram forte intensidade de cobertura vegetal, ou seja presença nas vias
acima de 31% foram as Ruas Luiz Camões, Néo Alves Martins, Santos Dumont, Parte das Ruas
Arthur Thomas e Silva Jardim além das Avenidas XV de Novembro, Avenida Parigot de Souza e a
Avenida Vereador Basílio Sautchuck. 

Cabe ressaltar que a importância da vegetação está no seu papel  amenizador de efeitos
negativos produzidos pela dinâmica das cidades por isso é um elemento essencial para a qualidade
ambiental urbana, ela contribui para circulação do ar que tem dentre outros fatores benéficos o de
dissipar a poluição, reduzir o nível de ruído, ou seja, ela atua como obstáculo que bloqueia certas
ondas de som propiciando o conforto acústico.

3.3 INDICADOR DENSIDADE DE EDIFICAÇÕES

Para elaboração da carta  de densidade de edificações foram observadas as Imagens do
Google Earth e realizada a verificação a campo para categorizar a partir da observação. Os maiores
padrões de ocorrência foram densidade acima de 76% e de 26% a 75%. Podemos destacar vias que
apresentaram densidade de edificações acima de 76% como sendo: a Avenida João Paulino Vieira
Filho,  parte  da  Avenida  Advogado  Horácio  Raccanello,  Avenida  XV  de  Novembro,  Rua  Arthur
Thomas,  Rua Néo Alves Martins  e parte  da Rua Santos  Dumont.  As  áreas com densidade de
edificações de 26% a 75% estão localizadas na Avenida Tamandaré, Rua Silva Jardim, Rua Joubert
de Carvalho e Avenida Brasil.

As áreas sem edificações identificadas foram às praças Raposo Tavares e Napoleão Moreira
da Silva, Presidente Kennedy e áreas destinadas ao estacionamento de veículos. Observa-se que
algumas vias com alta e média densidade de edificações são as vias que contém fraca e média
cobertura vegetal arbórea respectivamente. Como por exemplo, a Avenida João Paulino Vieira Filho
e parte da Avenida Advogado Horácio Raccanello apresentam uso do solo residencial e comercial e
uma  fraca  cobertura  vegetal.  A  Avenida  Brasil,  por  exemplo,  onde  predomina  o  uso  comercial
apresenta  média  cobertura  vegetal.  A  Rua  Piratininga  que  possui  grande  parte  de  uso  misto
apresentou média e forte cobertura vegetal e alta densidade de edificações (Figura 3). 

As áreas sem edificações identificadas foram às praças Raposo Tavares e Napoleão Moreira
da Silva, Presidente Kennedy e áreas destinadas ao estacionamento de veículos. Observa-se que
algumas vias com alta e média densidade de edificações são as vias que contém fraca e média
cobertura vegetal arbórea respectivamente. Como por exemplo, a Avenida João Paulino Vieira Filho
e parte da Avenida Advogado Horácio Raccanello apresentam uso do solo residencial e comercial e
uma fraca cobertura vegetal

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Figura 3: Carta de densidade de edificações

A Avenida Brasil, por exemplo, onde predomina o uso comercial apresenta média cobertura
vegetal. A Rua Piratininga que possui grande parte de uso misto apresentou média e forte cobertura
vegetal e alta densidade de edificações.

3.4 INDICADOR DE ESPAÇOS LIVRES DE EDIFICAÇÃO E DE POTENCIAIS POLUIDORES

Como espaços livres de edificação foram consideradas as áreas ao ar livre destinadas ao
descanso, lazer, recreação ou entretenimento segundo a metodologia de Nucci (2011). 

A implantação de praças deve considerar a população que vive em seu entorno para que haja
um total aproveitamento do seu espaço e de sua função de lazer, descanso e recreação. Quando
isso não acontece as praças tornam –se, na maiorias das cidades, áreas que apresentam risco a
segurança da população servindo de refúgio para criminalidade.

Nesse caso foram identificados um total de 3 espaços livres de edificação, classificados como
praças  públicas:  1-  Praça  Raposo  Tavares;  2-  Praça  Napoleão  Moreira  da  Silva;  e,  3-  Praça
Presidente Kennedy, conforme demonstrado na Figura 4.
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Figura 4: Carta de espaços livres de edificações

Para a análise  do indicador  de  potenciais  poluidores  foram realizadas visitas  a campo e
identificadas  às  atividades  comerciais  e  vias  de  tráfego  considerando  como  potencialmente
poluidoras  e  que  posteriormente  foram  especializadas.  Neste  caso,  foram  identificadas  as
mecânicas,  lojas  e  peças de veículos,  postos  de combustíveis,  estacionamentos,  vias de maior
tráfego de veículos e terminal urbano representado na Figura 5.

Os serviços de estacionamentos são encontrados em maior quantidade na área central de
Maringá devido a concentração do comércio, fluxo de pessoas e fluxo de veículos. Pode-se observar
uma aglomeração desse serviço próximo as Avenidas Brasil, João Paulino Vieira Filho, Advogado
Horácio Raccanello e Tamandaré, áreas que possuem uso comercial e residencial, onde também
encontra-se  fraca  cobertura  vegetal,  e  esta  exerce  um  papel  fundamental  na  dissipação  de
poluentes. 

As demais atividades, como posto de combustíveis, mecânicas e lojas de peças de veículos
são encontradas em áreas de uso estritamente comercial. As ruas mais movimentadas em que há
constante  fluxo  de veículos  exercem uma forte  pressão na queda da qualidade do ar.  As  vias
identificadas  com  maior  tráfego  representadas  foram:  Avenida  Advogado  Horácio  Racanello,
Avenida Brasil, Avenida Paraná, Avenida Duque de Caxias, Avenida Herval, Rua Santos Dumont e
Rua Néo Alves Martins. 

As  Avenidas  Advogado  Horácio  Racanello  e  Avenida  Brasil  são  vias  que  apresentam
predominantemente fraca e média cobertura vegetal respectivamente, o que significa um problema
em termos de dissipação de poluentes emitidos pelo tráfego mais intenso dos veículos. A Avenida
Brasil  possui  uma  maior  atração  de  veículos  e  de  pessoas  possuindo  comércio  variado,  onde
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encontra-se  a  maior  parte  dos  estacionamentos  de  veículos,  mostrando  a  relação  entre  os
estacionamentos e vias de tráfego intenso no local.

Figura 5: Carta de potenciais poluidores

3.4 CARTA DE QUALIDADE AMBIENTAL URBANA

A partir das cinco cartas temáticas elaboradas para a área de estudo, foram identificados e
classificados o níveis de qualidade ambiental para Zona 1 de Maringá categorizando-os em baixa,
média e alta qualidade ambiental urbana (Quadro 3). 

Quadro 3: Nível de Qualidade Ambiental da Zona 1 de Maringá-PR
QUALIDADE AMBIENTAL LOCAL CARACTERÍSTICAS

Baixa 
Porção Norte (Novo 
Centro)

Apresenta uso misto comercial e residencial do solo 
combinado ao tráfego intenso de veículos nas vias; baixa 
intensidade de cobertura vegetal; alta densidade de 
verticalização; aglomeração de estacionamentos; terminal 
urbano; não apresenta área lazer ou espaços livres de 
edificações; vias com ausência de solo e alta pavimentação.

Média 
Porção Central (Avenida 
Brasil e vias do seu 
entorno)

Apresenta média cobertura vegetal arbórea; média 
densidade de edificações; vias com intenso fluxo de 
veículos.

Alta 
Extremidades Leste e 
Oeste 

Área de uso misto comercial e residencial do solo; média 
densidade de edificações; alta cobertura vegetal; fluxo de 
veículos intenso em algumas vias devido a presença de 
estacionamentos e postos de combustíveis.
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A carta de qualidade ambiental  urbana para Zona 1 de Maringá foi  elaborada a partir  da
sobreposição dos cinco atributos ambientais especializados sendo eles: carta de uso do solo; carta
de  cobertura  vegetal  arbórea,  carta  de  densidade  de  edificações,  carta  de  espaços  livres  de
edificações e carta de potenciais poluidores. A carta demonstra em termos qualitativos as áreas que
somam até cinco atributos negativos (Figura 6).

Figura 6: Carta de qualidade ambiental urbana Zona1 de Maringá
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Destaca-se que no limite da porção leste está localizado o Parque do Ingá que, embora não
esteja  inserido  na  Zona  1,  a  sua  área  deinfluênciaabrange  a  área  de  estudo,  influenciando
diretamente na qualidade ambiental local, reduzindo temperatura, ruídos, poluição atmosférica. Na
extremidade oeste destaca-se a presença da Praça Presidente Kennedy.

O Novo Centro foi a área de maior fragilidade ambiental, sendo necessário um tratamento
emergencial que vise à possibilidade de implantação de vegetação e áreas de lazer com a finalidade
de  amenizar  os  fatores  negativos  que  atuam  no  local.  Cabe  ressaltar  que  a  Avenida  Horácio
Racanello  apresenta  alta  pavimentação  e  ausência  de  solo,  o  que  dificulta  a  implantação  de
vegetação  na  área,  no  entanto,  seria  apropriada  uma  proposta  de  implantação  que  possa  ser
adequada às condições de infraestrutura desta avenida. 

Na porção central a implantação de vegetação e a revitalização das áreas verdes existentes
podem auxiliar na dissipação de poluentes gerados pelas atividades potencialmente poluidoras e
pelo tráfego intenso de veículos, bem como a diminuição do ruído e aumento do conforto térmico,
possibilitando assim, uma melhora na qualidade ambiental.

4 CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa apontam para a fragilidade ambiental na área de estudo, mas
que ainda pode ser amenizada pelo aumento de vegetação e maior regulação na aprovação para
uso e  ocupação do solo  na  área.  As ações previstas  no Plano Diretor  devem ser  executadas,
fiscalizadas e efetivadas pelos gestores públicos e as atividades devem atender às premissas da
legislação local quanto ao uso do espaço urbano. Somente assim será possível a recuperação e
manutenção da qualidade de vida e das áreas verdes, propiciando o aumento e efetividade da
qualidade ambiental, não apenas na área de estudo, mas em todo o município.
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