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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a qualidade ambiental urbana da cidade de Ourizona - 
PR. Para tanto, foi realizada uma análise de toda a área urbana utilizando-se de indicadores ambientais. Os 
indicadores utilizados na pesquisa foram: pavimentação das vias, áreas verdes, classes de renda por 
domicílio, temperatura média da superfície e cobertura da vegetação. Além do levantamento de campo 
foram utilizados os dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), a plataforma do Google Earth Engine e 
no mapeamento dos indicadores o software QGis 3.4.5 Madera e dados vetoriais fornecidos pela Prefeitura. 
Após as correlações dos dados, análise e discussão das informações adquiridas, os resultados obtidos 
mostraram que a cidade possui em geral, uma boa qualidade ambiental urbana, porem apresenta a 
necessidade de investimentos e implantação de áreas verdes e infraestruturas nas porções mais afastadas 
do centro da malha urbana. 

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores ambientais; Espaço Urbano; Qualidade de vida.  
 

1  INTRODUÇÃO  
 

Ao nos referirmos ao termo ambiente podemos defini-lo como o conjunto de 
aspectos naturais e/ou antrópicos que constituem um determinado local, espaço, território 
e paisagem, o qual pode variar nas mais diversas escalas existentes (MARQUES, 2005).  

O referido termo é constituído por elementos dinâmicos, os quais podem ao mesmo 
tempo configurar uma determinada paisagem estável como também em processo de 
modificação, ou seja, trata-se de um sistema resultante da interação dinâmica dos 
elementos que o constitui (biológicos, climáticos, topográficos, geomorfológicos, 
geológicos, pedológico, hidrológico, florístico, faunístico) que por sua vez formam as 
paisagens, as quais, por meio da ocupação e ação do homem que usufruem do seu 
potencial, são alteradas. Portanto, o homem insere-se como um dos principais agente 
influenciador da alteração do sistema ambiental por meio de atividades socioeconômicas 
promovendo então impactos ambientais (MARQUES, 2009).  

Para Lima (2014), a interferência no meio natural relacionada a outros fatores como 
a falta de infraestrutura, de saneamento básico, coleta insuficiente dos resíduos sólidos 
urbanos e sua disposição final em locais inadequados, ausência de vegetação, a falta de 
consciência e de programas voltados à preservação dos ambientes físicos/naturais que 
compõem o meio urbano, entre outros aspectos nos mais variados e distintos segmentos 
da cidade, são ações que influenciam direta ou indiretamente na redução da qualidade de 
vida dos ambientes urbanos, impactando-os negativamente. Mendonça e Monteiro (2019) 
ressalta a relevância e necessidade de se considerar tantos os aspectos físicos como 
sociais no processo de planejamento urbano, constituindo-se assim como um importante 
instrumento de contribuição para evitar e/ou amenizar os efeitos de tais impactos 
ambientais sobre a qualidade de vida nos ambientes urbanos. Ou seja, o objetivo é 
encontrar o equilíbrio entre os elementos que constituem o ambiente de maneira a 
contribuir para um ideal ordenamento e adequadas condições de uso do solo e práticas 
atuantes sobre as paisagens existentes na cidade. 

De acordo com Leff (2001), de maneira geral, as cidades são caracterizadas pelo 
desenvolvimento de diversas atividades que interferem e influenciam de forma bastante 
considerável em seu ambiente, visto que no processo de concepção e desenvolvimento 
dessas, fatores como o relevo, a vegetação, cursos d’água entre outros, em diversas 
situações não são levados em consideração. Para Mendonça (2004) os problemas 
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ambientais decorrentes da interferência e alteração na dinâmica dos processos naturais 
com vínculos econômicos atinge a sociedade também de diferentes formas e intensidades 
em razão dos diferentes padrões de infraestrutura estabelecido nas cidades e de acordo 
com a setorização das mesmas, além da criação e/ou aumento de espaços segregados 
bem como degradados que atrelado a esses problemas existe as desigualdades da 
distribuição de renda, além de inadequados sistemas de infraestrutura e serviços básicos 
(esgotamento e abastecimento d’água), ausência de vegetação, alto índice de 
impermeabilização nas cidades, as quais passam a sofrer com as alterações do clima 
urbano, enchentes entre outros problemas (JACOBI, 2004).  

Neste contexto, entende-se que a análise ambiental a partir do uso de indicadores 
ambientais caracteriza-se como importantes medidas a serem implementadas no 
planejamento e gestão da qualidade ambiental, uma vez que o seu uso contribui de forma 
efetiva na elaboração de medidas que objetivam reduzir os impactos resultantes da 
degradação ambiental, aumentar o controle das ações e alcançar melhoria na qualidade 
de vida. Esses objetivos devem ser aplicados em todos os contextos do ambiente urbano, 
visto que as interferências na qualidade ambiental não estão setorizadas apenas num 
local específico. Para tanto, além da necessidade da escolha de técnicas adequadas para 
a efetivação dos objetivos propostos, é indispensável a atuação e articulação de diversas 
áreas do conhecimento bem como a escolha de indicadores ambientais que representem 
e possibilite a compreensão das inter-relações existentes e estabelecidas entre a 
sociedade e a natureza (LIMA, 2013). Ou seja, ao realizar a análise da qualidade 
ambiental urbana, a mesma deve ter como essência a interação entre os diversos 
elementos naturais, econômicos e sociais, abolindo assim, as fronteiras pré-estabelecidas 
entre eles. 

A análise da qualidade ambiental necessita de técnicas de quantificação, assim, 
alguns indicadores que retratem a real situação da área de estudo deve ser tomado como 
referência (BORJA, 1997). Tendo como base essa premissa, destaca-se que além da 
necessidade de análise prévia na escolha dos indicadores para avaliação da qualidade 
ambiental urbana, é necessário se atentar como a aplicação dos mesmos será 
considerada e interpretada pelos órgãos, instituições, entre outros segmentos, a fim de 
que contribua como subsídio no desenvolvimento de políticas para a melhoria da 
qualidade ambiental, visto que a partir da escolha dos métodos de trabalho aplicados 
sobre esses indicadores é que indicará a aproximação ou afastamento da qualidade 
ambiental (LIMA, 2013).  

Portanto é de fundamental importância discutir estratégias para ampliar e alcançar 
os padrões considerados ideais para a qualidade ambiental, onde estes podem servir 
como referência para organização de planos e medidas eficazes para a melhoria do 
ambiente urbano bem como da qualidade de vida da população. 

Tendo isso em vista, o presente trabalho apresenta uma proposta de análise da 
qualidade ambiental urbana através do uso de indicadores ambientais. Para tanto, foi 
realizado um estudo de caso na cidade de Ourizona, localizada na Mesorregião Norte 
Central Paranaense, Microrregião de Florai (Figura 1) que possui uma população total de 
3.380 habitantes e taxa de urbanização de 90,06 % (IBGE, 2010), cujo objetivo foi 
analisar a qualidade ambiental urbana da cidade aplicando a categoria de análise de 
indicadores ambientais voltados a infraestrutura (pavimentação de vias), paisagem urbana 
(áreas verdes), aspectos socioeconômicos (classes de renda por domicilio) e além da 
cobertura vegetal, a temperatura média da superfície). 

Com base nisso buscou-se levantar os índices de qualidade ambiental urbana 
integrando os atributos específicos relacionados aos indicadores das categorias de 
análises selecionadas, além de elaborar as cartas temáticas e correlaciona-los, como uma 
ferramenta de analise da qualidade ambiental urbana na cidade de Ourizona/PR e assim, 
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sugerir soluções e propor adequações conforme a identificação de áreas mais frágeis 
e/ou com boa qualidade ambiental. 

 

 
Figura 1. Localização do município de Ourizona/Pr. 

Fonte: Bases municipais do Censo Demográfico do IBGE (2010) e Malha Urbana da Prefeitura Municipal de 
Ourizona/Pr. Elaborado por: PINA, F. e MARANGONI, G. A. 

 

 
2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  

Para cumprir o objetivo proposto deste trabalho utilizou-se as imagens orbitais do 
satélite Landsat 08 disponíveis para o ano de 2018, da região Norte Central do Estado do 
Paraná, onde se localiza o município de Ourizona/PR. A aquisição das imagens e 
técnicas de processamento digital foram executadas na plataforma do Google Earth 
Engine (GEE) através de scripts os quais permitiram o cálculo da temperatura média da 
superfície e do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI),  respectivamente. 

Para a realização da carta de NDVI foram utilizados no scripts desenvolvido no 
GEE as imagens do sensor C01/T1 TOA Landsat 8 e as bandas 4, 3 e 2, com cobertura 
de nuvens de até 2%, datadas entre o intervalo de 01 de janeiro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018, com um recorte espacial sob polígono shapefile do munícipio de 
Ourizona-PR, com isso, gerou um mosaico de 12 imagens, com variáveis entre 0 a 0,8, 
aplicando o calculo pela média. O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) foi proposto por (Rouse et al., 1973) onde é 
obtido pela razão entre a reflectância no infravermelho próximo (NIR) e a reflectância no 
vermelho (R), variando entre -1 e +1. Os valores mais elevados (+1) estão relacionados 
às áreas com maiores quantidades de vegetação fotossinteticamente ativa, enquanto os 
menores valores (-1) representam áreas com menor quantidade de vegetação (PONZONI 
e SHIMABUKURO, 2007). 

No calculo da Temperatura Média da Superfície o procedimento foi semelhante, 
usou-se o GEE e as imagens do sensor C01/T1 TOA Landsat 8 e banda 10 com 
cobertura de nuvens de até 1% datadas entre 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 
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2018 com a variável média, aplicando os valores de mínima 0 ° C e máxima de 40 ° C, 
sob o polígono shapefile do munícipio de Ourizona-PR, gerando um mosaico de 12 
imagens. Após a geração das imagens da carta base do município, foram inseridas no 
software QGIS 3.4.5 e aplicando a ferramenta de renderização pela banda simples falsa 
cor colorido, foram geradas as classes médias de temperatura e as classes do NDVI. 

Para efeito de análise dos indicadores da qualidade ambiental urbana propostos na 
pesquisa, utilizou-se como fonte de investigação e pesquisa leituras, revisões 
bibliográficas e consulta de dados estatísticos. Essas fontes foram pesquisadas em 
bibliotecas e base de dados online, como também nos bancos de dados e pesquisas de 
instituições e órgãos que trabalham e discutem sobre o assunto, como por exemplo, os 
órgãos públicos municipais e o IBGE. A Prefeitura Municipal de Ourizona – PR 
disponibilizou os dados referente à malha urbana municipal com as ruas, lotes públicos e 
privados, áreas verdes, entre outros, em formato dwg, datado de 2015. Os dados 
utilizados foram dos setores censitários fornecidos pelo IBGE, conforme a Base de 
informações do Censo Demográfico de 2010: Resultados do Universo por setor censitário, 
Arquivo Básico (planilha Básico_UF.xls ou Básico_UF.csv)  utilizando da variável V005 
que representa o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis 
por domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento) para cada setor 
censitário. Nesta análise, foram utilizados somente os setores censitários tipo Urbano 
abrangendo um total de 7 setores. O mapeamento foi elaborado no QGIS 3.4.5 através da 
inserção de uma tabela no formato xls com os dados resumidos e realizados as correções 
de valor global médio dos salários dividido pelo valor do salário mínimo vigente no ano de 
2010 que era de R$ 510,00 e posteriormente, realizado a união entre a tabela resumo do 
município e o polígono dos setores censitários e assim, classificando-os as taxas salariais 
conforme os setores censitários.  

Foi realizado levantamento de campo para obtenção de dados informacionais 
sobre as praças públicas existentes na cidade com o intuito de verificar e analisar tais 
espaços atentando-se as suas características paisagísticas (áreas verdes), infraestrutura 
e equipamentos disponíveis ao uso da população. Para isso, além das anotações que 
foram contidas no formulário, desenvolvido por Amorim (2001) para a caracterização das 
áreas verdes, abrangendo: o porte de vegetação (arbórea, arbustiva, rasteira e sem 
vegetação), a cobertura do solo (calçada, solo nu, gramado, outros), as condições do 
relevo (fundo de vale, vertente, superfície horizontal) a ocupação do entorno (comercial, 
residencial e sem ocupação), os mobiliários urbanos e equipamentos existentes (banca 
de revista, bancos, bebedouros, brinquedos, chafariz ou fonte, coreto, edificações 
institucionais, estacionamento, equipamento esportivo, lixeiras, luminárias, mesa de jogos, 
obras de artes – estatuas, pista de caminhada, placa de identificação, ponto de ônibus e 
taxis, quadras poliesportivas, quiosques, sanitários e telefone público), aspectos gerais da 
praça, referente a conservação e qualidade paisagística (boa, satisfatória, ruim e 
inexistente),  aspectos urbanísticos e de infraestruturas (canteiros, pontos de agua e 
iluminação), transcritas em fichas de campo, foram registradas fotografias dos locais bem 
como a coleta de coordenadas geográficas, com auxílio de GPS da marca Garmin® 
modelo Etrex 20 para fins de localização e locação das árvores, postes entre outros 
equipamentos existentes nas praças.  

Devido ao número reduzido de Praças investigado no perímetro urbano pesquisado 
(um total de quatro praças) e a pouca cobertura vegetal das mesmas, optou-se por 
mapear a cobertura vegetal, os equipamentos encontrados em campo e quantifica-las 
através do uso de imagens do Google Earth no próprio software QGIS 3.4.5. Essas 
informações foram organizadas numa planilha do Excel e realizada a quantificação e a 
confecção dos gráficos apresentados. 

Para a representação das vias sem pavimentação que representa um indicador 
relacionado à infraestrutura urbana, foi utilizada uma inspeção a campo com a coleta de 
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pontos com o GPS, bem como anotações sobre uma imagem impressa de satélite do 
software Google Earth Pro de 2018. O mapeamento foi realizado com a apresentação das 
anotações e trabalho de campo do perímetro urbano com as quadras oferecidas pela 
Prefeitura Municipal no formato dwg e inserida no QGIS 3.4.5 e posteriormente realizada 
a quantificação das vias conforme o tipo de pavimentação por meio da digitalização de 
polígonos no formato shapefile para a representação global e cálculo das áreas 
abrangentes por tipo de pavimentação. Esses dados foram inseridos numa planilha do 
Excel para a realização do gráfico e sua análise. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Verifica-se que a baixa qualidade ambiental presente nos espaços urbanos 
geralmente, estão relacionados à falta de conscientização da população bem como do 
inadequado e/ou carência de planejamento urbano. Diante disso, a partir das informações 
coletadas em campo, do processamento dos dados e geração de mapas e cartas, pôde-
se interpretar e realizar as devidas análises dos resultados obtidos com o intuito de 
identificar os aspectos relacionados à qualidade ambiental da cidade de Ourizona - PR.  

Quanto aos aspectos naturais estudados na pesquisa, para uma melhor 
representação dos dados relacionados à temperatura média da superfície e da cobertura 
vegetal pelo método do NDVI, foi considerado o perímetro do município de Ourizona-PR 
com um recorte espacial na área da malha urbana. Esse fato é explicado pela pequena 
extensão do perímetro urbano com 1,655 Km² e a representação desses parâmetros 
numa imagem Landsat 8 do sensor Thematic Mapper (TM) com resolução espacial de 30 
metros, poderia assim mascarar a realidade associada a relação do perímetro e a 
resolução espectral dos pixels. 

O índice de temperatura média da superfície para o ano de 2018 apresentou uma 
variação media entre 20 °C a 26 °C, variando as menores temperaturas entre 20 °C a 
21,5 °C em regiões com cobertura vegetal, principalmente as Área de Preservação 
Permanente (APP) e as áreas de Reserva Legal. Enquanto que as maiores temperaturas 
entre 24,5 °C a 26 °C estão relacionadas ao solo exposto, usados para a agropecuária, 
principalmente ao cultivo da cana de açúcar, pastagem e as lavouras temporárias (soja, 
milho e trigo) como demonstra a Figura 2 – A. 

No que se refere à temperatura da malha urbana de Ourizona – PR observou que a 
média ficou entre 24,5 °C a 26 °C com a maior temperatura na região central da cidade 
devido a maior concentração de edificações e a relativa falta de cobertura vegetal. O 
mesmo foi verificado em uma parcela a Nordeste, constituído por bairros mais recentes e 
pela cobertura dos telhados com material de zinco de um grupo de barracões agrícolas 
dos lotes rurais. No restante do perímetro, na região Sudoeste e Nordeste, bem como na 
Vila Rural Antônio Picoli, situada no extremo Norte a temperatura apresentou a média 
24,5 °C associada à cobertura vegetal arbórea em ruas, a proximidade com a porção rural 
do município e a presença de áreas vazias de construções. Notou-se também uma 
temperatura mais amena na porção Centro Oeste do perímetro urbano (21,5 °C) 
constituída de um grande lote rural com plantio de Eucaliptos influenciando diretamente 
na temperatura da malha urbana do município. 

Sobre a relação entre os índices de temperatura e as áreas verdes do munícipio de 
Ourizona – PR, constatou que devido à dispersão das mesmas sua reduzida ou media 
cobertura vegetal arbórea e principalmente ao tamanho reduzido das Praças, não obteve 
representação significativa na amenização da temperatura urbana. O índice de cobertura 
vegetal calculado pelo método do NDVI, para o ano de 2018, apresentou uma variação 
para o município de Ourizona-PR entre 0 a 0,8. Os melhores valores de 0,8 estão 
localizados na cobertura vegetal das APPs e reserva legal, principalmente do Ribeirão 
Andirá, situado na porção Oeste e do Ribeirão Bandeirantes e seus afluentes da porção 
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Leste do município. Já os menores valores (próximo a 0) estão representados junto ao 
material do telhado de barracões e silos e também em lâminas de água de rios, represas 
e nascentes, como no rio Ivaí devido à baixa reflectância no infravermelho próximo. 

 

 
Figura 2. A) Índice da temperatura média da superfície e B) NDVI do município de Ourizona - PR 

Elaborado por: PINA, F e MARANGONI, G. A. 

 
Pode-se observar uma grande discrepância entre as áreas e variação significativa 

entre as classes, desde os valores da mínima 0 até o máximo 0,8. Os menores valores 
estão diretamente associados à escassez de cobertura vegetal em algumas áreas e 
principalmente ao material do telhado de barracões industriais e agrícolas na porção 
Nordeste e Sudoeste próximo à rodovia PR 552 do perímetro urbano. O valor de 0,2 
segue o mesmo princípio do anterior, porém, em áreas mais dispersa ligada a cobertura 
dos telhados de menor porte como do ginásio de esportes, indústrias e residências. Os 
loteamentos recentes, quadras sem construções, áreas com relativa cobertura arbórea 
apresentaram valores intermediários de 0,4 de cobertura vegetal. As áreas com os 
melhores valores do NDVI (0,6 a 0,8) estão dispersas e são representadas por áreas com 
vegetação rasteira de campo de futebol, quadras sem construções e corredores de 
vegetação arbórea em áreas da região central e da porção Nordeste do perímetro urbano 
(Figura 2 - B). A Vila Rural Antônio Picoli, situada no extremo Norte do perímetro urbano, 
apresentou um índice bom para o NDVI, devido a proximidade da APP de um córrego ao 
fundo da Vila e uma área preservada de mata no interior da mesma, além da relação da 
cobertura do solo nos lotes com pastagem, lavouras temporárias e horto-fruticultura.  

Quanto à correlação do indicador de qualidade ambiental urbana natural e a 
avaliação quali-quantitativa das áreas verdes ou praças e suas infraestrutura e cobertura 
vegetal, observou-se que a presença de Praças está associada aos melhores índices de 
NDVI, além de outras áreas como campo de futebol e corredores arbóreos no calçamento 
das vias. 

Na discussão de alguns termos, como áreas verdes ou praças alguns conceitos 
parecem se confundirem, nessa concepção Nucci e Cavalheiro (1999) definem áreas 
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verdes como sendo um tipo especial de espaços livres onde o elemento fundamental de 
composição é a vegetação e ainda afirmam que as áreas verdes devem satisfazer três 
objetivos principais: ecológico-ambiental, estético e de lazer. Para Nucci e Cavalheiro 
(1999) a vegetação e solo permeável devem ocupar, pelo menos, 70% da área e servir à 
população, propiciando um uso e condições para recreação. Os canteiros, pequenos 
jardins de ornamentação, rotatórias e arborização não podem ser considerados áreas 
verdes, mas sim, verde de acompanhamento viário, que com as calçadas pertencem à 
categoria de espaços construídos ou espaços de integração urbana. 

Nessa concepção, o estudo qualitativo e quantitativo das áreas verdes foi 
desenvolvido através da escolha de espaços públicos, aqui definidos pelas Praças do 
município de Ourizona – PR aplicando as anotações da ficha de campo, câmera 
fotográfica e o uso de um GPS para identificação das coordenadas geográficas das 
árvores, luminárias e postes. Observou-se os usos desses espaços, as condições 
estruturais, se possuem, por exemplo, calçamento, água potável, sanitários, brinquedos, 
equipamentos esportivos, iluminação e o tipo e densidade da cobertura vegetal existente 
no local. 

Na visita a campo e as informações disponibilizada pela Prefeitura Municipal, 
levantou  um total de quatro áreas verdes, sendo nomeada para facilitar a representação 
no presente estudo como: Praça 1 – Sem denominação e próxima a Capela Mortuária, 
Praça 2 – Prefeito Doutor Antônio Azevedo ou como conhecida popularmente a Praça da 
Igreja Matriz, Praça 3 – Sem denominação ou do antigo terminal rodoviário e a Praça 4 – 
Governador Geraldo Linhares. Notou-se que esses locais são dispersos e afastados entre 
si, e que, duas delas abrangem uma quadra inteira (Praças 2 e 4) e outras duas 
confrontam  com lotes públicos ou quadras com construções privadas ( Praças 1 e 3)  
como estão representadas na Figura 3 - A. 

Na classificação da vegetação nessas áreas verdes, foi realizada a contagem das 
espécies arbóreas nas áreas, sem a preocupação de classificar as mesmas por espécies, 
fisiologias, entre outras características físicas da cobertura arbórea. Procurou quantificar 
em percentuais o porte e densidade da vegetação (arbórea, arbustiva, rasteira e sem 
vegetação), a cobertura do solo (calçada, solo nu, gramado, entre outros) como retrata o 
Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Porte da vegetação predominante nas áreas verdes e cobertura do solo. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Com a análise do Gráfico 1 observou que em todas as áreas da pesquisa, não 
apresentou vegetação arbustiva e também solo nu, por esse fato não foram apresentados 
no gráfico. O índice de vegetação rasteira e a cobertura do solo com gramado foram 
unidos em um só indicador, devido à formação vegetal rasteira ser exclusivamente por 
gramíneas. 

A taxa de cobertura vegetal arbórea foi semelhante para a Praça 2 - Prefeito Doutor 
Antônio Azevedo com 40,10 % e de 41,77% para a Praça 4 – Governador Geraldo 
Linhares representando a melhor taxa para as praças pesquisadas. No caso da Praça 4 
verifica-se mobiliários urbanos e equipamentos instalados para lazer e esportes para a 
população com quadra poliesportiva, Academia da Terceira Idade (ATI), quiosques, 
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lixeiras, bancos e luminárias, porem,  sem sanitários e agua potável. Será caracterizada 
como boa, no que refere à conservação, limpeza e qualidade e paisagísticas. O entorno e 
ocupado por bairros residenciais, asfaltamento das vias e canteiros centrais com 
concreto. 

 

 
Figura 3. A) Mapa de localização e características das Áreas Verdes e B) Distribuição do valor 
médio para o rendimento nominal médio mensal dos responsáveis por domicílios particulares 

permanentes de Ourizona -PR 
Elaborado por: PINA, F e MARANGONI, G. A. 

 
Na Praça 2 observou uma condição satisfatória de conservação, limpeza e 

qualidade paisagística, onde possui lixeiras, bancos, luminárias, agua potável e boa 
iluminação, mais ainda, falta à instalação de áreas de lazer a população, principalmente 
por se tratar da Praça mais central e nos finais de semana receber um grande número de 
jovens e familiares que se reúnem nesse local para diversão, fato típico das pequenas 
cidades. Apresenta 37,49 % de sua área com calçamento de acesso a Igreja reduzindo o 
valor da cobertura arbóreo e gramado além de apresentar como ocupação em seu 
entorno grande áreas comercias e residências provocando o aumento da temperatura 
media nessa área. Em relação à Praça 1 localizada próxima a Capela Mortuária 
Municipal, observou-se que possui a menor cobertura vegetal arbórea com 15,73% da 
área total devido ao fato de sua criação e restauração recentemente, mais ainda, possui 
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imobiliários urbanos e equipamentos instalados para lazer e esportes para a população 
com quadra poliesportiva, ATI, lixeiras, bancos e boa iluminação, mas não possui 
sanitários e agua potável. A mesma foi considerada como satisfatória quanto à 
conservação, limpeza e qualidade e paisagísticas. O entorno e ocupado por bairros 
residenciais recentes, asfaltamento das vias e áreas industriais, agravando assim, a 
questão da temperatura media para o local. 

A Praça 3 próxima ao terminal rodoviário representou o valor de 17,03% de 
cobertura vegetal arbórea e o maior valor para a vegetação rasteira e gramado com 
54,25%. Possui como cobertura do solo grandes construções publicas (Terminal 
rodoviário, biblioteca publica municipal) e uma área coberta para jogos frequentemente 
utilizada pela população mais idosa, além desses mobiliários, possui também bancos, 
estacionamento, ponto de ônibus, com iluminação regular. Sobre a limpeza, conservação 
e qualidade paisagística foi considerada como ruim devido a grande quantidade de lixo no 
gramado e a falta de reforma nas luminárias, associado a esses fatos, estão a localização 
central da Praça próxima as áreas comerciais e o uso intenso, fomentando a necessidade 
de restauração e reformas pontuais. Essa distribuição espacial das Praças, demostrou 
bem representativa, abrangendo áreas centrais com uma porção da população com 
melhores indicadores econômicos e inversamente nas Praças a Sudoeste e Nordeste, 
que representam uma população com o valor menor para o rendimento nominal médio 
mensal das responsáveis por domicílios particulares permanentes. 

Para Jannuzzi (2003) o rendimento é um indicador da remuneração bruta 
efetivamente recebida, incluindo salários, abonos e gratificação para os trabalhadores 
autônomos e empregadores, á retirada do ganho liquido realizada no mês, outros 
benefícios adicionais não são contabilizados como rendimento, como plano de saúde, 
cesta básica, vale transporte, entre outros. A renda familiar total corresponde aquela 
computada através da soma dos rendimentos individuais dos seus membros. – como a 
renda do trabalho, aposentadoria, pensões, trabalho ocasional e do seguro desemprego 
(JANNUZZI, 2003). 

Quando comparado esses índices de valor menor para o rendimento nominal 
médio mensal dos responsáveis por domicílios particulares permanentes e os setes 
setores censitários, definidos pelo Censo Demográfico do IBGE (2010) como urbano, 
observou-se que a taxa salarial variou entre 1,29 a 3,11 salários por domicílios, tendo as 
menores taxas a Vila Rural Antônio Picoli, o setor do extremo Noroeste onde se encontra 
a Praça 1 – Sem denominação e próxima a Capela Mortuária e o setor ao sul da referida 
Praça e conjuntamente a esta, o setor censitário do extremo Sudoeste da malha urbana. 
Uma faixa intermediaria foi encontrada no setor censitário com ocupação urbana recente, 
variando entre 1,74 a 2,20 salários mínimos por domicílio. (Figura 3 - B). 

Os setores censitários localizados no centro da cidade apresentaram o valor de 
2,20 a 2,66 salários mínimos por domicilio. Nesse setor, localiza-se a Praça 4 – 
Governador Geraldo Linhares, definida na pesquisa como a melhor área verde quanto se 
refere a fatores de mobiliários urbanos e equipamentos existentes. Já o setor censitário 
mais central, onde localiza a Praça 2 – Prefeito Doutor Antônio Azevedo, conhecida 
popularmente como Praça da Igreja Matriz apresentou uma média de salários por 
domicílio ocupado entre 2,66 a 3,11 salários. 

A Figura 3 - B demonstrou que os melhores valores médios mensais por domicílios 
estão no centro da cidade e vão gradualmente dispersando para os extremos, devido a 
maior concentração de comércio e empreendimentos e da ocupação urbana mais antiga 
da cidade. A presença de duas Praças e área publica com as de instituições religiosas, 
paço municipal, biblioteca, rodoviária entre outros faz com que a concentração de  renda 
seja maior.  Porem, ao comparar o indicador renda com os indicadores de qualidade 
ambiental urbana com a variável natural (temperatura media da superfície e a cobertura 
da vegetação pelo NDVI) notou que os mesmo, possui uma relação inversa, ou seja, 
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áreas centrais com o melhor valor de salários por domicilio representam um valor baixo 
para o NDVI devido a não presença significativa de vegetação e a densidade de 
edificações, assim, apresenta o valor mais elevado para os índices de temperaturas. 

Assim, além das variáveis naturais (temperatura e cobertura vegetal) da 
socioambiental (áreas verdes) e econômicas (classes de renda por domicílios) buscou 
assim uma variável de infraestrutura urbana. No presente trabalho, foi tomado como base, 
o tipo de pavimentação das vias no perímetro urbano como indicador de qualidade 
ambiental urbana.  

Para a representação do tipo de pavimentação das vias no perímetro urbano de 
Ourizona – PR optou pela adequação do método estudado por alguns autores, como 
Borja (1997), Khan e Ferreira (2006) e Berto (2008) que quantificaram a área e a 
extensão das vias com acesso a pavimentação asfáltica, paralelepípedo e sem 
pavimentação. Os dados levantados em campo através de observação e delimitação num 
mapa impresso, coleta de pontos de GPS para a localização das ruas sem pavimentação 
ou pavimentadas com qualquer outro tipo de material, foram realizadas com o intuito de 
quantificar as ruas e seu tipo de pavimento, não observando assim a qualidade do 
material da cobertura, a quantificação e dimensionamento de galerias pluviais, entre 
outras. O sistema viário de Ourizona apresentou uma somatória de 241.706,46 metros 
quadrados com predomínio de vias com pavimentação asfáltica com 87,76% enquanto 
que as vias sem pavimentação com solo nu com 11,42 % e outros tipos de pavimentação, 
exclusivamente de paralelepípedos com 0,82 % da área total das vias, conforme o 
Gráfico 2.  

 

 
Gráfico 2. Quantificação segundo o tipo de pavimentação das vias na cidade de Ourizona/ PR. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Sobre a distribuição espacial das áreas sem pavimentação obedece a um 

predomínio de ruas no extremo Sudoeste associado à implantação de novos bairros e 
áreas de propriedades rurais, na borda do perímetro urbano (Figura 6). Sobre as vias 
com paralelepípedos, foram encontradas somente duas vias (Rua Santos, entrada 
principal do Cemitério Municipal e o fim da Avenida Marabá). 

Numa analise da variável de infraestrutura relacionada à pavimentação das vias e 
os outros indicadores abordados na pesquisa, observou-se que as vias sem 
pavimentação estão localizadas em áreas ainda com pouca densidade de edificações por 
serem bairros mais recentes, quanto aos aspectos naturais (temperatura e o NDVI) essas 
áreas apresentaram temperaturas mais amenas e um índice de NDVI melhor devido a 
influencia das propriedades rurais ao seu entorno. No que se referem às áreas verdes, as 
vias sem pavimentação encontra-se relativamente distantes das Praças, sendo a mais 
próxima a Praça 4. Esse fato levanta a necessidade de um planejamento urbano dos 
órgãos públicos, em curto prazo, em implantar uma área verde, para servir de lazer e 
esporte a essa região com crescente processo de urbanização.  Sobre a relação do 
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indicador econômico com a infraestrutura, são essas áreas que apresentaram os índices 
mais baixos de salário médio por domicilio no ano de 2010, representando assim uma 
carência de infraestrutura e também de renda nessa região.  

 

 
Figura 6. Representação do tipo de pavimentação das vias na cidade de Ourizona – PR 

Fonte: Malha Urbana e Sistema Viário da Prefeitura Municipal de Ourizona. Elaborado por: PINA, 
F e MARANGONI, G. A. 

 
4  Considerações Finais 
  

A partir de uma reflexão dos aspectos observados, pôde-se concluir que a falta de 
planejamento aliado a uma inadequada infraestrutura que desconsidere os aspectos 
físicos, interfere diretamente na qualidade ambiental do espaço urbano de Ourizona-PR.  

Em muitos casos, observa-se que a cidade ao sofrer com as consequências dos 
impactos provocados sobre o meio físico/natural, é submetida a soluções provisórias, ou 
seja, paliativas, que por sua vez, podem agravar a situação e até mesmo gerar novos 
problemas socioambientais. Considerando-se isso, entende-se que o diagnóstico e a 
análise da qualidade ambiental urbana são de fundamental importância no processo de 
planejamento, e que esta deve ser realizada envolvendo todos os aspectos físico/naturais, 
sociais e econômicos e de infraestrutura que a compõe, a qual se constitui num 
importante instrumento utilizado pelos gestores do espaço urbano para amenizar e/ou até 
mesmo evitar os impactos na qualidade dos diversos ambientes da cidade. 
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