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RESUMO: 
Este artigo apresenta um estudo referente a avaliação da qualidade ambiental no município de 
Francisco Beltrão-PR, através do Sistema de Informação Georreferenciada. A análise das condições 
ambientais é uma importante ferramenta de auxílio para o planejamento urbano e previsão da 
expansão urbana. O SIG representa um sistema de análise espacial que pode fornecer informações 
para a avaliação, gestão e a representação do espaço. Para a composição do índice de qualidade 
ambiental foram avaliados os indicadores de condições de abastecimento de água, saneamento 
básico, coleta de lixo e cobertura vegetal. Através dos mapas temáticos gerados pelo Software Arcgis 
pode-se perceber disparidades entre as regiões do município de Francisco Beltrão. Esses indicadores 
devem ser utilizadas como uma fonte de informação ao planejamento urbano, bem como servir de 
subsídios para ações de melhorias dos locais que apresentaram um baixo índice de qualidade 
ambiental. 
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ABSTRACT: 
This article presents a study regarding the evaluation of environmental quality in the municipality of 
Francisco Beltrão -PR through the Geographic Information System . The analysis of environmental 
conditions is an important support tool for urban planning and forecasting of urban sprawl. The GIS 
is a spatial analysis system that can provide information for the evaluation, management and 
representation of space . For the composition of the environmental quality index were evaluated 
indicators of water supply conditions, sanitation, garbage collection and vegetation. Through the 
thematic maps generated by Arcgis Software can be perceived disparities between the regions of the 
municipality of Francisco Beltrão. These indicators should be used as a source of information to 
urban planning , as well as serve as a support to actions for improvement of the sites that had a low 
environmental quality index. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Os estudos sobre a qualidade ambiental fornecem uma fonte de informação para o 

planejamento urbano. Nesse sentido a gestão pública e outros órgãos vinculados podem conhecer de 
forma racional as necessidades de sua população e as deficiências de uma cidade. 

Não existe um consenso de época das primeiras tentativas de definição da qualidade de 
vida, muitos autores sugerem a sua existência na Antiguidade. Autores como SEILDL e ZANNON, 
WISH (1986 apud ULENGIN et al, 2001) apontam que o surgimento se dá na década de 30, outros 
autores, na década de 60, como BOZZ-ALLEN (1973) e SANTOS & MARTINS (2001). 

O termo qualidade de vida atualmente é abordado como uma concepção da sociedade 
contemporânea, mas sua existência pode ser observada através da citação de Buarque (1993, p. 156), 
onde afirma que “talvez nenhum conceito seja mais antigo” e ao mesmo tempo “o mais moderno do 
que a busca da qualidade de vida”: 

 
O primeiro gesto do que viria a ser o homem tinha por motivação a 
melhoria na qualidade de vida dele e dos demais de sua tribo. Apesar disso, 
só muito recentemente o conceito surge, se consolida no imaginário 
coletivos dos homens, e assume como definição o uso de técnicas. Durante 
séculos, a qualidade de vida estava em não ser ameaçado pelos deuses, nem 
ser surpreendido pelas intempéries, e ter força para resistir aos inimigos 
naturais ou humanos. A vida era rotina, a qualidade dela era não quebrar a 
rotina (BUARQUE, 1993, p. 156). 

 
Para uma melhor compreensão dos indicadores que apresentem resultados sobre uma 

análise urbana deve-se considerar o conceito de qualidade ambiental. Conforme indica os autores 
abaixo nas citações, o conceito de qualidade ambiental pode ser fomento para a avaliação da qualidade 
de vida da população: 

“Considera-se de maneira geral, que a qualidade do meio ambiente constitui fator 
determinante para o alcance de uma melhor qualidade de vida” (GOMES; SOARES, 2004, p. 23). 

A qualidade ambiental está intimamente ligada à qualidade de vida, pois vida e meio 
ambiente são inseparáveis, o que não significa que o meio ambiente determina as várias formas e 
atividades de vida ou que a vida determina o meio ambiente. Na verdade, o que há é uma interação e 
um equilíbrio entre ambos que variam de escala, tempo e lugar (MACHADO, 1997, p. 16).  

O objetivo de avaliar a qualidade ambiental é verificar as condições adequadas de 
conforto e saúde da população e se estas são atendidas de forma igualitária. A qualidade ambiental 
está relacionada com o ambiente e a infraestrutura, assim, aplica-se na geração dos dados os 
indicadores de abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e cobertura vegetal.  

Os parâmetros de abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo 
compreendem a avaliação das condições de saneamento nos domicílios. Além disso, os dados 
representam também importantes alternativas para a gestão urbana e políticas públicas, fatores como a 
comparação dos impactos das medidas aplicadas e a eficiência da gestão podem contribuir para 
melhores soluções ao desenvolvimento da cidade e bem-estar a população em geral. 

O estudo se fundamenta em reproduzir informações através de agrupamentos de dados 
fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que indicarão uma classificação 
de qualidade ambiental de cada região/bairro. A geração dos resultados será a partir do Software 
ArcGis, que agrega as informações e a transforma em mapas temáticos. 

A escala de trabalho contempla os limites urbanos do município de Francisco Beltrão-PR, 
através da análise da qualidade ambiental gerado pelo Sistema de Informação Geográfica – SIG.  
  
2. METODOLOGIA 



 

 

 
Para compor o índice de qualidade ambiental, foram coletados informações referente ao 

abasteciemento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo e cobertura vegetal. Os três primeiros 
constituem o resultado do Censo 2010, obtidos através do IBGE, foram utilizados as informações 
disponíveis nos agregados por setores censitários e o respectivo mapa.  Para a composição da 
cobertura vegetal foi realizada a avaliação através do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
(NDVI), que compreende uma ferramenta utilizada no SIG. 

O software utilizado para o processamento digital foi o ArcGIS 9.3 desenvolvido pela 
empresa americana Environmental Systes Research Institute (ESRI). O sistema é utilizado para 
criação e utilização de mapas, compilação de dados geográficos, análise de informações mapeadas e 
gestão de informações geográficas em bancos de dados. 

Todos os dados obtidos foram transformado em mapas temáticos, facilitando a 
compreensão dos indicadores. Quanto a metodologia utilizada para extração das informações e 
composição das imagens, foi utilizado processos conforme NOVO (2010), Manual Técnico de Uso da 
Terra (IBGE – 2013) e DRUCK (2004). 
 
 
2.1 Geração dos mapas temáticos 

 
O indicador de abastecimento de água expressa uma síntese das condições de acesso a 

rede de abastecimento de água canalizada nos domicílios particulares permanente e a sua distribuição 
na área urbana. Para consituir o indicador foi utilizado a relação do entre o número de domicílios 
pariculares permanentes que estão ligados à rede geral de abastecimento de água e o número total de 
domicílios particulares permanentes. 

O indicador de acesso ao esgotamento sanitário expressa a relação entre a população 
atendida por algum sistema de esgotamento sanitário, seja ele rede de esgoto ou fossa séptica e o 
conjunto da população residente em domicílios particulares permanentes em um território. Tal 
indicador foi obtido através da percentagem da soma dos números de domicílios particulares 
permanentes com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial 
com o número de domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário e esgotamento 
sanitário via fossa séptica rudimentar dividido pelo número total de domicílios.  

Quanto ao indicador de Coleta de lixo representa a parcela da população atendida pelos 
serviços da coleta do lixo doméstico, em um determinado território e tempo. Segundo o IBGE (2004, 
p.136) os dados são de extrema relevância e formam um indicador que está associado tanto à saúde da 
população quanto à proteção do ambiente, pois resíduos não coletados ou dispostos em locais 
inadequados favorecem a proliferação de vetores de doenças e podem contaminar o solo e os corpos 
de água. Para determinar o indicador de coleta de lixo, através da porcentagem, foi obtido o resultado 
da divisão dos Domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza por 
domicílios particulares permanentes. 

O autor Nucci (2001, p.31) comenta que a avaliação da cobertura vegetal constitui um 
atributo muito importante, porém negligenciado, no desenvolvimento das cidades. A cobertura 
vegetal, ao contrário de muitos outros recursos físicos da cidade, é relacionada pela maioria dos 
cidadãos mais como uma função de satisfação psicológica e cultural do que com funções físicas. 

Para este estudo de caso a metodolgia escolhida na avaliação da cobertura vegetal foi o 
indicador de análise ambiental NDVI. Essa ferramenta foi elaborada por Roussse et al. em 1973 e em 
estudos realizados no Brasil vem sendo muito utilizada, por apresentar resultados de forma rápida e 
precisa. Trabalhos como os de Nucci e Cavalheiro (1999), Morato (2004), Bispo (2009), Luchiari 
(2001), Bargos (2010) são exemplos desta utilização. O NDVI é representado pela expressão: 

 

 
 



 

 

Onde NIR é o infravermelho próximo representada pelo Banda 05 e o R é o vermelho 
representado pela Banda 04 das imagens obtidas do Satélite Landsat 8. 

Os resultados dessa composição constituem em um raster com índices que variam de -1 
(onde não se tem a presença de vegetação) a +1 (melhor condição de vegetação existente do local 
analisado). Por meio de uma operação classificada como média zonal, foi calculado o NDVI médio 
para cada unidade censitária, conforme CÂMARA et. al. (2002), compondo assim todas as 
informações para gerar o Índice da qualidade ambiental.  

Foi necessário calcular índices para todas as quatro variáveis, afim de tornar estes 
indicadores comparáveis e mensuráveis, então procedeu-se conforme os critérios adotados do PNUD 
para o cálculo do IDH, adotando valores que variam de 0 a 1: 

 

 
 

Onde: 
V ij = valor do indicador i no setor censitário j 
V i.min = valor mínimo do indicador i entre todos os setores censitários 
V i.max = valor máximo do indicador i entre todos os setores censitários 

 
Os valores mínimos e máximo nos itens de abastecimento de água, esgoto ou fossa 

séptica e coleta de lixo, entende-se que para os valores 0 não há atendimento do serviço do deteminado 
indicador, para o resultado 1, todos os domicílios são atendidos pelo serviço. 

Quanto aos valores para a Média do indice de Vegetação de densidade normalizada, o 
resultado 0 compreende uma região desprovida de qualquer região, contudo a média 1 resulta de áreas 
com completa cobertura de vegetação. 

Estes índices permitem apenas a comparação entre os setores cesitários da área de estudo 
e não são comparáveis diretamente com os de outras áreas.  

Para o cálculo do Índice sintético de qualidade ambiental (iQA) foram considerados os 
seguintes índices: Índice de Abastecimento de Água (iAA), Índice de Esgoto ou Fossa Séptica (iEF), 
Índice de Coleta de Lixo (iCL) e Índice Médio de Vegetação de Densidade Normalizada (iMV). O 
índice gerado é representado pela seguinte fórmula: 

 

 
 

 
3.  QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 

 
 Para composição do índice de qualidade ambiental do município de Francisco Beltrão 

foram selecionados quatro indicadores: Abastecimento de água potável, Rede coletora de tratamento 
de esgoto, Coleta de lixo e Cobertura vegetal.  

 
3.1Condições de Abastecimento de Água  

 
Esse indicador expressa o percentual dos domicílios permanentes com acesso ao sistema 

de abastecimento de água por rede geral. Para poder compreender a distribuição do serviço no 
território urbano, foi realizada a classificação do percentual de domicílios particulares permanentes 
por setor censitário com acesso ao abastecimento de água por rede geral.  

Sendo assim utilizado 8 classes que melhor demonstraram as variações territoriais pois os 
resultados são bastante próximos, as classes deste mapa foram obtidas pelo método de classificação no 
ArcGis denominado Natural Breaks (Jenks). 



 

 

Para que se tenha uma ideia da distribuição territorial dos domicílios, cujas características 
de saneamento são avaliadas no presente estudo, as informações contidas na tabela abaixo indicam a 
distribuição dos intervalos de classes (percentuais de distribuição) e a área abrangente: 

 
Tabela 01: Distribuição dos intervalos de classes referente as condições de abastecimento de 

água 
Temas da avaliação Pesos Intervalos de 

Classes (%) 
Área (Ha) Área (%) 

 
Condições de 

Abastecimento de 
água 

 

25% 5 6.101.265,74 13% 
5 a 35 2.779.896,29 6% 
35 a 92 4.839.210,25 11% 
92 a 93 5.990.087,14 13% 
93 a 95 6.411.261,24 14% 
95 a 97 4.286.003,21 9% 
97 a 99 10.141.067,85 22% 
99 a 100 4.902.204,86 11% 

Total 45.450.996,59 100% 
 

Na zona urbana, conforme observamos na distribuição territorial, cerca de 22% da malha 
urbana possui resultado excelente (de 99% a 100%) de distribuição de rede de água canalizada. Para 
os piores resultados, obteve-se que cerca de 13% do território é atendido com 5% da rede de 
abastecimento de água. Grande parte do território está abastecido entre 92% e 99% da rede de água, o 
que indica um bom resultado quando a distribuição territorial. 

A legenda do mapa resultante explicita, por setor censitário, os percentuais de domicílios 
com água canalizada da rede geral, permitindo uma avaliação mais qualificada das condições de 
abastecimento de água. 

As análises da distribuição territorial dos domicílios com água canalizada de rede geral, 
com base no mapa, indicam que as melhores condições (99% a 100%) foram registrados no Centro, 
Cango, Guanabara, Vila nova, Pinheirinho, Alvorada, Industrial e Antônio de Paiva Cantelmo – sendo 
regiões bem distribuídas pelo município. 

Os piores setores estão na Água Branca (5%) e em seguida o Aeroporto (35%), são 
apenas dois setores que apresentam indicadores menos que 90%. Essas áreas possuem características 
de chácaras, sítios e condomínios que mesclam características rurais e urbanas. 

Com relação aos resultados estatísticos, o município chega a aproximadamente a 100% de 
abastecimento de água por rede geral. As áreas com os piores resultados apresentam também baixa 
concentração de população, ao contrário das áreas com maiores concentrações, que possui total 
atendimento.  

A partir dessas análises, fica configurado no município, que as condições de 
abastecimento de água de rede geral são muito boas na zona urbana, com exceção de Água Branca, 
que em sua grande maioria apresenta terrenos constituídos por sítios e chácaras com abastecimento de 
água de poço. 

 
3.2 Condições de Esgotamento Sanitário 

 
Para a avaliação das condições de esgotamento sanitário na área urbana de Francisco 

Beltrão foram consideradas as variáveis de domicílios com esgotamento sanitário por rede coletora e 
por fossa séptica. Esses indicadores expressam as condições de infraestrutura urbana no território 
municipal, e são considerados importantes pois estão diretamente ligadas a saúde da população, 
prevenção de doenças e preservação do meio ambiente. 

O indicador expressa o percentual dos domicílios particulares permanente com acesso a 
esgotamento sanitário por rede coletora e por fossa rudimentar.   



 

 

A consideração da variável Domicílios com esgotamento por fossa rudimentar foi 
incluída por ainda representar 12% da destinação do esgoto na área urbana e que, embora não seja o 
ideal é considerado adequado para a saúde humana e o meio ambiente. É o procedimento mais correto 
quando existe a carência de acesso ao esgotamento sanitário adequado. 

A definição das classes foi realizada através do método Natural Breaks (Jenks) do 
ArcGis, considerando a melhor distribuição dos resultados na área territorial, sendo definidas 8 
classes.  Espacialmente a distribuição das condições de despejo de esgoto sanitário se assemelha ao 
abastecimento de água, tendo uma maior disponibilidade nas áreas de maior densidade populacional. 
A tabela abaixo demostra a distribuição territorial do acesso ao esgotamento sanitário:  

 
Tabela 02: Distribuição dos intervalos de classes referente as condições de tratamento de 

esgoto 
Temas da avaliação Pesos Intervalos de 

Classes (%) 
Área (Ha) Área (%) 

 
 
 

Condições de 
esgotamento de esgoto 

 

25% 78 590.005,73 1% 
78 a 82 6.156.655,12 14% 
82 a 87 3.684.206,21 8% 
87 a 89 5.969.551,06 13% 
89 a 95 2.629.717,30 6% 
95 a 97 4.932.405,74 11% 
97 a 98 8.102.758,71 18% 
98 a 100 13.385.696,72 29% 

 Total 45.450.996,59 100% 
 

Na análise da distribuição territorial, cerca de 1% do território constitui com a pior 
distribuição de esgotamento sanitário (78%). O restante do território está acima de 82% da distribuição 
de esgotamento. O melhor resultado, entre 98% e 100%, constitui cerca de 29% do território urbano 
do município. Podemos observar a distribuição territorial com esgotamento sanitário no mapa abaixo: 

As situações mais favoráveis são nos setores Centro, Vila Nova, Nossa Senhora 
Aparecida e Nova Petrópolis, constituindo 100% de esgotamento sanitários – todos localizados em 
área central da região urbana e com grande adensamento populacional. O pior resultado está no setor 
denominado Marrecas com 78% de atendimento.  

 
3.3 Condições de Coleta de Lixo 

 
O acesso ao serviço de coleta de lixo domiciliar é um indicador importante 

principalmente nas áreas urbanas, pois possibilita o acompanhamento das políticas públicas de 
saneamento básico e ambiental. 

No Brasil, segundo o IBGE (2004), o exame dos dados em anos recentes revela que, nas 
áreas urbanas, os percentuais de atendimento são elevados, com perspectiva, se mantidas as taxas 
atuais de incremento, de universalização do serviço. Na zona rural, devido principalmente a maior 
dispersão das unidades de moradia, o prognóstico não é o mesmo, pelo menos no curto prazo, sendo 
por muitas vezes adequado queimar ou enterrar o lixo na propriedade. Mesmo com essa ressalva, nos 
últimos anos pode-se perceber um grande incremento do número de residências atendidas pela coleta. 

 No caso do município de Francisco Beltrão, segundo os dados do Censo 2010, cerca de 
92% de todo o lixo produzido no município é coletado por serviço de limpeza ou caçamba, 3% do lixo 
é enterrado e foi constatado que 1% do lixo é jogado em terreno baldio. 

O método de classificação do percentual de domicílios particulares permanentes com 
acesso à coleta de lixo por serviço de limpeza utilizado foi o Natural Breaks (Jenks) do ArcGis, 
considerando a melhor distribuição dos resultados na área territorial, sendo definidas 8 classes, devido 
ao fato dos dados estarem muito próximos. 



 

 

A tabela abaixo indica a distribuição territorial das condições dos domicílios com acesso, 
podemos perceber condições muito favoráveis em todas regiões, chegando a mais de 50% dos bairros 
com índice de serviço se aproximando a 100% do serviço: 

 
Tabela 03: Distribuição dos intervalos de classes referente coleta de lixo 

Temas da avaliação Pesos Intervalos de 
Classes (%) 

Área (Ha) Área (%) 

 
 
Condições de Coleta 

de Lixo 
 

25% 31 a 56 8881162,03 20% 
56 a 87 1470596,04 3% 
87 a 90 2114062,28 5% 
90 a 94 4336224,18 10% 
94 a 96 11122874,25 24% 
96 a 98 4647995,13 10% 
98 a 99 6187150,57 14% 
99 a 100 6690932,12 15% 

 Total 45.450.996,59 100% 
  

Foram identificados que nas regiões do centro, Guanabara, Cango, Nossa Senhora 
Aparecida, Miniguaçú e Alvorada compreendem a faixa de 99% a 100% dos atendimentos completos. 
Grande parte das regiões possuem atendimento com mais de 87%, variando de alto a altíssimo. 

As regiões mais precavidas de atendimento de serviço de coleta de lixo estão os bairros 
Água Branca, Aeroporto e Vila Nova. As duas primeiras regiões possuem uma densidade bastante 
baixa e são compostas por várias áreas rurais. 

 
3.4 Condições de Cobertura Vegetal 

 
Os espaços verdes constituem um importante indicador na qualidade ambiental, pois além 

do “bem-estar” proporcionado de forma psicológica em cada cidadão, estas áreas proporcionam 
enormes benefícios em termos de saúde humana. A presença de espaços verdes na malha urbana 
proporciona também um aumento ao tempo dedicado ao lazer e a prática de esportes. 

Para a análise da quantidade de Cobertura Vegetal, o método escolhido foi o NDVI e tem 
por objetivo “quantificar” a presença de vegetação em uma determinada região. A partir do 
levantamento realizado com o auxílio das imagens de satélite foram elaborados mapas temáticos da 
cobertura vegetal, permitindo assim, o cálculo das áreas de vegetação. 

Foram obtidos os valores médios, máximo e mínimo do Índice de Vegetação NDVI. Ao 
realizar a análise dos resultados, podemos quantificar que os altos valores registrados pelo NDVI 
indicam alta atividade fotossintética, ou seja, presença de vegetação abundante. 

Da mesma forma, que os valores mais baixos, indicam baixa atividade fotossintética e 
consequente pouca presença de vegetação, que podemos mencionar locais urbanos densamente 
ocupados e/ou regiões de solo exposto. 

Podemos observar na figura abaixo que representa um recorte da fotografia da cidade de 
Francisco Beltrão e uma amostra do resultado do NDVI: 

 
Figura 01 – Recorte da fotografia aérea da região da Cango e Guanabara e NDVI da mesma 

região.  



 

 

 
Fonte: Google Earth (2016). 

 
É possível observar uma alta correlação entre ambos. Ao norte da figura, onde a biomassa 

é maior, o NDVI é mais alto, correspondendo a coloração de verde escuro, assim como em várias 
regiões de forma pontual. A medida em que as regiões possuem uma malha urbana mais adensada e 
solo impermeabilizados, os tons no resultado do NDVI correspondem as cores amarela, laranja e 
vermelho. 

As regiões com a presença da cor vermelha não possuem vegetação (o índice mínimo 
gerado foi de –0,11), enquanto que, nas regiões com coloração verde indicam a presença de vegetação 
(o índice máximo gerado foi de 0,49), as cores intermediárias, amarelas e laranjas, indicam alguma 
presença de vegetação. 

Os índices gerados representam valores bem abaixo da máxima considerada na análise, 
indicando que os valores máximos resultados da avaliação não compreendem a máxima cobertura de 
vegetação possível, isto é, a quantidade da vegetação poderia ser 20% maior do que foi encontrada.  

Para o valor mínimo encontrado, este se aproxima consideravelmente do valor mínimo 
considerado, indicando regiões que apresentam pouquíssima cobertura vegetal.   

Os melhores resultados estão localizados na região noroeste da cidade, onde ainda é 
possível encontrar vegetação nativa. Os piores resultados apresentados estão localizados na área 
central da cidade e na região sul. A área central corresponde ao início da cidade, local onde sofreu um 
maior impacto antrópica. A região Sul se concentra em expansão atualmente pois se conecta à área 
urbana do município de Marmeleiro, região onde a presença de áreas industriais e loteamentos cresceu 
nos últimos anos. A figura abaixo indica a porcentagem das áreas classificadas pelo índice de 
cobertura vegetal: 

 
Figura 02 – Porcentagem das áreas classificadas pelo índice de cobertura vegetal. 

 
 

O setor que corresponde ao índice de cobertura vegetal médio constitui cerca de 21 km² 
da malha urbana, representando 46% da área total, denotando a maior quantitativo de cobertura 
vegetal da área estudada. Os dois piores resultados, baixo e moderadamente baixo representam 13 km² 
e os dois maiores resultados, alto e moderadamente alto representam 11 km².  

A região com resultado de baixo índice de cobertura é constituída pelos bairros Centro e 
Cango que obtiveram uma média do índice de 0,16 e 0,19 respectivamente, e correspondem a regiões 



 

 

densamente ocupadas. A região do bairro São Francisco obteve a média de 0,15 e possui uma alta 
ocupação, corresponde a uma região de alta declividade e com uma população de baixo padrão que 
ocupa de forma desordenada. 

Também compreendem os índices mais baixos, a região de Jardim Floresta, com 0,17 e o 
bairro Pinheirinho com 0,16, essas regiões são constituídas por conjunto habitacional. As habitações 
populares possuem como características principais tamanhos reduzidos de lotes com a finalidade de 
incluir um número maior possível de pessoas neste tipo de loteamento.  

Os melhores índices resultaram na região de Sadia, 0,27, Guanabara, 0,28, Água Branca, 
30 e o bairro São Miguel, 33. A região do bairro Sadia ainda compreende uma faixa de vegetação no 
seu entorno, por fazer divisa com a área rural do município. 

O bairro Guanabara possui grande vegetação por apresentar áreas como o Morro do 
Calvário, a mata ciliar ao entorno do rio Marrecas e possuir uma área de preservação do Exército. 
Essas áreas com vegetação densa contribuíram para o alto índice calculado pelo NDVI apesar do 
bairro estar localizado na área central e compreender a região primeiramente ocupada. Este bairro é 
um exemplo de que, quando a gestão pública organiza e prevê áreas com vegetação, essas regiões 
refletem diretamente na qualidade ambiental de sua população. 

O bairro são Miguel também possui áreas que compreendem vegetação devido ser 
rodeado por regiões com alta declividade, apesar de que, nos últimos anos essas áreas estão sendo 
ocupadas por edificações. 

A região da Água Branca, por mais que possua uma grande concentração de malha 
urbana, apresentou um bom índice de NDVI devido a sua extensão ser a maior de todas as regiões, 
6,11km², e grande parte deste ser compreendido por área rural. 

A distribuição territorial das condições de abastecimento de água por rede geral nos 
domicílios com base no mapa, são analisadas a seguir: 

 
Figura 04: Mapa de distribuição dos Indicadores de Qualidade Ambiental 



 

 

 
Fonte: IBGE (modificado pela autora). 

 
4. RESULTADOS 

 
 A avaliação da Qualidade Ambiental foi realizada a partir dos planos de Condições de 

Abastecimento de água, Coleta e tratamento de Esgoto, Coleta de lixo e Cobertura Vegetal, conforme 



 

 

as analisadas nas seções anteriores. Desses indicadores foi possível gerar um índice para cada setor 
censitário da malha urbana do município de Francisco Beltrão, representado pela figura abaixo: 

 
Figura 05: Mapa de distribuição dos Indicadores de Qualidade Ambiental 

 
Fonte: IBGE (modificado pela autora). 

 
Os intervalos de Classes apresentaram uma boa amplitude (0,24 a 0,96), e também foram 

classificadas no modo Natural Breaks (Jenks) do ArcGis, de modo a facilitar as análises e compor 
uma melhor visualização no mapa, podemos observar na tabela abaixo os intervalos e a extensão 
territorial compreendida: 

 
Tabela 03: Distribuição dos intervalos de classes referente a qualidade ambiental 

N° da ordem Intervalos de Classes (%) Área (Ha) Área (%) 
1 0,24 1470596 3% 
2 0,24 a 0,60 9720959 21% 



 

 

3 0,60 a 0,72 6443335 14% 
4 0,72 a 0,80 4840057 11% 
5 0,80 a 0,83 11225967 25% 
6 0,83 a 0,87 4846084 11% 
7 0,87 a 0,91 6903999 15% 
8 0,91 a 0,96 1470596 3% 
 
A região do São Miguel reúne as melhores condições, apresentando uma faixa percentual 

altíssima (acima de 90%) de domicílios com infraestrutura adequada e cobertura vegetal. As regiões 
de Água Branca e Guanabara também estão classificadas acima dessa porcentagem, a diferença está 
no acesso as condições de despejo sanitário. No geral todas as regiões obtiveram resultados bons e 
bem acima de uma média de 0,5. As duas únicas regiões que ficaram abaixo da média foram Vila 
Nova e Marrecas. 

A região do Vila Nova obteve um índice bem abaixo dos outros, ficando em último lugar, 
a diferença está no indicador da cobertura vegetal, que ficou muito abaixo das outras regiões. A 
característica dessa região é um grande adensamento populacional. 

Para uma melhor compreensão, foi realizado uma análise estatística através do uso do 
boxplot para cada um dos indicadores analisados individualmente e para o índice de qualidade de vida 
urbana. Na figura abaixo, podemos observar no diagrama de caixas, os resultados para todos os 
indicadores analisados e a qualidade urbana ambiental: 

 
Figura 06: Diagrama de caixas dos indicadores e índice de qualidade ambiental 

 
 

  
Para o critério de avaliação e geração do índice da qualidade ambiental, foi considerado 

que quanto maior o percentual de domicílios com água canalizada de rede geral, mais favorável as 
condições de saneamento. O município possui o abastecimento de água pela rede geral próximo de 
100%. As áreas com os menores indicadores possuem além de menor adensamento urbano, em sua 
grande parte por áreas rurais. 

Quanto ao esgoto, podemos observar que seus resultados alcançam cerca de 90% da 
população através da rede de esgoto ou de fossa séptica. Este indicador apresenta um resultado muito 
bom, pois garante além de saneamento básico adequado a população, um serviço quase igualitário a 
todas as regiões. 

A coleta de lixo possui distribuição espacial e estatística muito próxima das condições de 
abastecimento de água. Municipalmente, o indicador se aproxima de 100% de coleta de lixo, embora 
se for analisado espacialmente, o melhor atendimento é nas áreas mais urbanizadas do que aquelas 
com propriedades rurais. 

O resultado do NDVI que indica a quantidade de cobertura vegetal em cada região 
apresentou os piores resultados. Basicamente todos os índices se situam no segundo quartil.  

Quanto ao índice de Qualidade Ambiental Urbana, podemos perceber que os resultados 
ficaram entre 0,75 e 0,85, apesar dos atendimentos dos abastecimentos de infraestrutura serem 
eficientes e quase alcançarem um serviço que contempla 100% a população, o indicador de cobertura 
vegetal influenciou diretamente no resultado. 



 

 

Espacialmente, a qualidade ambiental é maior em regiões bem esparsas do município, ao 
Oeste temos o bairro São Miguel, no Sul o bairro Água Branca, ao centro da cidade, o bairro 
Guanabara e o bairro Aeroporto. 

Os cinco piores índices estão localizados nas regiões do Vila Nova, Nova Petrópolis, 
Seminário, São Francisco e Luther King. As demais áreas possuem índices intermediários.  

Dos indicadores avaliados, a destinação do esgoto sanitário e o NDVI foram os que mais 
oscilaram dentre todos. Ressaltando que o primeiro, influencia diretamente nas condições de 
saneamento e de saúde, e o segundo está diretamente ligado ao microclima e as condições ambientais 
da região. 

 
5. CONCLUSÕES 
 

O estudo desse artigo analisou a qualidade ambiental do município de Francisco Beltrão, 
através da ferramenta SIG, no qual foram considerados quatro indicadores que resultaram no Índice de 
Qualidade Ambiental (iQA).  

As áreas onde há predominância de domicílios com boa estrutura de saneamento são as 
que ofereceram melhores padrões de vida e bem-estar para a população, com a avaliação do iQA 
podemos indicar as necessidades das regiões e perceber alguns pontos determinantes que podem 
melhorar as condições de vida da população. 

O resultado preliminar sugere que a malha urbana do município de Francisco Beltrão 
possui pouca cobertura vegetal ao longo de seu território. Este indicador resulta da expansão e 
ocupação do solo de forma desordenada e que gera diversos problemas relacionados com o meio 
ambiente: grande área impermeabilizada do solo, aumento da temperatura na cidade, poucos locais de 
lazer e falta de arborização nas vias, reduzindo, desta forma a qualidade de vida urbana da população. 

Outro fator relevante a ser considerado, é o fato de que, caso não haja uma política de 
prevenção de novos espaços, o destino é que ao longo da expansão urbana se transformaram em locais 
com a mesma ausência de vegetação.  

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BUARQUE, Cristovão. Qualidade de vida: a modernização da utopia. Lua Nova Revista de 
Cultura e Política, São Paulo, n. 31, 1993 
 
CÂMARA, Gilberto, MEDEIROS, João S. Princípios básicos em geoprocessamento (cap. 1). In: 
ASSAD, E.D. , SANO, E.E. Sistemas de Informações Geográficas – Aplicações na Agricultura. 
Embrapa, 2.ed. Brasília, 1998. 434 p. (p. 3-11). 
 
DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) "Análise Espacial de Dados 
Geográficos". Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6). 
 
GOMES, Marcos A. S; SOARES, Beatriz R. Reflexões sobre qualidade ambiental urbana. Estudos 
geográficos, Rio Claro, 21-30, jul-dez 2004 (ISSN 1678-696X) 
www.rc.unesp.br/grad/geografia/revista.html 
 
IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável – Brasil 2004. IBGE, Série Estudos e 
Pesquisas – Informação Geográfica . Rio de Janeiro, 2004. 393 p. 
 
IBGE. 2010. Cidades. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
IBGE. Setores Censitários. Agregados por Setores Censitários dos resultados de Universo – 2° Edição.  



 

 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/defaulttab_agregado.shtm Acesso 
em: 16 fev 2016 – às 10:06h 
 
MACHADO, Lucy M. C. P. Qualidade Ambiental: indicadores quantitativos e perceptivos. In: 
MARTOS, H. L.; MAIA, N. B. Indicadores ambientais. Sorocaba: Bandeirante Ind. Gráfica S.A, 
1997, p. 15-21. 
 
Manual Técnico de Uso da Terra. IBGE. 2013. 3° Edição. Rio de Janeiro. 171p. 
 
MARTINS, Isabel C. G. Os territórios da qualidade de vida no Porto: Uma avaliação das 
disparidades intra-urbanas. 2011. 406f. Dissertação (Doutorado) – Universidade do Porto, Porto, 
2011. 
 
MORATO, Rúbia G. Análise da qualidade de vida urbana no município de Embu-SP. São Paulo, 
108p., 2004. Dissertação 9Mestrado) – Universidade de São paulo. 
 
NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações. 4° edição revista. 
Editora Blucher: São Paulo, 2010. 
 
NUCCI, João C. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano: um estudo de ecologia e planejamento 
da paisagem aplicado ao distrito de Santa Cecília. (MSP) São Paulo, Humanitas/FFLCH/USP, 236p. 
2001. 
 
SANTOS, Milton. A urbanização Brasileira. 5º edição. São Paulo: EdUSP. 2003. 176p 

 
SEIDL, Eliane M. F; ZANNON, Célia, M. L. Qualidade de vida de saúde: aspectos conceituais e 
metodológicos. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2002: 580-588, mar-abr/2004.  
 

 
 


