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RESUMO 

 

MULERO, Carolina Beatriz. Pegada Ecológica como um indicador de 
sustentabilidade nos limites da expansão urbana de Londrina - Paraná. 2017. 62 
f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso Superior de Engenharia Ambiental. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2017. 

 

Nos últimos tempos, a preocupação da sociedade com as questões ambientais vem 
crescendo bastante, principalmente pelo fato de grande parte dos recursos naturais 
disponíveis serem findáveis. Com isso, se torna importante e de uso crescente 
métodos que determinem a sustentabilidade de sistemas, como por exemplo a 
metodologia conhecida como Pegada Ecológica. A Pegada Ecológica pode ser 
definida como um instrumento de medição dos fluxos, das matérias e energia que 
percorrem por um sistema, que são então transformados em unidade de área de terra, 
que corresponde a área da natureza que sustenta esse sistema. Com isso o presente 
estudo pretendeu investigar a Pegada Ecológica do município de Londrina, buscando 
avaliar se o município se desenvolve e se mantem de maneira sustentável. Foram 
realizados pré-processamento e processamento de imagens de satélites Rapid Eye 
de alta resolução, juntamente com alguns softwares de Geoprocessamento que 
determinaram os parâmetros necessários para a determinação desse índice.  Os 
parâmetros utilizados para a elaboração da carta Pegada Ecológica foram: área 
construída/impermeabilizada, vegetação rasteira, vegetação arbórea, solo exposto, 
renda, coleta de resíduos, áreas de ocupação ilegal e hidrografia. Os mesmos 
parâmetros foram utilizados para o cálculo da Pegada Ecológica total, com exceção 
da renda, pois não é possível mensurá-la em unidade de área. Realizando a 
comparação com a Pegada Ecológica, avaliada em 2004 nota-se que houve um 
grande aumento de área considerada com Pegada Ecológica Alta. Em contrapartida, 
as áreas correspondentes a Pegada Média e Baixa, tiverem decréscimo de tamanho, 
indicando uma piora do índice de sustentabilidade da cidade de Londrina.  

 

Palavras-chave: Sustentável. Geoprocessamento. Parâmetros. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

MULERO, Carolina Beatriz. Ecological Footprint as an indicator of sustainability 
in the limits of the urban expansion of Londrina - Paraná. 2017. 62 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Curso Superior de Engenharia Ambiental. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2017. 
 

In recent times, the concern of society with environmental issues has been growing 
enough, mainly due to the fact that a great part of the available natural resources are 
endurable. Thus, methods that determine the sustainability of systems, such as the 
methodology known as the Ecological Footprint, become important and of growing use. 
The Ecological Footprint can be defined as an instrument of measurement of flows, 
materials and energy that run through a system, which are then transformed into a unit 
of land area, which corresponds to the area of nature that supports this system. With 
this, the present study aimed to investigate the Ecological Footprint of the city of 
Londrina, seeking to evaluate if the municipality develops and maintains itself in a 
sustainable way. Preprocessing and processing of high-resolution Rapid Eye satellite 
images were performed along with some Geoprocessing software, in order to stablish 
the parameters necessary for the determination of this index. The parameters used for 
the elaboration of the Ecological Footprint were: built/waterproofed area, undergrowth, 
tree vegetation, exposed soil, income, waste collection, areas of illegal occupation and 
hydrography. The same parameters were used to calculate the total Ecological 
Footprint, with the exception of income, since it is not possible to measure it in an area 
unit. Comparing with the Ecological Footprint evaluated in 2004, it was noticed that 
there was a large increase of area considered with High Ecological Footprint. On the 
other hand, the areas corresponding to the Medium and Lower Footprint, have a 
decrease in size, indicating a worsening of the sustainability index of the city of 
Londrina. 
 
 
 
Keywords: Sustainable. Geoprocessing. Parameters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O exponencial desenvolvimento tecnológico e da medicina, aumentando a 

expectativa de vida dos seres humanos, faz com que a utilização de matéria e de 

energia por parte dos seres humanos cresça também exponencialmente, a fim de 

atender suas necessidades (VAN BELLEN, 2002), causando então a percepção de 

que os recursos obtidos do planeta Terra são findáveis.  

Em 1972, a ONU - Organização das Nações Unidas, convocou a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Sua principal pauta foi a necessidade 

de um critério e de princípios que estimulassem a população a preservar e melhorar 

o meio ambiente. No Brasil a preocupação ambiental se tornou consciência comum 

na realização da Cúpula da Terra (ECO-92), que mais tarde ficou conhecida como a 

maior Conferência de Meio Ambiente da história (MILHORANCE, 2012) e teve como 

principal legado a criação da Agenda 21 e o desenvolvimento sustentável como forma 

de instrumento para facilitar o planejamento para o crescimento econômico e social 

da comunidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016).  

Segundo Macêdo (2011), percebe-se que o desenvolvimento sustentável 

abrange uma série de especificidades que vão além do âmbito ambiental, atingindo 

também o âmbito social, institucional, cultural e econômico, fazendo-se necessário o 

uso de ferramentas que avaliem as condições do ambiente, sob o ponto de vista das 

suas vulnerabilidades e potencialidades sustentáveis. 

Para a OECD - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(2008), medir o desenvolvimento sustentável de um país ou região parece realmente 

impossível inicialmente, tornando-se ainda mais difícil pelo simples fato de o conceito 

de desenvolvimento sustentável ser dinâmico, sendo necessária a conciliação de 

vários parâmetros incluindo os horizontes temporais, já que fenômenos econômicos, 

sociais e ambientais atuam diferentemente um dos outros em relação ao tempo. 

Surgem assim os conceitos de indicadores de sustentabilidade.  

Krama (2009) define os indicadores de sustentabilidade como ferramentas, nas 

etapas de diagnóstico e prognóstico de estabelecimento de visão de conjunto e maior 

integração dos componentes da sustentabilidade, a fim de criarem condições 
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adequadas de acompanhamento pelas partes interessadas, alimentando com 

informações o processo de tomada de decisão.  

Krama (2009) ainda cita, que para atender essa necessidade de informações, 

foram construídos vários modelos de indicadores, a maioria com o intuito de apontar 

os problemas e impactos ambientais causados pelo desenvolvimento econômico, ou 

somente o crescimento de renda como o PIB (Produto Interno Bruto) ou ainda o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano). Contudo, o crescente desenvolvimento 

populacional, pressionou o surgimento de indicadores que relatassem também a 

realidade social e institucional, surgindo então o conceito da Pegada Ecológica.  

O conceito de Pegada Ecológica surgiu primeiramente com a publicação de 

Wackernagel e Rees (1996), que marcou de forma definitiva a utilização dessa 

ferramenta como forma de medir e comunicar o desenvolvimento sustentável (VAN 

BELLEN, 2002). Wackernagel e Rees (1996) definiram a Pegada Ecológica como 

sendo a área ecossistêmica necessária que assegure a sobrevivência de um 

determinado sistema.  

Apresentando um conceito mais amplo, Van Bellen (2002) define a Pegada 

Ecológica como sendo um instrumento que estima os fluxos de matéria e energia que 

circulam por um sistema, transformando-os em área de terra correspondente na 

natureza que sustente esse sistema. Seguindo a definição de Van Bellen (2002), para 

que se possa mensurar todo o fluxo de matéria e energia do sistema em unidade de 

área de terra, destacam-se metodologias de classificação de imagens de 

Sensoriamento Remoto, e é neste contexto que este trabalho está inserido.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Determinar a Pegada Ecológica da cidade de Londrina, utilizando-a como um 

indicador de desenvolvimento sustentável da cidade.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o uso e ocupação do solo da área de estudo por meio de 

imagens do satélite Rapid Eye de Sensoriamento Remoto;  

 Caracterizar a área de estudo utilizando os mesmos critérios que 

Lisboa (2007) que são: área verde, área urbanizada ou impermeável, áreas 

de uso restrito, renda e rede de coleta e tratamento de resíduos sólidos; 

 Analisar a representação espacial da Pegada Ecológica no 

município de Londrina. 

 Comparar com o resultado obtido no por Lisboa et al. (2009), a fim 

de verificar se ocorreram mudanças nos últimos 10 anos. 
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3. ÁREA DE ESTUDO  

 

Londrina é uma cidade localizada no norte do estado do Paraná no Brasil, 

criada em 03 de dezembro de 1934 e instalada em 10 de dezembro de 1934. Se situa 

entre a Latitude 23º08’47’’ e 23º55’46’’ Sul e Longitude 50º52’23’’ e 51º19’11’’ Oeste. 

De acordo com o IBGE, no senso de 2010, apresentou uma área de 1.650,809 km². 

 O IBGE (2016) classifica seu bioma como o bioma da Mata Atlântica, com 

predominância do solo Latossólico Basáltico. Possui uma população estimada de 

548.249 habitantes segundo dados 2015. Seguindo a classificação de Köppen (1948) 

seu clima é tido como o Cfa – subtropical e úmido, com verões quentes e chuvas em 

todas as estações que são bem definidas ao longo do ano. 

Na Figura 1, é mostrado os limites da expansão urbana de Londrina. De acordo 

com o Decreto nº 7.341 de 22 de outubro de 2010, a área da expansão urbana pode 

ser definida como áreas sem ocupação para fins urbanos já consolidados, destinadas 

ao crescimento ordenado das cidades, vilas e demais núcleos urbanos, contíguas ou 

não à área urbana consolidada, previstas, delimitadas e regulamentadas em plano 

diretor ou lei municipal específica de ordenamento territorial urbano.  
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Figura 1 - Mapa da cidade de Londrina (expansão urbana).  

 

Fonte - IPPUL, 2017.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1. PEGADA ECOLÓGICA 

 

Becker et al. (2012) citam a Pegada Ecológica como um método para 

contabilizar e acompanhar as demandas concorrentes do ser humano sobre a biosfera 

do planeta, por meio da associação da demanda gerada com a capacidade de se 

regenerar do planeta. É um procedimento baseado na soma das áreas necessárias 

para o fornecimento de todos os recursos renováveis utilizados, das áreas que são 

ocupadas pela infraestrutura e das áreas necessárias para a neutralização dos 

resíduos. O autor ainda cita que a Pegada Ecológica pode ser baseada no conceito 

de biocapacidade do planeta, visto que a biocapacidade pode ser definida como a 

disponibilidade de recursos naturais do planeta.  

Magela (2012) cita que a Pegada Ecológica consiste em uma forma de 

contabilidade ambiental que visa avaliar as pressões que as populações humanas 

exercem sobre os recursos naturais. Já para Lisboa e Barros (2010) a Pegada 

Ecológica converte o consumo de matéria e energia, juntamente com a assimilação 

de dejetos de um sistema ou população em uma área correspondente de terra.  

Em 2003 foi criada a Global Footprint Network que caracteriza a Pegada 

Ecológica como um indicador que mostra o quão próximo um sistema está da 

sustentabilidade, contabilizando os recursos e mensurando a natureza disponível, o 

quanto se usa e por que se usa, mostrando o que eles chamam de orçamento 

ecológico, em que se é capaz de definir a velocidade de consumo dos recursos 

naturais.  

Seguindo o mesmo pensamento, Dias (2013) define a Pegada Ecológica em 

função das relações de dependência entre o ser humano, suas atividades e os 

recursos naturais essenciais para a realização dessas atividades e a incorporação dos 

resíduos gerados. Ainda para o autor, isso permite estimar a quantidade de área 

necessária para sustentar a manutenção do sistema.  

Lisboa e Barros (2010) dizem ainda que o método adota uma classificação de 

cinco categorias, sendo elas alimentação, habitação, transporte, bens de consumo e 
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serviços. Contudo, as autoras apresentam uma problemática do método, 

reconhecendo que o instrumento se concentra apenas na esfera ecológica, 

avançando pouco nas análises econômicas e sociais, problemática essa reconhecida 

pelos próprios autores do método.  

Por outro lado, Veiga (2010) expõe que o método não envolve todos os 

mecanismos exigidos pelas abordagens monetárias, não faltando portando 

incoerências metodológicas. Uma dessas incoerências citadas pelo autor seria a 

biocapacidade de uma área cultivada ser medida pelo rendimento observado, 

enquanto para ele deveria ser medida pelo rendimento que permitiria manter 

constante a fertilidade futura desse solo.  

Veiga (2010) ainda declara que na concepção da Pegada Ecológica acaba 

havendo uma ponderação subjacente ou intrínseca, onde a importância relativa das 

florestas é de apenas 9%, admitindo, portanto, que uma substituição de florestas por 

terras cultivadas aumentaria a biocapacidade disponível, amenizando o déficit 

ecológico, o que do ponto de vista ambiental sustentável não faz sentido.  

Nas seções seguintes, de 4.1.1 a 4.1.5 estão os critérios utilizados por Lisboa 

et al. (2009) na determinação da Pegada Ecológica do município de Londrina, que 

serão os mesmos critérios utilizados neste trabalho. 

 

4.1.1. Áreas Verdes 

 

As áreas verdes podem ser definidas como todos os espaços públicos ou 

privados que apresentem cobertura vegetal natural ou implantada, a exemplo das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) ou parques públicos. Segundo a Resolução 

CONAMA 369/2006 Art. 8º § 1º considera-se como áreas verdes as áreas de domínio 

público que desempenhem alguma função ecológica e/ou paisagística recreativa e 

que ainda propiciem a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental de uma 

localidade, sendo ainda dotados de vegetação e livres de impermeabilização.  

Para o Ministério do Meio Ambiente (2016), as áreas verdes são o conjunto de 

áreas intra-urbanas que apresentam alguma cobertura vegetal arbórea, arbustiva ou 

rasteira e que contribuam de modo significativo para o equilíbrio ambiental e a 
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qualidade de vida do ser humano. A exemplo pode-se citar as áreas de APP, praças, 

parques, florestas e Unidades de Conservação.  

Segundo o Governo Municipal de Londrina (2016), áreas verdes são espaços 

arborizados e ajardinados no município, para uso e/ou preservação, citando como 

exemplo as praças que oferecem um espaço de lazer para a comunidade e os fundos 

de vale, que geralmente auxiliam na qualidade da água presente em alguma nascente 

ou córrego inserida na área. 

Como justificativa para a utilização de áreas verdes na determinação da 

Pegada Ecológica, Lisboa e Barros (2010) citam a importância da sua presença para 

o equilíbrio entre o solo e o clima, interferindo nos processos hidrológicos como o 

escoamento das águas pluviais, promovendo uma minimização das altas 

temperaturas tendo um efeito positivo no balanço microclimático além do papel que 

desempenha na absorção do CO e CO2 e liberação de O2 na atmosfera.  

 

4.1.2. Áreas Impermeabilizadas e áreas construídas 

 

Com o êxodo rural, percebe-se uma intensa mudança nos horizontes 

paisagísticos das cidades. As edificações, sejam elas residenciais ou comerciais têm 

resultado em um importante aumento da parcela urbana que aos poucos vem 

ocupando as áreas anteriormente ocupadas por vegetação. Essa ocupação também 

é responsável pela diminuição das áreas de margem de corpos hídricos que hoje em 

dia se encontram ocupadas ou impermeabilizadas (COELHO FILHO et al., 2016). 

Lisboa (2007) credita à impermeabilização do solo os mais diversos problemas 

relacionados tanto ao escoamento superficial das águas de chuva quando a sua 

infiltração, além de influenciar no conforto térmico da população e diminuir a 

quantidade de áreas verdes. Em outro trabalho (LISBOA et al. 2009), os autores citam 

que áreas com taxa de impermeabilidade entre 61 e 100%, geralmente ocupadas por 

favelas em fundos de vale sem vegetação, áreas industriais e de comércio, são as 

áreas com maior impacto negativo na determinação da Pegada Ecológica. 

A Norma Brasileira NBR 12.721 de 1992 define área construída como a área 

total coberta de uma edificação, incluindo a área de projeção do telhado da edificação. 
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A Lei Municipal 11.381 de 2011 da cidade de Londrina, institui área construída como 

área construída coberta e área construída descoberta.  

Sua significância na determinação da Pegada Ecológica é devido aos 

problemas ocasionados pela impermeabilização do solo, o que modifica o escoamento 

e a infiltração das águas pluviais (LISBOA e BARROS, 2010). Essa impermeabilização 

também causa problemas na qualidade do corpo receptor das águas pluviais, visto 

que ela carrega toda a poluição presente na atmosfera e da lavagem das superfícies 

urbanas que muitas vezes estão contaminadas com diversos componentes orgânicos 

e metais (TUCCI, 2003). 

 

4.1.3. Áreas de uso restrito   

 

 Lisboa et al. (2009) definem as áreas de uso restrito como as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) com ocupação ilegal. Conforme disposto nos Arts. 2º 

e 3º da A Lei nº 12.651 (2012), APP são áreas que independente da cobertura vegetal, 

têm a função básica de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

ecológica e geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico, a flora e a fauna, além de 

proteger o solo e assegurar o bem-estar social.  

Para Schäffer et al. (2011) a ocupação de áreas de APP, localizadas em regiões 

urbanas para moradia, e em regiões rurais para o agronegócio, exerce um efeito 

negativo sobre a qualidade do ecossistema presente no local, minimizando por 

exemplo a qualidade da água disponível para o abastecimento. Com isso, Lisboa e 

Barros (2010) apontam que as áreas de ocupação ilegal em áreas que deveriam ser 

de preservação permanente, são áreas que possuem um impacto ambiental negativo 

significativo para a análise da Pegada Ecológica.  

 

4.1.4. Renda 

 

Para os autores do método da Pegada Ecológica (WACKERNAGEL e REES, 

1996) a taxa de consumo de uma população influencia diretamente no aumento da 
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pegada. Com isso percebe-se que áreas onde há maior concentração de população 

com maior renda, há também um aumento significativo no índice da Pegada 

Ecológica, assim como em áreas de concentração populacional de menor renda, a 

Pegada Ecológica será menor.  

 

4.1.5. Geração de Resíduos Sólidos 

 

Para o Ministério do Meio Ambiente (2016), a crescente preocupação ambiental 

com a geração de resíduos forçou um posicionamento das três esferas 

governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada. A maximização da busca 

por soluções nessa área, reflete intensamente a demanda da sociedade por 

mudanças, visto que se manejados adequadamente os resíduos adquirem valor 

comercial. Com isso em 2010 foi aprovada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(Lei nº 12.305), marcando o início do trabalho conjunto para a busca de soluções para 

os problemas da gestão de resíduos sólidos.  

Os dados divulgados em 2015 pela Abrelpe, por meio do Panorama dos 

Resíduos Sólidos, mostram que apesar de 90,8% de todo o resíduo gerado é coletado, 

mas somente 58,7% deles fazem a disposição final de seus resíduos em aterros 

sanitários. A Figura 2 mostra o crescimento na geração total de resíduos sólidos e na 

geração per capita em relação aos anos de 2014 e 2015.   
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Figura 2 - Número de municípios que realizam a destinação de seus resíduos em 
aterros sanitários. 

 

Fonte: Abrelpe, 2016. 

 

Visto que a disposição final de resíduos no Brasil, se dá principalmente em 

forma de aterros, um manejo adequado dos resíduos pode diminuir a área utilizada 

para sua disposição, causando uma diminuição na Pegada Ecológica. 

 

4.2. SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Meneses et al. (2012) citam a definição de Sensoriamento Remoto como uma 

técnica de obtenção de imagens da superfície terrestre sem que haja qualquer contato 

físico entre o sensor e o objeto.  Para os autores, uma definição mais completa seria 

de que Sensoriamento Remoto é uma ciência que visa desenvolver métodos para a 

obtenção de imagens da superfície da Terra por meio da detecção e medição 

quantitativa das respostas das interações alcançadas pela radiação eletromagnética 

emitida por esses materiais terrestres.  

Podemos então, a partir de agora, definir o Sensoriamento Remoto como 

sendo a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento 

de dados, equipamentos para a transmissão de dados colocados a bordo de 

alguma plataforma para o estudo da superfície da Terra a partir das 

interações entre a radiação eletromagnética e a crosta terrestre e os 

diferentes materiais que a compõem em suas diversas manifestações. 

(NOVO, 2003, pg. 4)  
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Ponzoni et al. (2007) definem o Sensoriamento Remoto como técnicas que se 

baseiam no processo de interação entre a radiação eletromagnética e os diversos 

objetos dos quais se pretende obter alguma informação, baseando-se em três 

diferentes fenômenos: absorção, transmissão e reflexão da radiação eletromagnética 

incidente sobre o objeto.  A American Society of Photogrammetry and Remote Sensing 

(ASPRS) especifica o Sensoriamento Remoto como uma medição ou aquisição de 

alguma informação de uma propriedade de um objeto ou ainda um fenômeno por um 

dispositivo de registro que não esteja em contato físico com o objeto estudado 

(JENSEN, 2009 apud COLWELL, 1983).  

Diversos satélites vêm apresentando significativos avanços em suas 

especificações técnicas, principalmente nas resoluções. A resolução espacial está 

ligada à correspondência entre o tamanho do menor elemento de resolução (pixel) na 

imagem e no terreno. A resolução espectral está associada a medida da largura das 

faixas espectrais e a capacidade do sensor de distinguir essas faixas. A resolução 

temporal especifica a frequência de passagem do sensor em um mesmo local. Esses 

avanços propiciaram o lançamento dos satélites RapidEye (FELIX, KAZMIERCZAK e 

ESPINDOLA, 2009). O sistema RapidEye é composto por cinco satélites de 

Sensoriamento Remoto idênticos, que coletam imagens de grandes áreas de forma 

regular e com alta definição, com resolução espacial de cinco metros e abrangência 

de imagem de 77 km de largura e 1500 km de extensão (ANTUNES e SIQUEIRA, 

2013). 

A classificação de imagens multiespectrais é apontada por Meneses et al. 

(2012) como um dos muitos usos do sensoriamento remoto, em que os pixels da 

imagem são associados a um número finito de classes que representam classes de 

cobertura da superfície que pertencem ao mundo real. Fitz (2008) diz que a 

classificação de imagens nada mais é do que a identificação de determinados 

elementos nela presentes, pela associação de seu pixel a uma determinada classe 

preestabelecida, realizada entre pelo menos duas bandas do espectro permitindo a 

criação de uma representação digital de área. 

  A fim de desenvolver análises regionais e interpretar as imagens que foram 

obtidas por meio de várias regiões do espectro eletromagnético é fundamental o uso 

de alguns princípios de interpretação de imagens, que foram desenvolvidos por mais 

de 150 anos por meio de experiências empíricas (JENSEN, 2009). Ainda segundo o 
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autor, os princípios de interpretação de imagens mais usuais, os quais contribuem 

para o processo de classificação, são: localização, tonalidade e cor, tamanho, forma, 

textura, padrão, sombra, altura, profundidade, volume, declividade, aspecto, sitio, 

situação e associação.  

Existem diversos métodos de classificação de imagens segundo os mais 

diferentes critérios, como classificação paramétrica e não-paramétrica, classificação 

espectral e espacial e também classificação supervisionada ou não supervisionada 

(MENESES et al., 2012). Para este trabalho, se fará uso da classificação 

supervisionada. A classificação supervisionada se fundamenta principalmente no fato 

de que cada classe espectral pode ser descrita por meio de amostras fornecidas pelo 

analisador (NOVO, 2003), podendo ainda ser subdivida de acordo com sua unidade 

de agrupamento: pixel a pixel ou por regiões.  

Na classificação pixel a pixel usa-se a informação espectral de cada pixel da 

imagem para se criar regiões homogêneas, podendo fazer uso de métodos 

estatísticos e determinísticos. Na classificação por regiões, além da informação 

espectral de cada pixel, utiliza-se também a informação espacial da relação do pixel 

com o pixel vizinho, unindo áreas com a mesma textura (INPE, 2016). 

Para a classificação pixel a pixel, cita-se como o método de classificação mais 

utilizado, o método denominado Máxima Verossimilhança. Este classificador 

fundamenta-se em critérios estatísticos de média, variância e covariância, associando 

as classes a pontos individuais da imagem (JUNIOR e BACANI, 2011). O método 

considera a distribuição de probabilidade normal multivariada para cada classe de 

treinamento, em que os conjuntos de treinamento definem o diagrama de dispersão 

das classes e suas distribuições de probabilidade.  
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5. METODOLOGIA 

 

A determinação da Pegada Ecológica da cidade de Londrina, se baseou em 

cinco variáveis como proposto por Lisboa et al. (2009) áreas verdes, áreas 

impermeabilizadas/construídas, área de uso restrito, renda e rede de coleta e 

tratamento de resíduos sólidos.  

As variáveis denominadas renda, rede de coleta e tratamento de resíduos da 

cidade de Londrina, foram obtidas por meio do último censo realizado pelo IBGE– 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, datado em 2010 e associadas com os 

dados dos setores censitários do município, para assim então se obter a renda média 

e a taxa de sucesso de coleta para cada setor censitário. As variáveis área verdes, 

áreas impermeabilizadas/construídas e áreas de uso restrito foram obtidas do 

processamento da imagem de Sensoriamento Remoto e técnicas de 

Geoprocessamento. 

 

5.1. ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO 

 

O banco de dados geográfico produzido para avaliar a pegada ecológica do 

município de Londrina foi composto por um mosaico de imagens de sensoriamento 

remoto de alta resolução denominadas Rapid Eye, que foram utilizadas 

posteriormente para a classificação. Foram necessárias algumas informações 

cadastrais, como o contorno da expansão urbana do município, a hidrografia e 

imagens SRTM para a geração do mapa de declividade. O banco foi gerado na 

projeção UTM 22 Sul, com o Datum SIRGAS 2000, com os limites definidos os pontos 

346223E, 7344914N e  653691E, 7456578N.  

Após a organização e da manipulação dos dados, iniciou-se o uso da 

Linguagem de Programação LEGAL no Spring para a análise multicritério. Essa 

análise foi realizada por meio do uso da lógica booleana que pode ser definida como 

um conjunto de operadores que são assumidos verdadeiros sem necessidade de 

prova. A lógica booleana possui três operadores ou funções básicas: operação OU, 
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operação E e operação de negação. O resultado da aplicação da lógica booleana foi 

um mapa síntese da pegada ecológica de Londrina.  

 

5.1.1. Processamento de Sensoriamento Remoto 

 

As imagens Rapid Eye foram obtidas a partir do Geo Catálogo do Ministério do 

Meio Ambiente (Figura 3).  

 

Figura 3 - Interface do Geo Catálogo onde foram obtidas as imagens Rapid Eye.  

 

Fonte - Autora. 

 

Foram utilizadas inicialmente dez imagens a fim de cobrir toda a área de 

Londrina. Ao final dessa etapa deu-se início ao processamento da imagem e dos 

dados adquiridos.  

Com o auxílio do software SPRING foi montado um mosaico com as imagens 

a fim de uni-las em uma só, em todas as bandas espectrais disponíveis (bandas 1 a 

5). Uma banda espectral é o intervalo entre dois comprimentos de onda no espectro 

eletromagnético. Esse mosaico foi então recortado com o formato da expansão 
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urbana de Londrina, para poupar esforço computacional, já que a área de interesse 

não abrangia todo o mosaico e sim parte dele.  

Com a utilização da composição colorida R4G5B2 na qual a banda espectral 4 

é visualizada com a cor vermelha, a banda espectral 5 é visualizada na cor verde e a 

banda espectral 2 é visualizada no azul, notou-se uma boa distinção entre as 

biomassas dos objetos presentes na imagem, devido a melhor reflexão da presença 

de áreas de vegetação. Com a aplicação de contraste, feito com o intuito de melhorar 

a qualidade da representação, aumentando a discriminação visual entre os objetos 

presentes foi possível então realizar a classificação supervisionada da imagem.  

Foram estabelecidas cinco classes temáticas para o processamento digital: 

água/sombra, área urbana, vegetação arbórea, vegetação arbustiva e solo exposto. 

A definição dessas classes temáticas foi fundamentada de acordo com as variáveis 

de interesse para a elaboração do mapa da pegada ecológica. ´ 

Como se trata de uma classificação supervisionada, as classes são 

previamente representadas por 35 amostras de aquisição e 15 amostras de teste, 

selecionadas de áreas homogêneas a fim de evitar erros de classificação. As 

amostras de aquisição são aquelas utilizadas para a classificação, enquanto as 

amostras de teste são utilizadas apenas para a avaliação da acurácia do mapa 

temático. O método que apresentou melhor resultado foi o método chamado máxima 

verossimilhança, um classificador por pixel, com limiar de aceitação de 100%. O limiar 

aponta a porcentagem de pixels da distribuição de probabilidade de uma classe que 

será classificada como pertencente a essa classe (SANTOS; PELUZIO; SAITO, 2010, 

p. 103). 

Vale ressaltar que antes da escolha do método supervisionado da Máxima 

Verossimilhança foram realizados testes com métodos de classificações por regiões 

com o auxílio do processo de segmentação da imagem e o uso do classificador 

denominado Bhattacharya, entretanto com a análise dos índices de acurácia, notou-

se que o resultado da classificação foi insatisfatório.  

Foi então necessário associar os temas da classificação aos setores censitários 

do município, com auxílio do software QGIS. As imagens raster, ou seja, imagens que 

incluem a descrição de cada pixel em oposição a formas vetoriais, foram limpas por 

meio da ferramenta denominada Sieve, onde áreas com menos de 10 pixels foram 
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uniformizadas, eliminando pontos isolados e diminuindo o ruído da imagem. Assim foi 

possível determinar qual a porcentagem de ocupação de cada tema (área urbana, 

solo, vegetação rasteira e vegetação arbórea) dentro de cada setor censitário. As 

imagens foram novamente carregadas no   SPRING.  

 

5.1.2. Manipulação dos dados de coleta de resíduos sólidos e renda 

 

Para a manipulação dos dados de coleta de resíduos sólidos e de renda foi 

utilizado o software QGIS e os dados do censo do IBGE realizado em 2010. O censo 

revela os mais variados dados referentes a cada setor censitário, que é uma “unidade 

territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE com base em limites 

físicos, em áreas continuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil” 

(IBGE, 2017). 

Os dados utilizados foram os de número de domicílios, domicílios particulares 

permanentes com coleta de resíduos e total do rendimento nominal mensal dos 

domicílios particulares. Os dados de coletas de resíduos, são apresentados pelo 

número de domicílios com a coleta em cada setor censitário, e por isso foram 

modificados para porcentagem de domicílios com coleta por setor censitário, com o 

auxílio do dado de número de domicílios. Os dados de renda, são apresentados como 

a soma da renda de todos os domicílios presentes no setor censitário, logo também 

precisaram ser convertidos para a renda média de cada setor, novamente com a ajuda 

dos dados de número de domicílios por setor.  

Após esse pré-processamento desses dados, eles foram carregados para o 

QGIS juntamente com os dados em formato shapefile, ou seja, uma imagem vetorial, 

dos setores censitários do estado do Paraná. No software foi realizada a junção 

desses dados em forma de tabela, com os dados vetoriais dos setores censitários, 

formando assim uma imagem vetor. Foi necessário realizar o recorte da imagem, 

utilizando como delimitação a expansão urbana de Londrina, a fim de diminuir o 

esforço computacional ao se trabalhar somente com a área de interesse.  

Em seguida, a imagem foi transformada em duas imagens do tipo raster, uma 

para a coleta de resíduos e outra para a renda. Essa transformação tornou possível a 
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associação dos dados das tabelas de renda e coleta de resíduos com a distribuição 

geográfica desses dados no município. As imagens matriciais foram então carregadas 

novamente para o software SPRING para serem utilizadas na determinação da 

pegada ecológica.  

 

5.1.3.  Delimitação de APP e áreas ocupação ilegal  

 

Foram consideradas as áreas de preservação permanentes referentes as 

nascentes e dos corpos hídricos de acordo com a Lei 12.561 de 25 de maio de 2012 

(Quadro 1). Para isso foi necessário a utilização dos dados de hidrografia de Londrina, 

disponibilizados pelo IPPUL. Foi então realizada a medição de cada corpo hídrico 

presente na imagem, a fim de determinar a faixa de mata ciliar de acordo com a Lei 

12.561 de 25 de maio de 2012. 

  

Quadro 1 -  Distâncias mínimas necessárias de mata ciliar em corpos d'água de acordo 
com Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Largura do corpo d’água Largura mínima em cada margem 

Menor que 10 metros 30 metros 

10 a 50 metros 50 metros 

50 a 200 metros 100 metros 

200 a 600 metros 200 metros 

Maior que 600 metros 500 metros 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir das faixas de mata ciliar, foram criados faixas de distância que 

representariam a APP. Para as nascentes, após o reconhecimento de todas por meio 

dos dados de hidrografia do município, foram também criados faixas de distância, 

porém com a distância fixa de 50 metros, como demanda a Lei 12.561 de 25 de maio 

de 2012.  

Para a determinação das áreas de ocupação ilegal foi utilizada a imagem das 

áreas de preservação permanentes e a classificação feita pelo processamento digital 

da imagem. Foi feito um novo recorte das áreas de preservação permanente, onde foi 
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possível identificar as áreas que não são ocupadas por vegetação e sim por solo 

exposto ou área urbana.  

 

5.1.4. Declividade 

 

Dados em formato SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) permitem 

identificar e mapear unidades geomorfológicas de uma imagem, como por exemplo a 

declividade. Nesse caso, uma imagem SRTM foi utilizada para a obtenção da 

declividade do município de Londrina, verificando se há ou não a presença de áreas 

com declividade superior a 45º, que poderiam se enquadram em áreas de APP ou 

ocupação ilegal, de acordo com a Lei 12.561 de 25 de maio de 2012 dependendo do 

uso do solo identificado 

 

5.2. ELABORAÇÃO DA CARTA DE PEGADA ECOLÓGICA INTRA-

URBANA 

 

Foi utilizada a inferência booleana para se poder gerar a imagem de acordo 

com a classificação da Pegada Ecológica proposta por Lisboa et al. (2009). O modelo 

booleano abrange um arranjo lógico de mapas binários por meio de operadores 

condicionais, em que vários mapas são combinados para dar suporte a uma hipótese. 

O resultado são mapas temáticos com classes representadas por polígonos e 

definidas de acordo com o objetivo da aplicação. Um conjunto booleano possui seus 

limiares definidos de forma nítida (CÂMARA et al., 2016), nesse caso, eles serão 

Pegada Alta, Pegada Média e Pegada Baixa.  

Segundo Lisboa et al. (2009) a classificação como Pegada Alta indica que o 

local de ocorrências das variáveis que geram um impacto negativo no meio ambiente 

da cidade, cujas as características são: áreas sem vegetação e com alta 

impermeabilidade, áreas de ocupação ilegal em APP, baixo atendimento de 

saneamento e de coleta de lixo.  
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A Pegada Média, mostra a ocorrência de variáveis de médio impacto ambiental, 

como por exemplo vegetação de médio porte, vazios urbanos e áreas com percentual 

de impermeabilização entre 21 e 60%.  

A Pegada Baixa mostra a ocorrência de variáveis de valor positivo e sem 

impacto ambiental negativo, como por exemplo áreas com baixa impermeabilização e 

alto índice de arborização, geralmente concentradas nas áreas periféricas da cidade.  

Para a geração da Pegada Ecológica, fez-se necessário algumas alterações 

nos parâmetros, de acordo com as variáveis utilizadas. Foram utilizados oito 

parâmetros diferentes, classificados em três classes distintas, dando prioridade para 

primeiramente a pegada considerada alta, depois a pegada média e por fim a pegada 

baixa. Os parâmetros de avaliação estão dispostos no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Classificação da prioridade dos parâmetros e classes da Pegada Ecológica 

  Parâmetro Intervalo 

Prioridade 
alta 

Alta  

Área construída/ 
impermeabilizada 

81 - 100% 

Vegetação 
arbórea  

0% 

Vegetação 
rasteira 

> 50% 

Solo exposto > 60% 

Renda  > R$ 8641,00 

Coleta de 
Resíduos  

< 35% 

Ocupação ilegal Presente 

  

Média 

Área construída/ 
impermeabilizada 

41 - 60% 

Vegetação 
arbórea  

< 50% 

Vegetação 
rasteira 

< 50% 

Solo exposto 30 - 60% 

Renda  R$2005,00 - R$8640,00 

Coleta de 
Resíduos  

35 - 85% 

Prioridade 
baixa 

Baixa 

Área construída/ 
impermeabilizada 

21 - 40% 

Vegetação 
arbórea  

> 50% 

Vegetação 
rasteira 

0% 

Solo exposto < 30% 

Renda  < R$ 2004,00 

Coleta de 
Resíduos  

> 85% 

Hidrografia  Presente 
Fonte – Autora. 

 

Essa definição por ordem de prioridade de classe de pegada e por parâmetro 

se fez necessária devido ao número de probabilidades possíveis de classificação de 

um ponto, uma vez que seria necessário analisar 6.561 combinações (3^8) para 

identificar a classe do pixel na Pegada Ecológica.  

Inserindo esses parâmetros no LEGAL, determinou-se a classe de cada pixel 

de acordo com a prioridade estabelecida previamente, ou seja, se o pixel apresentou 
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área construída/impermeabilizada de 52% e renda de R$852,00, pela ordem de 

prioridade, foi classificado como um pixel pertencente a pegada média.  

 

5.3. DETERMINAÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA TOTAL 

 

Para a determinação da Pegada Ecológica total do município de Londrina, 

primeiramente, a área da expansão urbana de Londrina foi calculada e dividida pelo 

número de habitantes gerando uma fração ha/hab que demonstra a capacidade total 

de área a ser utilizada por cada habitante do município. 

Utilizou-se as áreas delimitadas pela classificação da imagem pelo método de 

Máxima Verossimilhança, em hectares, para os parâmetros de área verde, área 

construída/impermeabilizada e áreas de ocupação ilegal. Para a variável de coleta de 

resíduos sólidos foi necessário à quantidade média de resíduos coletados no 

município e então foi realizado um cálculo para transformá-lo em quantidade de área, 

já que a cada 3kg de resíduo é gerado 1kg de dióxido de carbono e 1 ha é capaz de 

absorver 1,8 tonelada de dióxido de carbono (LISBOA, 2007). Com a variável renda, 

essa transformação não se faz possível, logo ela foi desconsiderada da Pegada 

Ecológica total.  

Após a obtenção de todos os parâmetros em unidade de área (ha), eles foram 

então divididos pelo número de habitantes, obtendo-se a pegada parcial de cada 

variável. Essa pegada parcial, foi então somada, atingindo então o valor para a 

Pegada Ecológica Total do município de Londrina.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1. PROCESSAMENTO DOS PARÂMETROS 

 

A fim de determinar a pegada ecológica de Londrina, foram necessários o 

estabelecimento e a manipulação de cinco parâmetros. Primeiro foi confeccionado o 

mapa da expansão urbana de Londrina (Figura 4). 
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Figura 4 - Delimitação da área da expansão urbana de Londrina na composição 
colorida R3B1G2.  

 

Fonte - Autora. 
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Para facilitar o processamento da imagem de acordo com os parâmetros 

escolhidos, foi realizada outra composição colorida com a aplicação de contraste, para 

que as diferentes texturas presentes na imagem se tornassem mais distintas (Figura 

5).  
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Figura 5 - Expansão urbana de Londrina na composição colorida R4B2G5.  

 

Fonte – Autora 
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Nota-se então um maior destaque para as áreas de área urbana e diferentes 

tipos de vegetação pela textura da imagem, devido a composição colorida aplicada, 

já que a banda espectral 5 tem uma alta reflectância para a vegetação, estando, 

portanto, verde na composição RGB.  

 

6.1.1. Classificação da imagem  

 

Na classificação da imagem pelo método da Máxima Verossimilhança, foi 

obtido o resultado apresentado na Figura 6. Pelo mapa (Figura 6), nota-se que as 

áreas impermeabilizadas estão concentradas na região central da expansão urbana, 

correspondente a região central da cidade. Em contrapartida, as regiões periféricas 

da expansão urbana, foram classificadas majoritariamente como vegetações ou solo 

exposto, indicando uma menor presença de urbanização.  
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Figura 6 -Expansão urbana de Londrina classificada por meio de Máxima 
Verossimilhança. 

 

Fonte - Autora. 
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Obteve-se também as porcentagens das áreas de cada classe de cobertura do 

solo para o município de Londrina como apresentado na Figura 7.  

Figura 7 - Distribuição das áreas de classes de tipo de cobertura do solo para o 
município de Londrina. 

 

Fonte - Autora. 

 

Para verificar a qualidade do processo de classificação foi realizada também a 

verificação da acurácia matriz de erros de classificação (Tabela 1) e os índices de 

exatidão do produtor e do usuário (Tabela 2).  

 

Tabela 1- Matriz de confusão das amostras de teste. 

 Matriz de erros de classificação 

 Água 
Vegetação 

Arbórea 
Solo 

Exposto 
Área 

Urbana 
Vegetação 
Rasteira 

Água 99,82% 0% 0% 0,17% 0,01% 

Vegetação 
Arbórea 

0% 99,3% 0,22% 0,01% 0,47% 

Solo 
Exposto 

0% 0% 99,15% 0% 0,85% 

Área 
Urbana 

0% 0,02% 0% 99,96% 0,02% 

Vegetação 
Rasteira 

0% 0,34% 0,95% 0,51% 98,2% 
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Fonte – Autora. 

 

Em uma matriz de erros de classificação, os valores da diagonal (valores 

destacados) devem se aproximar de 100%, indicando que não houve confusão entre 

as classes. Entretanto, é uma situação difícil de se alcançar, devido a semelhança da 

resposta espectral dos objetos presentes na imagem e também pela alta resolução 

espacial de 5 metros da mesma.  

Tabela 2 - Índices de exatidão do produtor e do usuário. 

Índices de Exatidão 

Parâmetro 
Exatidão 

do 
Produtor 

Exatidão 
do 

Usuário 

Água 99,98% 98,51% 

Vegetação 
Arbórea 

99,33% 98,67% 

Solo 
Exposto 

93,44% 95,15% 

Área 
Urbana 

84,95% 98,81% 

Vegetação 
Rasteira 

89,59% 86,69% 

Fonte - Autora. 

 

O índice de exatidão do produtor mostra os erros de inclusão no processo de 

classificação, indicando a probabilidade de uma amostra ser agrupada em uma dada 

classe realmente pertencer àquela classe, mostrando que todos os temas tiveram uma 

pequena porcentagem de pixels que não foram classificados corretamente. A maior 

porcentagem de pixels não agrupados corretamente na classe, é percebido na classe 

da área urbana, devido à grande heterogeneidade desta classe em uma imagem de 

alta resolução.  

O índice de exatidão do usuário mostra a chance de um pixel da imagem ser 

rotulado como de uma determinada classe, baseando-se na realidade dos dados de 

referência e não nos dados amostrais obtidos no treinamento, o que é percebido 

novamente em todas as classes. Entretanto, a classificação obteve um desempenho 
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geral de 96,42% e uma confusão média de 3,58%, justificável pela qualidade da 

imagem que possui uma resolução espectral de 5 metros, causando uma 

heterogeneidade nas amostras coletadas na fase de treinamento, tornando difícil 

encontrar um pixel puro, ou seja, que pertença totalmente a uma mesma classe, logo 

a classificação foi satisfatória.  

 

6.1.2. Delimitação de APP e ocupação ilegal. 

 

Para a determinação das áreas de preservação permanente, com a vasta rede 

hidrográfica que Londrina apresenta, grande parte de seus rios localizados na 

expansão urbana não apresenta largura superior a 10 metros se encaixando na 

primeira faixa marginal das APP’s de até 30 metros. As áreas de APP podem ser 

observadas na Figura 8. 



41 
 

Figura 8 - Áreas de Preservação Permanente de corpos hídricos e nascentes. 

 

Fonte - Autora. 
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A área de APP que foi então utilizada para o recorte da classificação da imagem 

(Figura 6) apresentando as áreas de ocupação ilegal no município de Londrina, 

conforme indicado na Figura 9.  
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Figura 9 - Áreas de Ocupação Ilegal. 

 

Fonte - Autora. 
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Mais da metade (61,42%) das áreas de APP estão preservadas com vegetação 

(Figura 10). Um terço da área de APP, entretanto, está ocupada de maneira irregular 

(35,88%), sendo em sua maioria áreas ocupadas pela urbanização.  

 

Figura 10 - Distribuição das áreas de classes de tipo de cobertura do solo da APP para 
o município de Londrina. 

 

Fonte – Autora. 

 

Em relação a declividade, Londrina não apresenta declividade superior a 45º 

para que essas áreas sejam consideradas como áreas de preservação permanente 

de topo de morro, sendo a maior declividade encontrada a de 25º (Figura 11).  
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Figura 11 - Declividade do município de Londrina. 

 

Fonte – Autora. 
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6.1.3. Renda e rede de coleta de resíduos 

 

Também foram gerados mapas para a renda e a rede de coleta de resíduos. 

Para a renda (Figura 12) observa-se que as rendas superiores estão concentradas na 

região central do mapa, enquanto as rendas inferiores estão localizadas nas regiões 

periféricas, fato esse observado também para a coleta de resíduos sólidos (Figura 13), 

na qual sua abrangência se apresenta maior nas regiões centrais e menor nas regiões 

periféricas.  
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Figura 12 - Distribuição de renda no município de Londrina. 

 

Fonte – Autora. 
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Figura 13 - Abrangência da rede de coleta de resíduos sólidos. 

 

Fonte – Autora. 
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6.2. CARTA DA PEGADA ECOLÓGICA 

 

Com o auxílio do LEGAL, obteve-se então a carta da Pegada Ecológica do 

município de Londrina, como mostrado na Figura 14.  
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Figura 14 - Pegada Ecológica do município de Londrina. 

 

Fonte – Autora. 
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Nota-se que a maior parte da expansão urbana de Londrina está classificada 

como pegada alta. Da área total da expansão urbana (326,366 km²), 83,26% (271,749 

km²) estão ocupados por pixels de Pegada Ecológica Alta (Figura 15), o que do ponto 

de vista da Pegada Ecológica como um indicador de sustentabilidade, é um fato 

preocupante. Observando a Figura 5 e 6, as áreas classificadas como Pegada Alta, 

são as áreas que apresentam maior concentração de área 

construída/impermeabilizada e solo exposto.  

 

Figura 15 - Abrangência das classes da Pegada Ecológica. 

 

Fonte – Autora. 

 

Somente 2,02% da área foi classificada como Pegada Baixa. Realizando uma 

comparação com a cobertura do solo na Figura 5 e 6, observa-se que as áreas de 

Pegada Baixa, são áreas que apresentam cobertura vegetal mais densa (vegetação 

arbórea), característica importante para definir a pegada como Pegada Baixa.  

As áreas classificadas como Pegada Média, representam 14,72% da área da 

expansão urbana de Londrina, sendo áreas em que predominam a vegetação rasteira 

como observado na Figura 6.  
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Realizando a comparação com a Pegada Ecológica Intra-Urbana realizada por 

Lisboa (2007) na Figura 16, observa-se um significativo aumento da Pegada Ecológica 

de Londrina, visto que, em 2004 a abrangência da Pegada Alta, era mais restrita a 

região central da cidade, diminuindo a Pegada conforme se vai indo para as regiões 

menos centrais do município. Nota-se também uma drástica redução das áreas de 

Pegada Média e Baixa. Isso pode ser atribuído a crescente urbanização que ocorreu 

no município, causando uma diminuição da área composta por vegetação e um 

aumento da área composta por urbanização. 

Figura 16 -  Carta da Pegada Ecológica de Londrina no ano de 2004. 

 

Fonte - Lisboa, 2007. 
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6.3. PEGADA ECOLÓGICA TOTAL 

A partir dos dados da classificação da imagem da expansão urbana de Londrina 

(Figura 6) foi gerada a Tabela 3. 

Tabela 3 - Área de abrangência dos parâmetros para cálculo da Pegada Total. 

Parâmetro 
Abrangência 

(km²) 

Água 0,91 

Área urbana 85,10 

Solo exposto 107,61 

Vegetação 
rasteira 

82,15 

Vegetação 
arbórea 

50,47 

Ocupação Ilegal 7,84 
Fonte – Autora.  

 

Para a variável resíduos sólidos, foi constatado que há a coleta de 

aproximadamente 9.934 toneladas de resíduos sólidos por mês (Londrina, 2009), ou 

seja, 9.934.000 kg, que geram aproximadamente 3.311.333 kg de dióxido de carbono, 

sendo necessários 1.839 hectares para absorção desse dióxido de carbono.  

De acordo com o IBGE (2017), a população do município de Londrina foi 

estimada em 506.701 habitantes no censo de 2010, que residem em uma área de 

326,366 km² (32636,6 hectares), estando então disponível uma área de 0,0644 

ha/hab, ou seja, cada habitante de Londrina é utiliza aproximadamente 0,06 hectares 

da área disponível no município.  

Dividindo cada parâmetro da Tabela 3 pelo número total de habitantes, tem-se 

todas as variáveis necessárias para o cálculo da Pegada Ecológica Total de Londrina. 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Cálculo da Pegada Ecológica parcial de cada parâmetro e da Pegada Total de 
Londrina. 

Parâmetro 
Área 

ocupada 
(ha) 

Pegada 
Parcial 

(ha/hab) 

Água 91,44 0,0001805 

Área urbana 8509,73 0,0167944 

Solo exposto 10760,54 0,0212365 

Vegetação 
rasteira 

8215,02 0,0162128 

Vegetação 
arbórea 

5047,16 0,0099608 

Ocupação Ilegal 783,87 0,0015470 

Resíduos  1.839 0,0036293 

Pegada Ecológica 0,1303419 
Fonte – Autora. 

 

Com isso, percebe-se que Londrina tem um déficit 0,0659 ha/hab, ou seja, que 

seriam necessários 0,1303 ha/hab para Londrina ser considerada uma cidade 

sustentável do ponto de vista da Pegada Ecológica como um indicador de 

sustentabilidade. 

Entretanto, quando se considera o índice mundial, que possui uma Pegada 

Ecológica média de 2,2 ha/hab, Londrina apresenta o índice abaixo dessa média e um 

valor até abaixo da capacidade suporte do planeta que é de 1,8 ha/hab, indicando que 

Londrina pode ser sim considerada uma cidade sustentável quando comparada com 

a Pegada Ecológica mundial.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Pegada Ecológica pode ser considerada como um valioso instrumento para 

indicar efetivamente a sustentabilidade e a qualidade de vida de um município, estado 

ou pais, se mostrando fundamental na avaliação dos impactos ambientais causados 

pelo homem. Essa metodologia torna nítida quais são os impactos ambientais das 

atividades antropológicas, podendo ser utilizada como uma ferramenta base para a 

tomada de decisões do poder do município a fim de beneficiar a sociedade de maneira 

geral.  

Percebe-se que nos últimos 12 anos, Londrina vem piorando sua Pegada 

Ecológica, com base nos dados obtidos anteriormente por Lisboa (2007). Com isso, 

considerando a abordagem ora aplicada, pode-se afirmas que Londrina estaria 

progredindo cada vez mais para o lado da não-sustentabilidade. Isso ocorre 

principalmente, pelo aumento da área construída/impermeabilizada devido a 

crescente urbanização, que consequentemente diminui a área coberta por vegetação, 

visto que esses são os principais parâmetros escolhidos para a determinação da 

Pegada Ecológica.  

Em contrapartida desses dados, Londrina apresentou uma Pegada Ecológica 

bem abaixo da biocapacidade do planeta, e abaixo até da Pegada Ecológica média 

mundial, podendo então, quando analisada desta maneira, ser considerada uma 

cidade sustentável. É notável então, que mudanças podem ser feitas para que alguns 

parâmetros sejam alterados diminuindo ainda mais a Pegada Ecológica de Londrina, 

como por exemplo, uma coleta de resíduos mais efetivas em regiões mais distantes 

do centro da cidade, políticas para reflorestamento de áreas de solo exposto, visando 

diminuir o impacto causado pelo aumento das áreas construídas/impermeabilizadas, 

assim como o reflorestamento das áreas de APP identificadas como áreas de 

ocupação ilegal.  

Logo, com base nesse trabalho, averígua-se que por mais que Londrina esteja 

abaixo do índice médio mundial, ainda tem um longo caminho a se percorrer para se 

tornar uma cidade ambientalmente adequada do ponto de vista da Pegada Ecológica.  
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Trabalhos futuros poderiam avaliar a Pegada Ecológica considerando mais 

parâmetros que causem impacto ambiental, como por exemplo a geração/consumo 

de energia elétrica e a produção de bens de consumo provenientes de atividades 

agropastoris. Uma boa opção também seria o uso de dados atualizados para o censo, 

ou a utilização de progressão estatística para manter os dados atuais.   
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