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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar a qualidade ambiental e de vida urbana da do núcleo 

Nova Marabá de forma objetiva, propondo elaborar cartas temáticas dos indicadores ambientais 

como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, pavimentação de vias, 

densidade demográfica, ocupação e inundação, analisando e discutindo os impactos ambientais 

ocasionado pela urbanização no núcleo Nova Marabá. 

 

Palavras chaves: Bacia Qualidade ambiental e de vida urbana, indicadores ambientais, 
Geoprocessamento, Sistema de informação Geográfica. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização da cidade de Marabá ocorreu de forma forçada pelos militares 

na década de 1970, sendo que a primeira proposta de ocupação do núcleo Nova Marabá ficou no 

papel e devido às grandes enchentes ocorridas na velha Marabá, principalmente no final da década 

de 70, foi determinante para implantação do núcleo Nova Marabá sem o devido planejamento. 

Segundo Roggero e Luchiari (2012, pág.02) a questão ambiental aparece atualmente com 

grande destaque em discussões acadêmicas e políticas, tendo em vista a profunda degradação 

ambiental proveniente do rápido progresso tecnológico ocorrido nos últimos cem anos. 

De acordo com Dias; F; A, Gomes; L; A, Alkmim; J; K (pág.128, 2011): 



 
 

À medida que a cidade cresce e a demanda por espaços aumenta, as 
populações mais pobres, que estão à margem do desenvolvimento 
econômico, têm que lutar mais para conseguir um lugar nas áreas 
urbanas, fazendo com que muitas comunidades se formem por meio 
de invasões de lotes em áreas periféricas, proibidas ou inadequadas 
para ocupação, sem o devido planejamento dos espaços e 
infraestrutura  
 

A qualidade ambiental urbana da área de estudo sofreu e está sofrendo acelerado processo 

de urbanização, principalmente nas areas de preservação permanente existente no núcleo Nova 

Marabá, e que nesse caso não possui esgotamento sanitário e deficiência no abastecimento de água, 

na qual contribui na qualidade ambiental e de vida dos moradores que residem nessa localidade. 

De acordo Roggero e Luchiari (2012, pág.02) com o crescimento das concentrações 

urbanas que além de ampliar as desigualdades de acessos a bens e serviços e também evidenciar os 

problemas ambientais, apresentam uma piora na qualidade de vida de suas populações. 

Dias; F; A,  Gomes; L; A, Alkmim; J; K (pág. 129 e 130, 2011) ressalta que: 
 

Diante do grande número de abordagens que o tema da avaliação da 
qualidade ambiental pode comportar, e da inexistência de um padrão 
metodológico que se aplique a todas as situações, é natural que se 
conclua que, para esse tipo de estudo, o mais indicado é a busca por 
um método que melhor se encaixe as particularidades do objeto 
estudo, destacando que não só os métodos utilizados, mas também os 
parâmetros, atributos e demais fontes de dados de suporte de decisão 
no estudo ambiental podem variar de, extremamente importante em 
um estudo, para irrelevante para outro, ou vice versa  

 

Segundo Lima (2014, pág. 30) a análise da qualidade ambiental nas cidades, pode contribuir 

na elaboração de propostas referente à capacidade natural do ambiente urbano e os limites de 

ocupação do território, que podem ser incorporados ao planejamento urbano. 

Os indicadores ambientais são usados para se ter um retrato da qualidade ambiental e dos 

recursos naturais, além de avaliar as condições e as tendências ambientais rumo ao desenvolvimento 

sustentável, Dias; F; A,  Gomes; L; A, Alkmim; J; K (pág.130, 2011). 

LIMA (2014, pág.31) desta que para escolher esses indicadores é necessário considerar 

quais as necessidades da área em estudo, bem como as interferências ambientais ocorridas na região 

que está inserida.  

A área de estudo selecionada compreende o núcleo Nova Marabá, localizado na área urbana 

de Marabá/PA, situa-se entre os Rios Tocantins e Itacaiúnas, conforme, Figura 01. 

Figura 01: Mapa de localização da área de estudo 

 

 

 



 
 

 

 

 

Desta forma, o presente trabalho fundamenta-se que a qualidade ambiental e de vida urbana 

do núcleo Nova Marabá na discussão objetiva dos indicadores de qualidade e que os mesmos estão 

vinculados ao saneamento básico, trabalhando com os seguintes indicadores: esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, limpeza pública, uso do solo, inundação, densidade populacional, 

analisando os impactos ambientais urbanos existentes e propondo possíveis ações para melhorar 

essa qualidade. 

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração da pesquisa será necessário à utilização da base teórica e metodológica, 

mapeamento, laboratório e trabalho de campo dividido da seguinte maneira: 

Pesquisa bibliográfica: autores que pesquisaram conceitos sobre paisagem urbana e 

planejamento da paisagem;; urbanização e impactos ambientais; qualidade ambiental e de vida; 

indicadores e índices de qualidade ambiental, das leis municipais do município de Marabá; 

saneamento e saúde; da leishmaniose; dengue e contaminação das águas subterrâneas; 

geoprocessamento; sistemas de informações geográficas e análise espacial.  



 
 

Laboratório: Processo de tabulação de dados e elaboração de tabelas, fluxograma; 

mapeamento das informações do núcleo Nova Marabá. 

Trabalho de campo: Trata-se da averiguação da ocupação urbana, do levantamento de dados 

primários e secundários; do reconhecimento da área de estudo para análise espacial da qualidade 

ambiental e de vida urbana do núcleo Nova Marabá 

 

3 - RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O projeto está em andamento na fase final do referencial teórico e inicio da elaboração das 

cartas temáticas. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da qualidade ambiental e de vida urbana do núcleo Nova Marabá, será através da 

espacialização e análise desses indicadores ambientais, juntamente com a análise dos fatores 

ambientais como a leishmaniose visceral canina, a dengue e qualidade da água subterrânea. 
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