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“Quanto mais a cidade cresce, menos as ‘condições naturais’ são nela
respeitadas. Por condições naturais entende-se a presença, em
proporção suficiente, de certos elementos indispensáveis aos seres
vivos: sol, espaço, vegetação. Uma expansão sem controle privou as
cidades desses alimentos fundamentais de ordem psicológica e
fisiológica. O indivíduo que perde contato com a natureza é diminuído
e paga caro, com a doença e a decadência, uma ruptura que enfraquece
seu corpo e arruína sua sensibilidade, corrompida pelas alegrias
ilusórias da cidade. Nessa ordem de idéias, a medida foi ultrapassada no
decorrer dos últimos cem anos, e essa não é a causa menor da penúria
pela qual o mundo se encontra presentemente oprimido.”
Le Corbusier
(A Carta de Atenas, São Paulo: Hucitec/EDUSP, 1993)

RESUMO
O verde urbano é considerado como um indicador na avaliação da qualidade ambiental de uma
cidade devido aos benefícios que ele proporciona ao meio, portanto a sua falta ou quantidade
inadequada, pode acarretar problemas no ambiente e para a população. O inadequado
planejamento urbano, a inexistência ou ineficácia de legislação que oriente e fiscalize o
crescimento da cidade, assim como a especulação imobiliária, são alguns dos motivos do
crescimento desordenado e, consequentemente, da má distribuição e quantidade inadequada de
cobertura vegetal. Porto Velho, capital de Rondônia, é uma cidade relativamente nova que teve
um desenvolvimento e crescimento acelerado e impulsionado por ciclos econômicos e planos
governamentais que influenciaram substancialmente na estruturação e composição da
paisagem, com a diminuição da quantidade de vegetação urbana. O estudo teve como objetivo
analisar a qualidade ambiental da cidade por meio do cálculo de indicadores relacionados a
quantificação do verde urbano, o índice de área verdes - IAV, e o índice de cobertura vegetal ICV. Para tanto foi realizando o mapeamento da cobertura vegetal (herbácea, arbustiva e
arbórea) presente dentro do perímetro urbano de Porto Velho por meio da classificação
supervisionada por Máxima Verossimilhança - MAXVER na imagem de satélite com resolução
de 3m. Apesar do ICV obtido para a área do perímetro todo estar acima do ideal, foi possível
constatar que, regiões da cidade precisam de atenção destacando-se a zona central da cidade
onde foram encontrados os piores índices e os bairros desprovidas de cobertura vegetal arbórea
e arbustiva. Também foi possível verificar que, de um modo geral, as regiões periféricas da
cidade possuem índices altos de vegetação, destacando-se a zona sul com grande quantidade de
cobertura vegetal arbórea e a zona leste com cobertura herbácea. O resultado do IAV, estimado
para o perímetro urbano todo, ficou muito abaixo do ideal para uma cidade com qualidade de
vida para a população, mostrando uma carência desse serviço com qualidade. É necessária uma
readequação das áreas com índices baixos de cobertura vegetal e uma ampliação da quantidade
de áreas verdes. Para tanto, além do planejamento urbano pelos órgãos governamentais, a
população precisa perceber que o espaço da cidade é produzido pelo homem e para o homem,
que a qualidade do meio em que vivemos é fundamental.
Palavras-chave: Áreas verdes; Cobertura Vegetal; Verde Urbano.

ABSTRACT
Urban green is considered as an indicator in the evaluation of the environmental quality of a
city due to the benefits that it provides, therefore its lack or inadequate quantity, can lead to
problems in the environment and for the population. Inadequate urban planning, the inexistence
or ineffectiveness of legislation to guide and supervise the growth of the city, as well as real
estate speculation, are some of the reasons for disorderly growth and, consequently, poor
distribution and inadequate quantity of vegetation cover. Porto Velho, the capital of Rondônia,
is a relatively new city that has had an accelerated development and growth driven by economic
cycles and government plans that have substantially influenced the structuring and composition
of the landscape, with the decrease in the amount of urban vegetation. The study aimed to
analyze the environmental quality of the city through the calculation of indicators related to the
quantification of urban green, the green area index - IAV, and the vegetation coverage index ICV. To this end, the mapping of the vegetation cover (herbaceous, shrub and tree) present
within the urban perimeter of Porto Velho was carried out by means of the classification
supervised by Maximum-Likelihood - MAXVER in the satellite image with a resolution of 3m.
Although the ICV obtained for the area of the perimeter is above the ideal, it was possible to
verify that regions in the city need attention, particularly the central zone, where the worst
indices were found and the neighborhoods lacking arboreal and shrub vegetation cover. It was
also possible to verify that, in general, the peripheral regions of the city have high indices of
vegetation, especially the southern zone with a large amount of tree cover and the eastern zone
with herbaceous cover. The result of the IAV, estimated for the urban perimeter, was far below
the ideal for a city with quality of life for the population, showing a deficiency of this service
with quality. A readjustment of the areas with low indices of vegetation cover and an increase
the number of green areas is necessary. Therefore, in addition to urban planning by government
agencies, the population needs to realize that the space of the city is produced by man and for
man, that the quality of the environment in which we live is fundamental.
Key words: Green areas; Vegetal cover; Green Urban.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento e desenvolvimento de uma cidade é acompanhado pelo processo de
urbanização envolvendo a massa populacional, suas atividades e serviços, suas construções, o
sistema de transporte e as políticas públicas implantadas. Uma relação direta entre o homem, a
sociedade e o contexto (físico, material e social) que influi diretamente na qualidade ambiental
da cidade, comportamento, organização e qualidade de vida da população que reside na urbe.
O inadequado planejamento urbano, a falta de políticas públicas ou a implantação de
políticas inadequadas, a inexistência de um plano diretor e de legislações que oriente e fiscalize
o crescimento da cidade, assim como a especulação imobiliária e a falta de conscientização da
população, são alguns dos motivos do crescimento desordenado, depredação das áreas
vegetadas e, consequentemente, da má distribuição e quantidade inadequada de vegetação na
cidade.
Neste processo de crescimento e desenvolvimento da cidade, a modificação do ambiente
é certa. Com ela surgem alterações que podem ser visíveis na paisagem como a alteração em
cursos d’água, retirada da arborização, impermeabilização do solo e surgimento de construções,
além de outras alterações que são percebidas por outros canais do sentido, como no caso das
alterações climáticas, sociais e psíquicas. De um modo geral essas alterações estão interligadas
conduzindo a efeitos maiores e alterando a qualidade ambiental no meio urbano e seu entorno.
Alguns desses efeitos podem ser abrandados com a presença da vegetação, seja na forma
de áreas verdes com uma aglomeração de maior número de árvores ou pontualmente como
acompanhamento viário. Cada árvore, isolada ou aglomerada, em solo quase que todo
impermeabilizado ou permeável, tem sua função e produz um benefício para o meio, seja ele
de sombreamento, barreira contra o vento ou na criação de microclimas de frescor, portanto, a
sua existência é importante na forma e tamanho que seja.
Devido aos benefícios que a vegetação urbana proporciona ao meio ela é considerada
como um parâmetro importante na avaliação da qualidade ambiental de uma cidade. Por isso
estudos relativos a sua quantificação, além dos que analisam os efeitos positivos da sua presença
tanto do sentido ambiental quanto social, ou negativos referentes a sua inexistência, contribuem
para gerar informações visando contribuir para o planejamento urbano e, consequentemente na
melhoria da qualidade ambiental e de vida da população.
A área de estudo, Porto Velho, capital do estado de Rondônia, teve sua ocupação
diretamente relacionada aos surtos migratórios advindos de ciclos econômicos e planos
governamentais, eventos esses que influenciaram no crescimento acelerado, desordenado, sem

14

respeitar o planejamento ou até sem planejamento adequado da cidade. O estudo visa contribuir
para um desenvolvimento da região mais consciente e sustentável, com informações a respeito
da situação atual no município relacionado a quantificação do verde urbano.
1.1 Objetivo geral
O objetivo deste estudo é analisar a qualidade ambiental utilizando como parâmetro o
verde urbano, na área urbana de Porto Velho - RO, por meio do cálculo de indicadores
conhecidos (IAV e ICV) relacionados a sua quantificação e organização espacial.
1.1.1 Objetivos específicos
§

Argumentar sobre a importância da cobertura vegetal e das áreas verdes na urbe como
benefício ambiental e social, conceitos, classificação e estratégias do verde como
elemento da infraestrutura urbana;

§

Mapear a cobertura vegetal e as áreas verdes do perímetro urbano de Porto Velho para
uma análise geral e posteriormente dividida por bairros e zonas para os cálculos dos
índices e caracterização da configuração da cobertura vegetal arbórea e arbustiva.

§

Contribuir para o entendimento da atual situação da área urbana relacionada a presença
do verde no intuito de fomentar políticas públicas que ampliem a qualidade ambiental
por meio de revitalização e readequação de áreas, além de uma distribuição mais
equilibrada da vegetação por toda a cidade;

1.2 Estrutura do trabalho
A partir dos objetivos citados o trabalho foi estruturado de forma que, nos capítulos
iniciais, é abordado sucintamente o verde urbano resultante de modificações realizadas pelo
homem no meio, as consequências destas modificações, os benefícios que o verde proporciona
no sentido de incrementar a qualidade ambiental do meio ou até de contribuir como
infraestrutura urbana. Também foi abordado o verde como um direito de todo cidadão
regulamentado por legislação federal além de uma breve explanação do que seria esta qualidade
ambiental aqui pesquisada.
No capítulo quatro é abordado uma das dificuldades na realização da pesquisa e
comparação com estudos semelhantes, a conceituação e terminologia do verde urbano. Ao final
opta-se por utilizar um conceito bastante difundido, porém antigo devido a falta de um outro
atual com equivalência a este. O que foi observado é que a maioria dos conceitos utilizados em
outros estudos, são derivações deste.
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Já no capítulo cinco é apresentado a área de estudo e suas características históricas,
físico-territoriais, populacional, climática, composição da vegetação e hidrografia, com foco na
evolução do crescimento da cidade e evolução do aumento do número de habitantes na zona
urbana.
Posteriormente é realizado uma descrição de alguns trabalhos realizados na região de
estudo que contribuíram para o entendimento da evolução da modificação urbana e atual
situação do município de Porto Velho e em seguida são apresentados os índices calculados na
pesquisa e seus resultados ideais esperados.
No capítulo oito são apresentados os materiais e os métodos empregados na pesquisa
bem como os dados utilizados para o mapeamento da cobertura vegetal e posterior cálculo dos
índices. O cálculo inicial do índice de cobertura vegetal - ICV foi realizado considerando todo
o perímetro urbano da cidade, com este resultado percebeu-se necessário realizar o cálculo por
bairro, pois a carta mapeamento de uso e cobertura do solo mostrava uma realidade diferente
do resultado do índice, apresentando uma distribuição da cobertura vegetal muito heterogênea
na cidade.
Após a seleção das áreas verdes foi calculado o índice de áreas verdes - IAV de todo o
perímetro urbano apenas, pois este índice é dependente da demografia da região analisada
limitando assim o cálculo aos dados obtidos para a realização do mesmo.
Por fim são apresentados os resultados e discussão procurando explicitar os objetivos
específicos da pesquisa, são realizados alguns apontamentos sugestivos de melhorias e a
conclusão do trabalho.
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2 QUALIDADE AMBIENTAL NAS CIDADES
Considera-se que o ambiente urbano é formado pelo sistema natural (meio físico e
biológico) e o sistema antrópico (constituído pela sociedade e suas atividades) formando um
sistema aberto, pois a sociedade não encontra tudo que necessita dependendo assim dos
recursos naturais.
Na ocupação e utilização do meio natural para a construção, ou expansão das cidades, a
sociedade altera sua estrutura através da retirada da cobertura vegetal para a construção dos
espaços edificados, estradas e equipamentos urbanos. Muitas vezes isto ocorre sem o
planejamento adequado surgindo construções em locais inapropriados ou sem o cuidado
mínimo em relação ao relevo, as nascentes e corpos d’água podendo ocasionar enchentes,
deslizamento e outros danos a população (LIMA; AMORIM, 2006).
Portanto, podemos dizer que, o homem e a sociedade existem em um contexto social,
físico e material que influi diretamente no comportamento, ideologia e organização dos
mesmos, sendo difícil tratá-los como sistemas isolados, configuraria como uma realidade
artificial (MORAN 1990). Segundo Gomes e Soares (2004), para o alcance da qualidade
ambiental e salubridade na produção ou modificação do meio, deve ser pensado que tal espaço
está sendo produzido pelo homem e para o homem, uma relação homem-ambiente que deve se
constituir como elemento estruturante e não degradante.
Entre muitos outros problemas socioambientais existentes nas cidades, Fernandes
(2004) ressalta que, devem ser mencionados os de cunho político-administrativos como a
quantidade insuficiente de serviços públicos, a distribuição desigual dos equipamentos urbanos
e comunitários, a falta de áreas verdes e sua distribuição inadequada, os padrões inadequados
de uso do solo, além da baixa qualidade técnica das construções. Lima e Amorim (2006)
salientam que a distribuição da vegetação na cidade está relacionada com processos históricos
ou até culturais muitas vezes restrita a decisões da administração pública.
Para Gomes e Soares (2003) existe um descaso e uma falta de interesse dos órgãos
públicos e da própria população no sentido de conhecer a importância da vegetação no espaço
urbano, o autor ainda ressalta que é imprescindível o conhecimento e a valorização dos aspectos
climáticos e biológicos, e que a população não somente perceba o verde urbano como elemento
decorativo ou até mesmo como um empecilho.
É importante expor que, o uso da propriedade urbana é regulado por leis municipais,
estaduais e federais, destacando-se no planejamento urbano, a Lei Federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade, que atua em prol do bem coletivo, da
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segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (Art. 1º, Parágrafo
Único) (BRASIL, 2008).
Segundo esta lei, a política urbana deve ter por objetivo o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante diretrizes gerais, entre elas a de
garantir o direito a cidades sustentáveis (Art. 2º, inc. I) e de direcionar o planejamento do
desenvolvimento de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente (Art. 2º, inc. IV). Segundo ela, a política urbana deve garantir
o ordenamento e controle do uso do solo, deve evitar a poluição e a degradação ambiental (Art.
2º, inc. VI) e garantir a proteção, conservação e restauração do meio ambiente natural e
construído (Art. 2º, inc. XII) (BRASIL, 2008).
Além da preocupação sobre a qualidade ambiental das cidades, o Estatuto da Cidade,
também aponta como diretriz urbana a garantia da oferta de equipamentos urbanos e
comunitários adequados aos interesses e necessidades da população (Art. 2º, inc. V), perceba
que o mesmo se refere a população de uma forma geral, sem distinção de bairros ou de renda
(BRASIL, 2008).
Todos os temas abordados no Estatuto da Cidade dizem respeito a paisagem urbana e
sua relação com o homem, suas atividades e com o verde urbano. Apesar das diretrizes federais,
no planejamento e principalmente no desenvolvimento das cidades em geral é possível observar
que algumas dessas necessidades e direitos básicos fundamentados por lei do ser humano, em
uma cidade, tem sido negligenciada.
O crescimento urbano, de uma forma generalizada, tornou-se intenso e desordenado
durante o século XX, no Brasil pode ser visível, principalmente a partir da década de 1950,
reduzindo drasticamente as áreas verdes das cidades que afetou na gestão de recursos, nos
ecossistemas naturais, na economia, na saúde e na qualidade de vida da população. Nesse
período o desenvolvimento industrial foi incentivado atraindo enorme quantidade de pessoas
para as cidades e, a partir da década de 1970, a população urbana passou a superar a rural, hoje
85,43% das pessoas vivem em cidades segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE. Como consequência desse fluxo populacional, houve uma crescente demanda por
insumos, redes de infraestrutura, principalmente de transporte, de água e energia, estruturas
estas que foram implantadas e expandidas rapidamente de forma desordenada e sem
planejamento adequado resultando em modificações na paisagem urbana, assim como nas não
urbanizadas (MARQUES, 2017).
Alguns exemplos destas modificações na cidade foram descrito pelo arquiteto e
urbanista Jan Gehl (2018) em seu livro “Cidades Para Pessoas”, segundo o autor, foi no século

18

XX que a cidade atingiu um ponto crítico onde o volume crescente de automóveis, em
movimento ou estacionados, tomava todo o espaço disponível na cidade e, na tentativa de
solucionar o problema e aliviar a pressão do tráfego, geraram mais trânsito e congestionamento
criando mais vias.
Conforme o autor o volume do tráfego, em quase todo lugar, é mais ou menos arbitrário,
dependendo da infraestrutura de transporte disponível, ou seja, construir vias adicionais é um
convite direto à aquisição e ao uso de mais automóveis. Para o autor, a cidade sustentável é
geralmente fortalecida se grande parte do seu sistema de transporte puder se dar por meio da
“mobilidade verde” onde os deslocamentos são realizados a pé, de bicicleta ou por transporte
público, segundo ele, esses transportes reduzem o consumo de recursos, limitam as emissões e
diminuem o nível de ruídos (GEHL, 2018).
O contexto histórico de urbanização da maioria dos municípios brasileiros mostra que a
aceleração do processo desenfreada acarretou em uma série de consequências ambientais
destacando-se a redução da cobertura vegetal que está associada a outros fatores como a
poluição do ar, a formação das ilhas de calor e, consequentemente a diminuição das ilhas de
frescor, a aceleração do escoamento superficial das águas devido a impermeabilização do solo
e com isso a redução da qualidade ambiental do meio urbano (MARQUES, 2017).
É preciso salientar que a crítica não se faz ao processo de desenvolvimento e de
urbanização em si, mas da forma como se procedeu nas últimas décadas sem preocupação em
relação à qualidade do ambiente produzido pelo homem para o homem. Também é necessário
perceber que a lógica da urbanização não oferece igualdade de acesso à infraestrutura e aos
recursos naturais de forma igualitária à população, privilégios são concebidos a determinada
populações em detrimento de outras. Um clássico exemplo dessa desigualdade, são os bairros
luxuosos cada vez mais comum nas cidades de médio e grande porte no Brasil, que oferecem
somente a uma parcela da população uma qualidade ambiental e de vida diferenciada do
restante da população.
Sobre os conceitos qualidade ambiental e de vida, Mazetto (2000) os considera um tema
complexo de difícil definição, para ele muitas vezes a qualidade de determinado ambiente físico
pode ser considerada boa atendendo a normas e padrões estabelecidos, porém podem ser
negativos os elementos de ordem social para a população inserida neste ambiente, o que nos
remete a relação homem e ambiente. Para o autor, os estudos sobre a qualidade de vida tem
demonstrado um crescente interesse nas condições que afetam diretamente a vida humana e não
apenas as condições físicas do ambiente, ainda acrescenta que, para o desenvolvimento
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harmonioso, pleno e digno da vida a análise da qualidade ambiental de um certo espaço deve
ser sob os parâmetros físicos, químicos, biológicos, psíquicos e sociais.
Para um estudo completo sobre as características ambientais de um local, Nucci (2008)
coloca que, seria necessária uma equipe multidisciplinar para conseguir alcançar todas as
variáveis ambientais existentes como vegetação, proteção de várzeas, solo, áreas úmidas,
qualidade do ar, resíduos, ruído, conforto térmico, educação ambiental, segregação sócioespacial, entre outros.
Desta forma este trabalho apresenta limites, os aspectos ambientais aqui contemplados
para a análise da qualidade ambiental da área estuda, foram os relacionados a presença e
quantificação da vegetação urbana.
A escolha deste parâmetro se deu devido a vegetação ser uma das chaves de
interpretação para a avaliação da qualidade ambiental em função dos benefícios que ela
proporciona ao meio. A sua presença está relacionada a uma série de funcionalidades e, sua
ausência, pode gerar consequências que podem ser desastrosas.
Portanto, estudos relacionados ao verde urbano podem contribuir para o planejamento
urbano a partir da geração de dados que fomentem políticas e criação de normativas capazes de
tornar o uso e a ocupação do solo nas cidades menos impactantes ao meio ambiente e,
consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população, que necessita de um ambiente
ecologicamente equilibrado (LIMA; AMORIM, 2006).
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3 O VERDE URBANO
A paisagem de uma cidade é percebida pelos espaços abertos existentes nela que, por
meio de seus arranjos, possuem múltiplas funções sociais, econômicas e ecológicas. Nesses
espaços, encontramos o verde urbano que pode estar presente tanto em áreas de domínio público
ou privada, na forma de parques, praças, como acompanhamento viário, no interior de lotes ou
em áreas de lazer em condomínios residenciais, podem apresentar-se em grandes aglomerados
interligados ou dissipados, ou até como árvores isoladas, serem remanescentes de mata nativa
ou plantas exóticas.
Segundo Alberti (2005), fazendo uma ponte com os conhecimentos desenvolvidos pelos
ecologistas urbanos, podemos afirmar que na paisagem urbana a evolução do uso da terra e seus
efeitos, são em função do padrão espacial das atividades humanas e da transformação dos
habitats naturais, os quais afetam os processos ecológicos e socioeconômicos em várias escalas.
A intensificação do processo de urbanização, fruto do crescimento populacional ou do
adensamento da cidade, altera a paisagem e pode provocar mudanças que dependendo de sua
intensidade e densidade acarreta sério danos ao meio ambiente urbano e consequentemente à
qualidade de vida da população do local.
Os efeitos negativos da urbanização podem ser chamados de “externalidade negativa”
como são designados em economia, segundo Alier (2001), a imposição involuntária de custos
de uma determinada atividade sobre terceiros sem que esses tenham a chance ou escolha para
impedir a atividade ou o direito de serem indenizados por quem delas se beneficia. Também
designada como justiça ambiental, pois na prática quem arca com as consequências e os custos
ambientais da urbanização acelerada e sem planejamento são o ecossistema e a população,
sendo que geralmente uma parcela desta, a mais vulnerável, é sempre a mais prejudicada.
Os padrões de urbanização empregados na atualidade raramente consideram o meio
físico natural, a base biofísica e os processos naturais, segundo Bonzi (2017), a cidade moderna
apoiada na alteração radical do sistema hídrico, no desmatamento irrestrito e no fetiche pelo
artifício, coloca-se como uma manifestação espacial do pensamento econômico. Tomando
crescimento por desenvolvimento a produção da cidade sistemática extingue estilos de vida,
perde potencial paisagístico e apaga testemunhos de sua própria história.
Justificada pelo desenvolvimento e a necessidade de criação ou ampliação da
infraestrutura várzeas são aterradas para receber a malha viária, rios e córregos são represados,
retificados, canalizados e enterrados metamorfoseando-se em reserva para abastecimento, em
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sumidouro para efluentes industriais ou ainda em avenida em fundo de vale para viabilizar uma
sociedade baseada no automóvel. (BÉLANGER, 2009).
Segundo Pellegrino e Moura (2017), este processo de urbanização tem apresentado suas
fragilidades, um exemplo disso são os córregos e rios canalizados que recuperam as suas
várzeas durante as chuvas causando enchentes impedindo a circulação de pessoas, o
sucateamento do transporte coletivo assim como os incentivos ao uso do transporte individual
motorizado, pela economia e cultura, levam as cidades ao colapso da mobilidade, a degradação
ambiental e a segregação da sociedade espacialmente, situações estas que tem comprometido a
qualidade de vida da população, principalmente da classe trabalhadora que, permanentemente
estressada devido aos longos deslocamentos diários, a falta de equipamentos públicos e áreas
verdes para recreação, padece de doenças físicas e mentais ligadas a poluição e a falta de
saneamento básico.
Alguns dos problemas ambientais resultantes desta concepção de cidade são a poluição
do sistema de águas superficiais, erosão, deslizamento e contaminação do solo, perda da
biodiversidade e de solo fértil, alteração do microclima local com a formação de “ilhas de calor”
e a diminuição da recarga dos aquíferos (BONZI, 2017). Além destes danos podemos ainda
citar a impermeabilização excessiva do solo e surgimento de pontos de alagamentos na cidade.
Sobre as “ilhas de calor” Tejas et al. (2011) explica ser um processo caracterizado pela
elevação da temperatura nas cidades, principalmente nas regiões centrais devido ao
adensamento das edificações, os materiais utilizados na construção das mesmas e a retirada da
cobertura vegetal.
O aumento da temperatura no ambiente urbano é prejudicial a população, altera seu
modo de vida fazendo com que as pessoas permaneçam um maior tempo em áreas climatizadas
artificialmente ou deixem de fazer trajetos caminhando para utilizar veículos motorizados, por
exemplo. É prejudicial à saúde e, segundo Lombardo (1985), pode causar stress térmico
persistente que muitas vezes ultrapassa o limite aceitável comprometendo a qualidade de vida
da população.
Para Marques (2017), a escassez cada vez maior de áreas verdes e corpos d’água nas
cidades vem modificando não apenas os microclimas e a gestão dos recursos naturais, mas
também a própria infraestrutura urbana que já vem demonstrando problema como, por exemplo,
em 2001 quando houve o primeiro grande racionamento de energia elétrica no país.
Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, as mudanças climáticas
esperadas irão contribuir para a falência das infraestruturas urbanas tradicionais, neste sentido
podemos destacar as mudanças nos regimes de chuvas com períodos de precipitação intensa e
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outros de seca causando alteração na provisão de água potável e energia, por exemplo (IPCC,
2014).
É neste contexto, de modificação da paisagem e redução da qualidade ambiental do
meio, que a presença do verde deve ser reavaliada considerando a importância dos serviços
ambientais que a natureza proporciona ao meio urbano e destacando o fato de que, alguns desses
serviços, são insubstituíveis. Surge uma necessidade urgente de mudança que impõe desafios
aos sistemas urbanos, uma transposição do sistema rígido e centralizado para um sistema mais
complexo e flexível capaz de se adaptar a cenários futuros difíceis de se prever (MARQUES,
2017).
Para Bargos e Matias (2012) as áreas verdes urbanas passaram a ter um papel importante
contribuindo na melhoria da qualidade ambiental urbana, principalmente naquelas cidades onde
não houve um planejamento adequado que acompanhasse o acelerado processo de urbanização.
De uma forma ou de outra, em função das atividades fisiológicas desempenhadas pela
vegetação, a presença do verde na urbe é capaz de promover significativa melhoria no ambiente
urbano como a redução da poluição atmosférica e minimização das temperaturas elevadas,
principalmente no centro das cidades, onde normalmente é encontrado um adensamento de
áreas edificadas. Também pode promover um conforto luminoso e acústico, assim como
propiciar o bem-estar ao ser humano, atuando diretamente na melhora da qualidade de vida da
população urbana (COSTA; FERREIRA, 2009).
Segundo o Conselho de Avaliação Ecossistêmica do Milênio, um programa lançado pela
Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) que reuniu entre 2001 e 2005 cerca de 1360
cientistas de 95 países, os serviços ambientais ou ecossistêmicos desempenhados pela natureza,
são benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas divididos, pelo conselho, conforme o
quadro (Figura 1).
O estudo realizado pelo Conselho de Avaliação Ecossistêmica do Milênio observa que,
as intervenções humanas podem aumentar alguns desses serviços, embora isto ocorra muitas
vezes em detrimento de outros, como uma balança onde existe a ponderação e a medida certa.
Além disso enfatiza que, as mudanças nos serviços de ecossistemas tem afetado o bem-estar
humano e visa relatar como essas mudanças poderão afetar as pessoas no futuro, que tipo de
respostas podem ser adotadas a nível local, nacional e global para melhorar a gestão dos
ecossistemas e contribuir para a melhoria do bem-estar humano e reduzir a pobreza.
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Figura 1- Quadro de serviços ambientais desempenhados pela natureza.

Quadro de serviços ambientais desempenhados pela natureza
Serviços de produção

Serviços de regulação

Serviços culturais

alimento
água doce
combustível (lenha)
fibras
bioquímicos

regulação do clima
regulação de doenças
regulação de enchentes
purificação da água
polinização

estético
inspiração
espiritual
educacional
recreativo

recursos energéticos

herança cultural
serviços de suporte (apoio)

formação de solo

ciclagem dos nutrientes

produção primária

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (2003).
Disponível em: https://www.millenniumassessment.org/en/Framework.html
Adaptado por: Daniela Giovanini Manuel Pires

Embora seja mais frequente a preocupação com a conservação dos ecossistemas
relacionados as florestas e demais ambientes considerados naturais, nas últimas duas décadas
os olhares se voltaram para a paisagem urbana na busca de entendimento e soluções para
problemas de ordem estruturais e sociais do meio, além disso a população está construindo um
entendimento de que a vegetação e outros elementos naturais são necessários e melhoram a
vida nas cidades, seja porque as torna mais belas, interessantes e humanizadas ou seja porque
se tem percebido uma relação direta entre a saúde e a presença de arborização urbana, por
exemplo.
Há também um avanço no campo científico sobre a ideia de que na composição da
paisagem é necessário a presença do verde para o bom funcionamento das cidades como
produtor de serviços ambientais importantes e também, segundo Pellegrino e Moura (2017)
como caráter infraestrutural e alternativa para substituir ou complementar serviços
desempenhados pela infraestrutura urbana convencional.
3.1 Benefícios da presença do verde no meio urbano.
Os efeitos da presença do verde urbano, para muitos cidadãos, estão mais associados a
aspectos visuais, estéticos e culturais, porém seus benefícios não se restringem a mero
paisagismo da cidade. Segundo Nucci e Cavalheiro (1999) , essas áreas exercem várias funções
na cidade como a estabilização de determinadas superfícies, obstáculo contra o vento, proteção
da qualidade da água, filtração do ar, equilíbrio do índice de umidade, contribuem para diminuir
a poeira em suspensão, com a redução dos ruídos, servem de interação entre as atividades
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humanas e o meio ambiente, como fornecimento de alimentos, como proteção das nascentes e
mananciais, distribuídas e organizadas podem servir para a composição de espaços no
desenvolvimento das atividades humanas, também contribuem com a segurança nas calçadas
(acompanhamento viário), servem para a recreação, a quebra da monotonia das cidades,
estabelecem uma escala intermediária entre a humana e a construída, podem caracterizar
espaços ou servir como sinalização dos mesmos, etc. Essas funções também foram reafirmadas
por Cavalheiro et al. (1999), Oliveira (1996) e Buccheri e Nucci (2006).
Para Tian et al. (2011), o verde urbano não deve ser considerado como entidades
isoladas, mas sim como elementos cruciais nas cidades, benéficas não só ao meio ambiente,
mas também como amplificador da qualidade de vida e saúde da população urbana. Segundo
os autores, os benefícios dos espaços verdes urbanos podem ser agrupados em categorias
conforme seu auxílio.
A primeira categoria seria a de serviços ambientais (purificação do ar e da água,
melhoria do clima urbano, etc.), a segunda categoria estaria relacionada a funções psicológicas
(redução do stress, tranquilidade, etc.), já a terceira categoria com a melhoria da saúde física da
população prolongando, por exemplo, a expectativa de vida de idosos. A quarta categoria
refere-se aos benefícios sociais como o fomento ao convívio social por meio de parques de
bairros e municipais, e a última categoria, segundo os autores, seria em relação aos benefícios
econômicos advindos com a diminuição dos gastos com a redução da poluição, por exemplo,
prevenindo e reduzindo a incidência de doenças, também atraindo visitantes na promoção de
uma cidade mais turística gerando assim, receita e emprego para o município (TIAN et al.,
2011).
Segundo Oliveira (1996) os parques urbanos podem contribuir retendo até 85% do
material particulado e, as ruas arborizadas, até 70% da poeira em suspensão, uma contribuição
significativa para a qualidade de vida e conforto urbano.
Dentre as funcionalidades ambientais exercida pela vegetação urbana de porte arbóreo,
Alves (2012) destaca a regulação do controle térmico. Segundo Nucci (2008), no processo de
urbanização tem-se um incremento da área permeabilizada ocasionada, segundo o autor, pela
inescrupulosa ocupação do solo por concreto onde os corpos d’água e os espaços livres
vegetados perdem lugar na luta pelo espaço. Assim, somado com a verticalização faz com que
a superfície de concreto aumente ocasionando em uma diminuição da evaporação e um aumento
da rugosidade e capacidade térmica da área.
Ao longo do dia as superfícies urbanas impermeabilizadas se aquecem e esquentam o
ar urbano, Tejas (2012) explica que, dessa forma o período do fim do dia e a noite são mais

25

quentes, porque as superfícies urbanas continuam a liberar o calor absorvido. A autora
acrescenta que, cidades construídas com materiais que liberam calor mais rapidamente, como
solos secos e madeira, atingem o pico de intensidade logo após o por do sol, já as cidades que
possuem uma maior quantidade de concreto e rocha, podem atingir o pico somente após o
amanhecer.
Segundo a autora, outra característica a se destacar são as superfícies urbanas do tipo
coberturas e calçadas que são aquecidas por um longo período e suas temperaturas podem variar
de 27ºC a 50ºC durante o dia, e no período da noite o calor continua a ser liberado, fato este
que demonstra a importância da vegetação nesses espaços na forma de gramínea, arbustos e
árvores no intuito de manter o ambiente mais fresco (TEJAS, 2012).
Além de todos os benefícios já citados, existente os de cunho social e psicológicos
proporcionados pelas áreas verdes e praças públicas, tanto pela vegetação que nelas existem,
quanto dos aspectos subjetivos relacionados à sua existência, como a influência positiva no
psicológico da população proporcionada pelo contato com a área verde ou pelo uso do espaço
para o convívio social (VIERO; BARBOSA FILHO, 2009). Entende-se que para o bem-estar
da população urbana não é necessário apenas educação, cultura, equipamentos públicos e
segurança, mas também de um ambiente com qualidade ambiental e social.
Cabe complementar que, para que essas funcionalidades promovidas pela presença da
vegetação ocorram com efetividade dentro dos ambientes urbanos, é necessário que a forma, o
tamanho e a distribuição dos seus fragmentos obedeçam a determinadas diretrizes que
favoreçam a melhoria dos processos ecossistêmicos (ALVES, 2012).
Portanto, o uso do verde no espaço urbano, pode configurar como uma mudança no
paradigma do planejamento urbano, onde os serviços ambientais prestados pela vegetação
complementem ou até substituam o modelo mecanicista por um modelo mais orgânico visando
um desenvolvimento mais sustentável e qualidade ambiental para as cidades.
3.2 O verde como infraestrutura urbana.
O termo infraestrutura verde surgiu em 1994 em relatório da comissão de Greenways
da Flórida onde os sistemas naturais eram defendidos como componentes da infraestrutura de
uma cidade e considerados tão ou mais importantes que a infraestrutura convencional, também
chamada de infraestrutura cinza, aquela relativa a serviços como energia, transporte,
abastecimento de água e coleta de esgoto, etc. (BONZI, 2017).
Segundo Ferreira e Machado (2010) a rede de infraestrutura verde seria como uma rede
de áreas naturais e áreas abertas fundamentais para o funcionamento ecológico do território,
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contribuindo com a preservação dos ecossistemas naturais, como a qualidade da água e do ar e
com a qualidade de vida da população. Uma maneira de reconhecer e aproveitar os serviços
que a natureza pode realizar no ambiente urbano, as tipologias de infraestrutura verde são
tecnologias de alto desempenho que promovem serviços como drenagem, mobilidade, conforto
ambiental, limpeza da água e do ar, fomento a biodiversidade, lazer, entre outras (CORMIER;
PELLEGRINO, 2008).
Um outro aspecto interessante da infraestrutura verde é a sua multifuncionalidade, em
um mesmo espaço aberto, ela é capaz de exercer duas ou mais funções que podem ser diferentes
entre si, como é o caso dos jardins de chuva da cidade de Portland, apresentados por Cormier e
Pellegrino (2008). Localizados como acompanhamento do sistema viário, os jardins de chuva
(Figura 2) promovem, segundo os autores, a drenagem de águas pluvial proveniente de telhados
e demais áreas impermeabilizadas limítrofes, além disso, microrganismos e bactérias no solo
removem os poluentes difusos trazidos pelo escoamento superficial, a presença da vegetação
aumenta a evapotranspiração e a remoção dos poluentes.
Segundo os autores, as condições geotécnicas do local onde serão construídos os jardins
de chuvas, determinarão se é possível a infiltração da água em sua totalidade ou vertida em
extravasadores. Ainda relatam que mesmo os jardins de chuvas pequenos, apesar da sua
capacidade limitada, são muito eficientes na melhoria da qualidade da água.
Figura 2- Esquema de um jardim de chuva.

Fonte: Nathaniel S. Cormier (CORMIER; PELLEGRINO, 2008).
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/105962
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Cormier e Pellegrino (2008) ainda descrevem outras tipologias de infraestrutura urbana
como o canteiro pluvial (basicamente um jardim de chuva compactado em pequenos espaços
urbanos), a biovaleta ou valetas de biorretenção vegetadas (semelhantes aos jardins de chuva
porém ao mesmo tempo que drena, também servem como direcionadores do escoamento para
outros jardim de chuva ou para sistemas convencionais), a lagoa pluvial (bacias de retenção que
recebem o escoamento superficial por drenagem natural ou superficial), a cisterna (coleta a
água da chuva para posterior reuso), e a grade verde (combinação de diversas tipologias), todas
relacionadas principalmente ao escoamento das águas pluviais, um dos problemas da cidade
moderna impermeabilizada.
Cabe destacar uma última tipologia descrita pelos autores, os tetos verdes (Figura 3)
que, além de realizar a coleta de água pluvial, contribui consideravelmente com o conforto
ambiental térmico, reduzindo o efeito das ilhas de calor urbano, contribuindo para a eficiência
energética das edificações e também criam habitat para a vida silvestre. Uma estratégia que
poderia ser utilizada para auxiliar na redução do uso de climatizadores de ambientes como o ar
condicionado.
Essa tipologia apresenta uma cobertura de vegetação plantada em cima do solo tratado
com compostos orgânicos e areia, sobre uma base composta de uma barreira contra raízes, um
reservatório de drenagem e uma membrana à prova de água (CORMIER; PELLEGRINO,
2008).
Figura 3- Esquema de um teto verde.

Fonte: Nathaniel S. Cormier (CORMIER; PELLEGRINO, 2008).
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/105962
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Importante acrescentar que, projetar a infraestrutura verde significa lidar com diferentes
escalas na cidade como a de um pequeno jardim de chuva até o planejamento de corredores
ecológicos que conectam parques e reservas florestais. Segundo Pellegrino e Moura (2017), o
design da estrutura verde também diz respeito a políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento,
programas educacionais e engajamento da população. Os serviços ambientais devem estar
articulados com o tecido urbano, com especial atenção para a sua distribuição equânime à
população e em sintonia com a realidade local.
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4 CONCEITUAÇÃO E TERMINOLOGIA DO VERDE URBANO
Uma das dificuldades de se considerar, pesquisar, analisar e aplicar os resultados sobre
o verde urbano no planejamento das cidades, é o fato de que existe uma confusão na
conceituação dos termos utilizados pelos órgãos municipais em relação aos conceitos utilizados
cientificamente, sendo que, até mesmo no meio científico, há uma variação conceitual e
terminológica, o que dificulta a comparação entre os resultados das pesquisas. Segundo Nucci
e Cavalheiro (1999), são encontradas diferentes interpretações para os termos áreas verdes,
espaço livre e cobertura vegetal, todas áreas destinadas à conservação da natureza entre outras
funções.
De fato, durante a realização da pesquisa, tanto bibliográfica quanto no levantamento
de dados, foi constatado essa diferença terminológica e conceitual para o verde urbano, que
também pode ser percebida na busca de uma metodologia adequada para se alcançar os
objetivos estipulados para a pesquisa. Foram encontrados alguns autores que discutiram essa
confusão como Bargos e Matias (2011), porém o que se pode perceber é que, a maioria deles
eram uma variação da classificação de Cavalheiro et al. (1999).
A mesma constatação também ocorreu em relação a documentos municipais e
legislação, o termo áreas verde é empregado de forma generalizada para designar a maior parte
das áreas com um pouco ou muita vegetação herbácea, arbórea e/ou arbustiva, sem distinção
de ser particular, pública ou área de preservação.
Uma outra questão abordada por Oliveira (1996), que também influencia nesta confusão
conceitual e terminológica, é que, para o entendimento da cidade contemporânea e de suas
relações com o homem e a natureza, se faz necessária a interdisciplinaridade reunindo
profissionais de diferentes áreas com diferentes terminologias, conceitos e abordagens
metodológicas, uma questão que dificulta a padronização dos mesmos.
Para aquisição de base conceitual e metodológica deste trabalho foram analisados vários
trabalhos semelhantes realizados em outras cidades brasileiras como o trabalho de Alves (2012)
realizado da cidade de Santa Maria (RS), Bargos e Matias (2012) na cidade de Paulínea - SP,
Buccheri Filho e Nucci (2006) no bairro Alto da XV na cidade de Curitiba - PR, Costa e Ferreira
(2009) com o trabalho realizada na região central da cidade de Juiz de Fora - MG, De Paula e
Ferreira (2017) também na região central de Juiz de Fora - MG, Lucon et al. (2013) na cidade
de Ouro Preto - MG, Zanin et al. (2007) no município de Getúlio Vargas - RS, Harder et al.
(2006) com um trabalho realizado nas praças do município de Vinhedo - SP, entre outros.
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No geral os trabalhos utilizam uma metodologia semelhante, porém há divergências em
relação a classificação e conceituação do verde urbano para a seleção das áreas analisadas
comprovando o alerta de Nucci e Cavalheiro (1999) a respeito da variação e dificuldade de criar
comparativos entre as cidades estudas. Sem a pretensão de esgotar a discussão a respeito do
tema, serão apresentados alguns esclarecimentos a cerca das terminologias e seus conceitos
empregados em diferentes trabalhos e, por fim a terminologia e conceituação que foi utilizada
para a realização deste trabalho.
Para alguns autores, as áreas verdes são espaços que possuem vegetação associada a
equipamentos urbanos como os parques, jardins, praças, alamedas, praças de esporte,
playground, margem de rios e lagos, mas não especificam a quantidade de vegetação e nem seu
porte para caracterizá-la. Outros autores enfatizam que para ser uma área verde, além de possuir
uma certa quantidade de cobertura vegetal, esta área deve possuir livre acesso a população, ou
seja, não estar localizada em propriedade privada como as que encontramos nos condomínios
fechados.
Para Morero et al. (2007) nas áreas verdes deve predominar a vegetação arbórea, sejam
essas áreas praças, jardins ou parques, também devem desempenhar as funções de lazer e
recreação sem privilegiar qualquer classe social, porém devem estar contextualizadas no meio
em que foram inseridas.
Já Oliveira (1996) considera em seu estudo a importância da permeabilidade do solo nas
áreas urbanas, para ele, as áreas verdes são áreas permeáveis, sinônimo de áreas livres de
construção, públicas ou privadas, que possuem vegetação predominante arbórea ou arbustiva,
que exerçam função reguladora no bem estar humano referente a luminosidade, amenização da
poluição, temperatura e lazer, ainda devem desempenhar funções ecológicas como estabilidade
geomorfológica e suporte da fauna urbana além da função estética, ele exclui totalmente as
árvores de acompanhamento viário nessa classificação.
O autor ainda destaca a função econômica dos espaços livres de uso público que podem
estar associada aos benefícios da arborização urbana na geração de empregos ou na economia
de recursos financeiros despendidos, por exemplo, nos tratamentos hospitalares com a
população, ou ainda associada à valoração das propriedades, os imóveis próximos das áreas
verdes possuem um valor agregado em relação aos desprovidos de arborização.
Bargos e Matias (2011), após análise do conceito sobre área verdes, concluíram que
estes espaços são uma categoria diferenciada de espaço livre urbano que caracteriza-se pela
presença de vegetação arbórea e arbustiva, para eles, estão incluso nessas áreas as árvores das
vias públicas, desde que estas atinjam um raio de influência que as capacite a exercer as funções
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de uma área verde, além disto, estas áreas devem possuir no mínimo 70% da sua área
permeável, pode ser de acesso público ou não, porém devem exercer funções ecológicas como
o aumento do conforto térmico, controle da poluição do ar e acústica, interceptação das águas
de chuva e abrigo a fauna, também funções estéticas e de lazer.
Para Cavalheiro et al. (1999), primeiramente deve-se entender que, segundo a legislação
brasileira, a cidade é divida em zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural, sendo que,
a zona urbana é delimitada pelo perímetro urbano declarado por lei municipal e este, segundo
os autores, divide-se em três sistemas:
1. Sistema de espaços com construções (habitação, indústria, comércio, hospitais,
escolas, etc.);
2. Sistema de espaços livres de construção (praças, parques, águas superficiais, etc.);
3. Sistema de integração urbana (rede rodoferroviária).
Com o objetivo de colaborar com a padronização conceitual e terminológica para o
verde urbano, Cavalheiro et al (1999) propõem uma divisão do sistema livre de construção em
três categorias:
1. Espaços Livres de Construção: constituem-se de espaços urbanos ao ar livre,
destinados a todo tipo de utilização que se se relaciona com caminhadas, prática de
esportes, descanso, passeios e em geral a recreação e entretenimento em horas de
ócio. Os locais de passeio a pé devem ser agradáveis, variados e pitorescos, oferecer
conforto, segurança e serem totalmente separados do trânsito de veículos. Os locais
onde as pessoas se locomovem por meios motorizados não devem ser considerados
como espaços livres, estas áreas, segundo os autores, são classificadas como
sistema de integração urbana.
2. Áreas Verdes: são um tipo especial de espaços livres onde o elemento fundamental
da composição dessas áreas é a vegetação. Segundo os autores, elas devem
satisfazer três objetivos principais: ecológico-ambiental, estético e lazer. A
vegetação e o solo permeável (sem laje) deve ocupar no mínimo 70% da área do
total, devem servir a população em geral e propiciar o uso para a recreação. Os
canteiros, pequenos jardins de ornamentação, rotatórias e arborização urbana não
podem ser consideradas áreas verdes, segundo os autores, são classificadas como
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verde de acompanhamento viário que, juntamente com as calçadas (sem separação
total dos veículos) pertencem ao sistema de espaços construídos ou espaços de
integração urbana.
3. Cobertura Vegetal: projeção do verde em cartas planimétricas podendo ser
identificadas por meio de fotografias aéreas, sem auxílio de esteroscopia. A escala
da foto deve acompanhar os índices de cobertura vegetal da área analisada, deve-se
considerar a localização e a configuração das manchas em mapas. Considera-se
nesta categoria, toda a cobertura vegetal existente nos três sistemas, espaços
construídos, espaços livres e espaços de integração, e, também, a cobertura vegetal
encontrada nas Unidades de Conservação, que na sua maioria restringem o acesso
ao público, inclusive na zona rural.
Tentando agrupar todas as formas de vegetação presentes no perímetro urbano, os
autores Cavalheiro et al. (1999) definem como cobertura vegetal qualquer área provida de
vegetação dentro do espaço urbano, compreendendo a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea.
Segundo os autores é interessante esclarecer que, conceitos como “verde urbano”, “cobertura
vegetal”, cobertura de vegetação”, “manchas verdes” ou “tree-canopy cover”, são
frequentemente identificados por diversos autores como áreas verdes o que ocasiona
discrepância nos resultados das pesquisas.
Com base na proposta conceitual de Cavalheiro et al. (1999), os autores Buccheri Filho
e Nucci (2006) elaboraram um organograma com a finalidade de orientar a identificação de
uma área verde, onde para um espaço livre ser classificado como tal, deve-se obter respostas
positivas as perguntas conforme esquema adaptado (Figura 4).
Para a realização deste estudo foi adotado a classificação do verde urbano conforme a
proposta terminológica e conceitual de Cavalheiro et al. (1999) acreditando ser, após pesquisa
sobre o tema, a classificação do verde urbano mais utilizada no meio científico e coerente com
a ideologia e proposta para a realização do trabalho, assim como, a que se mostrou eficaz para
alcançar os objetivos estipulados e resultados esperados para a pesquisa.
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Figura 04- Organograma de classificação do verde urbano.

Município

cobertura vegetal

Zona rural

Zona urbana

Zona de expansão urbana

Sistema de espaços livres

Sistema de espaços construídos

Sistema de espaços de integração

Verde viário

Parques

- Parque de vizinhança
- Cemitérios
- Áreas para esportes
- Balneários
- Horta comunitária
- Outros ...

Públicos

Potencialmente coletivos

Privados

1- A vegetação é o elemento fundamental de composição?
2- Cumpre funções ecológicas, estéticas e de lazer?
3- Área com 70% de cobertura vegetal em solo permeável ( sem laje)?
4- Serve á população?
5- Propicia condições para a recreação?

Sim

Não

Área verde

Espaço livre

Fonte: Adaptado do organograma elaborado por João Carlos Nucci em Buccheri Filho e Nucci, 2006 com
base na classificação de Cavalheiro et al (1999)
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires

4.1 Classificação da configuração da cobertura vegetal urbana
Segundo Nucci e Cavalheiro (1999) e Nucci (2008) a quantificação e a configuração
espacial do verde urbano podem ser utilizadas como parâmetro de avaliação da qualidade
ambiental em áreas urbanas. Bargos e Matias (2011) ressaltam que, como indicador de
qualidade ambiental, as áreas verdes precisam ser consideradas não apenas em quantidade pela
urbe, mas também conforme a sua distribuição e dimensão espacial, para que o planejamento
urbano e ambiental supra as necessidades da sociedade sem distinção de zonas da cidade ou
bairros e não apenas seja valorizada por uma questão preservacionista.
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Ou seja, além de se quantificar o verde urbano, é necessário analisar a sua distribuição
e sua configuração espacial na cidade para perceber as regiões onde há uma maior concentração
e onde necessita de atenção e de planejamento, para que a distribuição da cobertura vegetal na
cidade seja mais homogênea possível levando seus benefícios a toda a população, sem distinção
sócio espacial.
Um pesquisador e professor da universidade de Hong Kong, Jim (1989), desenvolveu
uma classificação tipológica da configuração das manchas de cobertura vegetal urbana bastante
difundida no meio acadêmico em estudos sobre quantificação e qualidade ambiental da urbe
relacionados ao verde urbano. Em seu estudo, o autor analisa a configuração da cobertura
vegetal em zonas urbanizadas de Hong Kong, associado a história do desenvolvimento urbano
e crescimento da cidade.
O autor ressalta que, estudos envolvendo a quantificação e análise da cobertura vegetal
de uma cidade ou local, deve vir acompanhado de uma análise da configuração das mesmas
onde se possa verificar o grau de conectividade das manchas de vegetação. As manchas de
cobertura vegetal selecionadas são classificadas por critérios geométricos de cobertura, forma,
conectividade e continuidade.
Para o desenvolvimento da pesquisa e realização dos mapas das áreas selecionadas, o
autor utilizou fotografias aéreas na escala de 1:2.500, 1:5.000 e 1:8.000, reduzindo
posteriormente os resultados para a escala 1:20.000. Ele realiza a classificação dos tipos de
configuração das manchas de cobertura vegetal, tree-canopy cover (cobertura da copa das
árvores), em três tipologias principais, isolado, linear e conectado, cada uma delas com três
variantes conforme a imagem (Figura 5).
A tipologia isolada (isolated) caracteriza-se por ser predominante em áreas de
edificações consolidadas com certa quantidade de superfícies impermeabilizadas, as árvores,
nesta tipologia, geralmente encontram-se espalhadas e apertadas nas calçadas. Os tipos isolados
ainda se subdivide em:
a. Dispersa (dispersed) - é amplamente encontrada em malhas urbanas
completamente edificadas, nela encontra-se pequenas árvores com dimensões
aproximadas, geralmente solitárias.
b. Agrupada (clustered) - nesta subdivisão encontra-se pequenos grupos de árvores
que, frequentemente, estão misturadas a componentes das edificações.
c. Aglomerada (clumped) - geralmente são árvores em grandes unidades agregadas
nos quintais das edificações ou em taludes.
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Figura 5- Esquema de classificação para a cobertura vegetal urbana.

Fonte: classificação para a cobertura vegetal urbana desenvolvido por Jim (1989)

Já a tipologia linear tem como característica principal a justaposição de árvores em uma
direção dominante, geralmente, devido ao desenho da malha urbana, embora grande parte serem
formadas por árvores cultivadas, nas variantes curvilínea e anular, ocorrem também, florestas
pré-existentes. Esta tipologia se subdivide em:
a. Retilíneo (rectilinear) - estreito alinhamento de árvores ao longo das calçadas
ou na periferia dos lotes, este modelo segue o plano em grade, a malha urbana
concebida de forma relativamente desprendida da topografia natural do terreno.
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b. Curvilíneo (curvilinear) - cinturões de árvores largos e meandrados com
vertentes naturais ou modificadas adjacentes à rua.
c. Anular (annular) - um caso especial e variante da curvilínea, nela, as árvores
formam um anel contínuo ao redor de pequenos morros ou de topos que foram
elevados por movimentação de terra.
A tipologia conectada (connected) possui cobertura vegetal ampla, assim como um alto
grau de conectividade e continuidade, a maior parte está localizada em terrenos com grande
declividade ou na periferia da cidade e geralmente são remanescentes de florestas que se
estabeleceram antes da urbanização do local. Da mesma forma, esta tipologia se subdivide em
outras três variáveis:
a. Reticular (reticulate) - rede alongada de árvores com meandros atravessando
estreitos interstícios de vertentes não urbanizadas entre construções agrupadas.
b. Ramificada (ramified) - esta variável apresenta mais de 50% da área com
cobertura vegetal, as copas apresentam-se entrelaçadas formando uma estrutura
contínua que envolve lotes edificados separadamente.
c. Contínua (continuous) - mais de 75% da área apresenta cobertura vegetal, são
geralmente florestas na periferia da cidade que possuem o mínimo de intrusão
da urbanização. A quase contínua cobertura vegetal é pontuada ocasionalmente
por pequenas construções isoladas ou ruas estreitas.
Considerando a importância da distribuição homogênea da cobertura vegetal na cidade,
assim como da distribuição dos seus benefícios de forma igualitária no meio atingindo toda a
população, nesta pesquisa foi realizado além da quantificação da cobertura vegetal, a análise da
sua distribuição pela cidade e a classificação das manchas conforme a tipologia apresentada
desenvolvida por Jim (1989).
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5 ÁREA DE ESTUDO
5.1 Características histórico territorial do Município de Porto Velho
No geral, segundo Nascimento (2010), toda a região amazônica se apresenta ao longo
de sua história de colonização, formação territorial e humana muito requisitada e cheia de
interesses. Na formação espacial de Rondônia não foi muito diferente, o estado estava inserido
em pacotes políticos e metas governamentais que visavam a exploração, ocupação e o
desenvolvimento, situações que influenciaram diretamente a formação social e espacial da
região.
Empreendimentos como a construção da estrada de Ferro Madeira Mamoré (18721912), a instalação dos postos telegráficos ao longo do Estado (1905-1915) e a abertura da
rodovia BR-364 (1961) contribuíram para a ocupação, núcleos demográficos que compõem a
malha urbana do estado formaram-se basicamente ao longo desta rodovia, inclusive a capital
do Estado, Porto Velho (NASCIMENTO 2010). A região foi marcada por ciclos econômicos
extrativistas que, além dos planos governamentais, estimularam a imigração, Nascimento
(2010) afirma em seu estudo que, na década de 1980, mesmo período em que houve a elevação
do Território Federal de Rondônia à categoria de Estado, ocorreu, não só devido a esse fator,
uma intensificação da imigração e a partir daí, uma crescente urbanização da população levando
a cidade a uma demanda por obras públicas devido à nova dinâmica e consequentemente houve
um crescimento do mercado habitacional.
Também é necessário considerar a urbanização da população que ocorreu relativa ao
fracasso dos projetos de colonização implantados na década de 1970, que devido a falta de
gestão adequada pelo governo federal, não permitiu que a população se fixasse à terra levandoas em busca de melhores condições de vida na cidade ou novas formas de ocupação,
principalmente na capital (NASCIMENTO et al., 2012).
Sobre a produção espacial da cidade de Porto Velho, a partir da década de 1980 ao ano
de 2010, Nascimento (2010) relata que, esta época ficou caracterizada por políticas de correção
que foram implantadas no intuito de reorganização do espaço e criação de melhorias em função
das políticas anteriormente aplicadas, principalmente os projetos de colonização, ciclo do ouro
no Rio Madeira.
Também foi neste período que surgiram as novas políticas de desenvolvimento para a
região como o Programa de Aceleração do Crescimento(PAC), desenvolvido pelo Governo
Federal, que previa a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura
social, urbana, logística e energética do país, visando uma desenvolvimento acelerado e
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sustentável, segundo o programa, gerando e garantindo a oferta de emprego, a geração de renda
e aumento do investimento público e privado em obras fundamentais em nível nacional
principalmente no período entre 2008 e 2009 durante a crise financeira mundial (PAC, 2019).
Em Rondônia foram previstas metas a ser executadas pelo Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC incluindo a construção de estradas, moradia e saneamento básico, nem
todas as metas ainda foram cumpridas, mas podemos destacar a construção das duas usinas
hidroelétricas, UHE Santo Antônio e UHE Jirau na área administrativa do Município de Porto
Velho que também influenciaram no aumento da população, e de certa forma, estimularam o
crescimento e desenvolvimento da cidade de Porto Velho. Abaixo a população do Município
de Porto Velho de 1970 a 2010, em urbana e rural, no formato de quadro para a visualização e
comparação dos números e porcentagem, também no formato de gráfico de evolução da
urbanização da população no período. (Figura 06 e Figura 07)
Figura 06- Quadro da população de Porto Velho/RO (1970 a 2010).
Quadro da população do município de Porto Velho /RO - 1970 a 2010
área rural

área urbana

ano

nº de pessoas

% do total

1970
1980
1991

36.160
31.289
57.746

43,02
23,37
20,08

2000
2010

60.952
36.052

18,21
8,82

nº de pessoas
47.888

% do total
56,98

102.593
229.788
273.709

76,63
79,92
81,79

392.475

91,18

Fonte IBGE Censo Demográfico, SIDRA – http://sidra.ibge.gov.br
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires
Figura 07- Evolução da urbanização populacional de Porto Velho/RO (1970 a 2010).

Evolução da urbanização populacional do
Município de Porto Velho/RO - 1970 a 2010
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Fonte IBGE Censo Demográfico, SIDRA – http://sidra.ibge.gov.br
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires
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Esse processo de imigração, urbanização da população e ocupação desenfreada, trouxe
consequências ao município de Porto Velho que hoje apresenta problemas estruturais na urbe
reflexos da falta de planejamento adequado e intenso processo de urbanização. A capital possuí
índices muito baixos em relação aos serviços básicos de infraestrutura urbana, apesar de estar
previsto no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC como o saneamento básico por
exemplo (PAC, 2019). Além disso a cidade apresenta outros problemas como habitações em
locais inapropriados, problemas de gestão do transporte público e a visível falta de cobertura
vegetal, seja na forma de praças arborizadas, como acompanhamento viário ou áreas de
proteção dos mananciais.
5.2 Localização e características físico administrativas do Município de Porto Velho
O Município de Porto velho, localizado no Estado Rondônia, na Amazônia Meridional,
destaca-se por ser a capital brasileira com maior área territorial, cerca de 34.000 Km² e mais
500km de extensão Leste-Oeste, abrangendo quase 15% do território total do estado, com o
Município vizinho Candeias do Jamari, forma a Região Metropolitana de Porto Velho
(SEMPOG, 2018).
A divisão político administrativa do município é definida por três leis que englobam o
total de 14 distritos. A princípio a lei nº 1.378/1999 estabeleceu a subdivisão do Município em
12 distritos: Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã,
Mutum-Paraná, Jaci-Paraná, São Carlos, Nazaré, Calama, Demarcação e Porto Velho como a
sede. Em um segundo momento a lei nº 1.535/2003 autorizou a criação do distrito União
Bandeirantes, e num terceiro momento, a lei nº 2.082/2013 criou o distrito de Rio Pardo,
finalizando com os 14 distritos mais a sede Porto Velho (Figura 9) (SEMPOG, 2018).
Em relação a população do Município de Porto Velho, no Censo de 2010 apenas os
distritos criados na lei de 1999 foram considerados, ficando com 12 distritos no total como
segue no quadro (Figura 8) com a quantidade populacional de cada um desconsiderando os
outros dois distritos que surgiram posteriormente totalizando os 14 distritos.
O censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) possui uma periodicidade, e devido a isso, ainda não há dados precisos atualizados, foi
encontrado apenas uma estimativa da população total de Porto Velho para o ano 2019, incluindo
todos os distritos, em 529.544 pessoas, além disso, esta previsão não está distinguindo a área
urbana e rural, sendo que a pesquisa abrange apenas a área urbana.
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Portanto, além da defasagem em razão do tempo decorrido do censo, a apropriação
desses dados para o uso na pesquisa deverá levar em consideração nas discussões finais que
pode haver uma diferença em número populacional provocados pela instalação das Usinas
Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau em Porto Velho, bem como as obras do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento do Governo Federal) e do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCV), essas informações relativo ao número total populacional e ao percentual na área
urbana e rural, podem não ter sido capturados no Censo 2010 (SEMPOG, 2018).
Figura 8- Quadro da população urbana do município de Porto Velho e seus distritos.
População de Porto Velho e seus distritos por ordem crescente
Urbano

Distrito

nº de pessoas

Porto Velho*

Rural

% do total

nº de pessoas

% do total

369.361

95%

17.473

5%

Vista Alegre do Abunã

3.686

89%

439

11%

Extrema

4.386

71%

1.790

29%

316

70%

134

30%

2.521

69%

1.110

31%

Nazaré

406

65%

220

35%

Calama

1.588

57%

1.194

43%

São Carlos

1.129

56%

872

44%

Jaci-Paraná**

6.153

47%

6.978

53%

Abunã

626

38%

1.022

62%

Demarcação

143

26%

405

74%

Mutum Paraná***

418

6%

6.157

94%

390.733

91%

37.794

9%

Fortaleza do Abunã
Nova Califórnia

Total

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 -Dados do Universo - https://sidra.ibge.gov.br/
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires
* A população de Rio Pardo (estima-se mais de 4.000 habitantes) era considerada rural no Censo 2010.
** Nova Mutum Paraná́ ainda não existia na ocasião do Censo 2010.
*** A população de União dos Bandeirantes (3.473 habitantes, de acordo com setores censitários
correspondentes) era considerada rural no Censo 2010.

A área urbana de Porto Velho, o objeto de estudo, é delimitada pelo perímetro urbano e
possui uma área total de 116,90km ², informações coletadas no Plano Diretor do Município de
Porto Velho (PORTO VELHO, 2008). É necessário salientar que este o documento possui
periodicidade de 10 anos e está atualmente em fase de revisão, assim em breve teremos uma
nova delimitação do perímetro urbano oficial.
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Apesar de ser possível encontrar uma prévia da nova delimitação desse perímetro no
documento técnico Revisão do Plano Diretor Participativo de Porto Velho – Produto 5:
Diretrizes e Propostas Consolidadas, para a realização da pesquisa foi utilizado o perímetro
urbano delimitado para a realização do Censo 2010 pelo Instituto Nacional de Geografia e
Estatística - IBGE, quantificando a população urbana e rural. Esta escolha se justifica pela
necessidade da demografia da região que será analisada para a realização dos cálculos desta
pesquisa, assim se fosse utilizado o novo perímetro proposto, o resultado da pesquisa não seria
real e sim insatisfatório para os objetivos.
Cabe aqui esclarecer que, o perímetro urbano utilizado possui uma área total diferente
do que está atualmente em vigor, isto se dá porque a delimitação possui diferenças, mas é
adequada às necessidades e objetivos da pesquisa. Também foi utilizado, para as análises e os
cálculos, as delimitações dos bairros da cidade (Figura 10).
Apenas para complementar, segundo Revisão do Plano Diretor Participativo de Porto
Velho – Produto 5: Diretrizes e Propostas Consolidadas (SEMPOG, 2019), o novo perímetro
urbano será ampliado englobando apenas as áreas que já possuem urbanização consolidada de
fato, diferente e consideravelmente menor do que a área de expansão que foi projetada e consta
no atual Plano Diretor do Município de Porto Velho. As justificativas para esta questão foram
dadas nas diretrizes e propostas e explicam que, quanto maior a área do perímetro urbano,
maiores são os gastos com infraestrutura e transporte público, por exemplo, além disso o plano
ressalta que existem muitos vazios urbanos que podem ser preenchidos e visa o adensamento
da cidade.
A configuração do território municipal encontra-se atualmente subdividida em 04 zonas
que foram propostas e utilizados na pesquisa, partindo da zona central que foi composta pelo
primeiro núcleo de ocupação temos a zona norte, sul e leste. A cidade surgiu às margens do rio
Madeira, este foi o ponto de partida para o avanço da ocupação urbana da cidade.
A zona central é o núcleo de ocupação inicial que parte, a Oeste das margens do Rio
Madeira e seguem até a Avenida Guaporé́ a Leste, ao Norte, delimitada pela Avenida Costa e
Silva e ao Sul pelo BR- 364. A zona Norte que segue do sul pela Avenida Costa e Silva que dá
acesso ao porto e a balsa que permitem a travessia do rio Madeira. E a zona Leste limita-se com
a zona central a Oeste e ao Sul com a BR-364. Já a zona Sul trata-se da porção separada da
zona central pela BR-364. (Figura 11)
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5.3 O clima do Município de Porto Velho
O clima predominante de Rondônia é o tropical úmido e quente e segundo a
classificação de Köppen, em clima tropical chuvoso do tipo Aw, com média climatológica da
temperatura do ar durante o mês mais frio superior a 18º (megatérmico) e um período de seca
bem definido durante a estação de inverno, época que ocorre um moderado déficit hídrico no
estado com índices pluviométricos inferiores a 50mm/mês (SEDAM, 2001; AGEITEC, 2019).
A temperatura média anual é de 25,6ºC e a umidade relativa do ar é superior 80%
durante o ano todo, sendo o mês mais chuvoso janeiro com 346,8 mm e o mais seco julho com
22,6 mm segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 1961 - 1990).
5.4 A vegetação no Município de Porto Velho
Os principais tipos de vegetação encontradas nas áreas urbanas do município de Porto
Velho, ainda vegetadas são: Floresta Ombrófila Aberta Submontana, Floresta Ombrófila Aberta
das Terras Baixas e contato Savana/floresta Ombrófila (SEDAM, 2002).
A Floresta Ombrófila Aberta caracteriza-se por ter o dossel permitindo que a luz solar
alcance o sub-bosque, favorecendo assim a sua regeneração, no estrato mais alto que atinge
cerca de 30 m de altura os troncos possuem características mais espaçada e o sub-bosque
estratificado. Em virtude da grande quantidade de plantas em regeneração, neste tipo de floresta
o caminhamento e a visibilidade se tornam mais difíceis, são comuns as presenças de cipós,
palmeiras, bambus e sororocas. As Florestas Ombrófilas abertas de Terras Baixas ocorrem em
relevo plano a suavemente ondulado não ultrapassando 100 m de altitude e as Florestas
Ombrófilas Abertas Submontanas ocorrem em relevos mais acentuados variando entre 100 a
600 m de altitude (SEDAM, 2002).
Sobre a arborização de praças, das vias urbanas e de locais públicos, recentemente, por
iniciativa do governo municipal, foi instituído pela Lei Complementar nº 590 de 23 de
dezembro de 2015 o Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Porto Velho, que
tem como objetivo a implantação de uma política de produção, plantio, preservação,
conservação, manejo e expansão da arborização na cidade, além da conscientização da
população sobre a importância da cobertura vegetal e de sua manutenção, por meio de ações de
educação ambiental visando a melhoria da qualidade de vida da população e o equilíbrio
ambiental. A lei também alerta sobre o prejuízo do plantio de espécies exóticas invasoras na
arborização geral e de espécies frutíferas nos canteiros centrais, além de listar as espécies
adequadas para o plantio conforme quadro abaixo. (Figura 12)
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Figura 12- Quadro de espécies recomendadas para a arborização urbana.

Quadro de espécies recomendadas para a arborização urbana
Espécie

Porte grande
(20 a 30m de altura)

Nome científico

Mogno

Swietenia macrophylla King

Sumaúma

Ceiba Pentandra Gaertn

Sibipiruna

Caesalpinia peltophoroides Benth

Cedro

Cedrela fissilis Vell

Tamarindo

Phoenix dactylifera L.

Oitizeiro

Licania Tomentosa

Munguba

Pachira aquática Aubl.

Espécie

Porte médio
(8 a 15m de altura)

Nome científico

Pau Pretinho

Cenostigma tocantinum Ducke

Jutairana

Cynometra bauihnilfolia

Azeitona

Syzygium jambolana

Ipê

Tabebuia SP.

Açaí do Pará

Euterpe oleracea Mart

Açaí Juçara

Euterpe precatória Mart

Espécie
Pequeno porte
(3 a 7m de altura)

Palmeira

Nome científico
Merrile Veitchia
Merrile Papoula

Hibiscus rosa

Sinensis

Ipê de Jardim

Tecoma Stans

Fonte: Porto Velho, Lei Complementar nº 590/2015 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMA) https://sema.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2018/11/27091/1541809810lei-compn-590-de-2312-15-institui-o-plano-diretor-de-arborizacao-urbana-1.pdf
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires

Apesar da iniciativa por parte do governo municipal em ampliar a arborização urbana,
não se tem visto uma melhora de fato, principalmente nas regiões centrais da cidade, onde é
visível a ausência de vegetação arbustiva e arbórea principalmente nas calçadas, locais que
deveriam ser mais agradáveis e frescos no intuito de estimular a população a realizar mais
trajetos caminhando, por exemplo.
5.5 Aspectos da hidrografia do Município de Porto Velho
O Município de Porto Velho está situado na bacia do rio Madeira e está localizado à sua
margem direita sendo este rio o principal curso d’água da região, no geral a sua bacia
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hidrográfica possui rios com relevante volume de água com potencial para a pesca, navegação
e recreação.
O rio Madeira é formado pela confluência dos rios Beni, seu nome onde nasce na
Cordilheira dos Andes e rio Mamoré, o encontro desses dois rios é considerado um marco
geográfico na divisão entre a Bolívia e o Brasil. A cidade de Porto Velho é banhada por igarapés
afluentes da margem direita do rio Madeira, dentre os quais se destacam o Bate-estacas,
Belmont, Tanques, Grande e Periquitos. Alguns destes, porém, encontram-se descaracterizados
pela ação antrópica por meio de invasões e pela urbanização com terraplanagem e arruamentos
que já causou o desaparecimento de parte de seus canais de drenagem.
Devido ao processo de ocupação ocorrido no estado, o município obteve um
crescimento rápido e desordenado sem que houvesse investimentos proporcionais em obras de
infraestrutura por parte do poder publico que tem como principais consequências problemas
que perduram até hoje como a escassez de saneamento básico, ausência de tratamento de dejetos
domésticos e disposição inadequada de resíduos sólidos. A deficiência destes serviços básicos
contribui para a degradação do meio ambiente, principalmente dos recursos hídricos, uma vez
que acabam servindo como alternativa para a destinação final de diversos tipos de efluentes
(SANTOS, 2009).
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6 ALGUNS ESTUDOS EM PORTO VELHO – RO RELACIONADOS À PRESENÇA
DA VEGETAÇÃO URBANA
Considerando as diversas funcionalidades ambientais apresentadas pela presença da
vegetação em áreas urbanas, torna-se imprescindível uma revisão em alguns estudos realizados
na região do município de Porto Velho, Rondônia, relacionados com a presença do verde
urbano na busca de compreender tais funcionalidades nos seus mais diferentes aspectos e os
resultados obtidos como contribuição no entendimento e conhecimento da atual qualidade
ambiental e situação do município, resultante das transformações realizadas pelo homem.
Organizado pela ordem cronológica de publicação, primeiramente se aponta aqui o
trabalho realizado por Silva (2010), o autor realizou uma pesquisa temporal referente ao período
de 1945 a 2005 sobre o uso e cobertura do solo e a variabilidade do clima no município de Porto
Velho utilizando as variáveis meteorológicas temperatura do ar (mínima, média, máxima),
umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica e informações geradas pelo Programa de
Cálculo de Desflorestamento da Amazônia do INPE além de dados provenientes da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, referente ao período de 1988 a 2006, para
observar a influência das mudanças de uso e cobertura do solo.
Os resultados do mapeamento do uso do solo demostraram que o desmatamento
avançou substancialmente no período de análise (1997 a 2006), cerca de 24% da área de estudo,
segundo o autor, o desflorestamento se espalhou a partir dos eixos de desenvolvimento
definidos nos anos 70 até a década de 90. O autor também verificou que a temperatura média
do ar apresentou um tendência ligeiramente crescente no período antes do processo de ocupação
da região (1945 a 1970), já a temperatura média máxima houve um incremento da temperatura
no período de 1971 a 2005 e também houve para o mesmo período uma redução dos valores de
temperatura média mínima evidenciando, segundo o autor, um aumento na amplitude térmica.
Sobre a umidade relativa do ar, ele verificou que houve uma tendência de redução no período
de 1945 a 2005, sendo mais evidenciado no período de 1971 a 2005 principalmente após a
década de 80 com uma redução de mais de 10% na umidade relativa do ar.
Em uma análise da influência das áreas verdes no comportamento hidrotérmico e na
percepção ambiental da população em duas regiões amostrais no Município de Porto Velho,
Tejas et al (2011), verificaram que a temperatura do ar, no ponto com a presença de vegetação,
foi menor em até 5ºC em relação ao ponto com ausência de vegetação e, a umidade relativa do
ar, apresentou uma diferença de 3% a 6% entre um ponto e outro, comprovando assim que a
presença de vegetação proporciona a população urbana um conforto térmico.
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Os autores também realizaram uma avaliação da percepção ambiental por meio de
entrevista realizada diretamente com a população, constatando que a arborização urbana
favoreceu vantagens na redução do calor e que recomendariam mais áreas verdes para
proporcionar mais conforto na urbe. Segundo os autores, a pesquisa atingiu os objetivos do
estudo e comprovaram que as áreas verdes cumprem as funções estética, ecológica e social,
além de propiciar temperaturas mais amenas em áreas urbanas garantindo uma melhor
qualidade de vida a população.
Em uma análise espaço temporal do clima urbano da cidade de Porto Velho em 2011
Tejas (2012) constatou por meio deste estudo, a modificação no clima urbano, o surgimento de
ilhas de calor criando “arquipélagos de calor”, a diminuição das áreas verdes devido ao processo
de urbanização que em 1985 ocupavam a área de entorno do perímetro urbano. Os resultados
do estudo referentes a análise do conforto térmico demonstraram que nos períodos mais críticos
durante o dia, por volta de 12h e 15h, os níveis de temperatura encontrados, em alguns pontos
analisados, foram de alerta para a saúde humana.
A autora ainda afirma que a retirada da vegetação influenciou no aumento da
temperatura de superfície e que esta ação se configura como um dos agentes modificadores do
clima tanto local como regional. Ao fim, sugere a continuidade nos estudos de clima urbano
que, segundo a autora, devem ser incluídos no planejamento urbano, além de sugerir o aumento
das ilhas de frescor por meio da manutenção e criação de novas áreas verdes e arborização
urbana em praças, parques públicos, canteiros centrais e calçadas.
Em uma pesquisa realizada por Guimarães e Silva (2015) por meio de imagens de
satélite, período entre 1985 a 2012 com intervalos de quatro anos, foi realizado o
monitoramento da área urbana de Porto Velho referente ao avanço da mancha urbana
relacionado aos períodos históricos do desenvolvimento da cidade e aos ciclos econômicos. As
autoras comprovaram uma redução relevante das áreas verdes na dinâmica de ocupação do
povoamento de Porto Velho no período analisado concluindo a existência de uma relação entre
os processos migratórios e o crescimento da cidade, que esta relação influenciou na modificação
do sistema urbano e na paisagem significantemente.
Analisando a temperatura de superfície em ambientes urbanos por meio do
sensoriamento remoto na cidade de Porto Velho no período de 1985 a 2011, Tejas et al (2017)
constataram que, houve uma redução em proporções elevadas da cobertura vegetal e
relacionaram este fato ao processo de colonização e ciclos econômicos que ocorreram na região
fomentando a expansão urbana desordenada e mal planejada. Segundo os autores, este cenário
pode ter favorecido o aumento da temperatura do ar e o surgimento das ilhas de calor que se
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concentram na região central da cidade, ainda constataram a influência e importância da
presença da vegetação na amenização da temperatura.
Neste estudo os autores apontaram que houve uma variação de até 10ºC entre as mesmas
áreas ao longo do período de 1985 a 2011, um acréscimo consideravelmente grande que tem
reflexos no conforto térmico, na qualidade de vida e saúde da população urbana. Os autores
ressaltam que o uso dessas informações climáticas mostrou ser uma ferramenta importante para
o monitoramento da cobertura arbórea e uso do solo, possibilitando uma análise da qualidade
ambiental urbana além de dar subsídio ao planejamento urbano.
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7 ÍNDICES PARA A QUALIDADE AMBIENTAL URBANA
Segundo Oliveira (1996), a avaliação da qualidade ambiental de uma cidade pode ser
realizada sob diferentes parâmetros e perspectivas, uma das formas de realizar essa análise, se
dá por meio da quantificação da cobertura vegetal e das áreas verdes e posterior cálculo de
indicadores dependentes e independentes da demografia da área analisada.
Após uma revisão em vários estudos semelhantes (OLIVEIRA, 1996; NUCCI e
CAVALHEIRO, 1999; BUCCHERI FILHO e NUCCI, 2006; ZANIN et al., 2007; NUCCI,
2008; CAPORUSSO e MATIAS, 2008; COSTA e FERREIRA, 2009; BARGOS e MATIAS,
2012; ALVES, 2012; LUCON et al., 2013; BONFANTI et al., 2017;) concluiu-se que seria
necessário o cálculo de dois índices para se alcançar os objetivos da pesquisa, de analisar a
qualidade ambiental por meio da quantificação do verde urbano, o Índice de Áreas Verdes –
IAV e o Índice de Cobertura Vegetal – ICV.
Esses índices tem sido estimados por metodologias que diferem entre si geralmente pela
área de abrangência relacionada a fatores como a distribuição dos benefícios em um espaço
geográfico delimitado, ou o conceito utilizado, principalmente tratando-se na identificação das
áreas verdes, um dos fatores é a confusão terminológica e conceitual existente já abordada
anteriormente.
A forma mais tradicional e também simplificada de se obter o Índice de Áreas Verdes –
IAV é baseada na proporção entre o somatório das superfícies das áreas verdes (m²) e o número
de habitantes de determinada região ou cidade. Desta forma, o cálculo deste índice é dependente
da demografia da região analisada
m² total de áreas verdes = m²/hab. (IAV)
número de habitantes
Já para o cálculo do Índice de Cobertura Vegetal – ICV é realizado uma proporção entre
o m² de uma região delimitada e o m² da cobertura vegetal existente nesta mesma região fato
este que torna o índice mais flexível por não depender da demografia a área analisada, podendo
ser realizado diferentes recortes na área urbana até mesmo para comparações entre os
resultados. Além deste fator, pode ser analisada a distribuição e a sua configuração na cidade
verificando se há conectividade entre as áreas identificadas com cobertura vegetal.
m² total da área _________________________ 100%
m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
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Para Oliveira (1996), o Índice de Áreas Verdes - IAV é fundamental para o
planejamento urbano, segundo ele, com este dado, é possível observar, analisar e quantificar a
distribuição das áreas verdes na cidade. Dessa forma é possível verificar e comparar regiões da
cidade que estão desfavorecidas, dando suporte aos gestores públicos para a formulação de
medidas que visem mitigar esta diferença.
Segundo o autor, as áreas verdes atendem a uma demanda social de lazer e conforto
tanto lumínico, quanto sonoro e térmico o tornando mais um indicador de qualidade de vida do
que qualidade ambiental expressando a quantidade da oferta dessa área per capita da cidade. Já
para o cálculo do Índice de Cobertura Vegetal (ICV) é considera toda a cobertura vegetal da
cidade configurando como um indicador de qualidade ambiental, associado diretamente as
funções ecológicas de controle climático e manutenção do regime hidrológico pela manutenção
da capacidade de filtração do solo (OLIVEIRA, 1996).
A respeito dos índices ideais para a qualidade ambiental de uma cidade ou região,
segundo Lucon et al. (2013), existe uma certa discussão a respeito desses valores. Para o valor
do Índice de Áreas Verdes no Brasil frequentemente tem-se utilizado o valor de 12m² de área
verde por habitante como valor ideal e, atribui-se esse parâmetro como uma recomendação da
Organização das Nações Unidas (ONU) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Segundo Cavalheiro e Del Picchia (1992), após pesquisas por carta que os autores
realizaram junto a essas organizações, foi constatado que este índice não é conhecido pelas
referidas organizações. Os autores após realizarem vários estudos chegaram a conclusão de que
talvez este índice reflita as necessidades de parques de bairros e distritais, já que dentro da
malha urbana são os que devem oferecer a toda população a possibilidade de lazer ao ar livre.
Porém, para a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), o mínimo necessário de
áreas verdes públicas destinadas à recreação é de 15m²/habitante (SBAU, 1996).
Quanto ao Índice de Cobertura Vegetal – ICV estima-se que um índice na faixa de 30%
da área urbana seja o recomendado para proporcionar um adequado balanço térmico, sendo que
no caso de este valor ser inferior a 5%, a região caracteriza-se como área semelhante as regiões
desérticas comprometendo a qualidade ambiental da região analisada (NUCCI, 2008).
Para Sukopp e Werner (1991) a cidade ideal que apresentaria as condições para a
conservação da natureza e da paisagem deveria possuir 33% da sua área central permeável e
não edificada, além disso deveria apresentar ampla conexão entre a vegetação do centro e a da
zona periférica e rural da cidade com uma redução dos gradientes entre esses dois tipos de uso.
Buccheri Filho e Nucci (2006) alertam para a aplicação indiscriminada de índices
oriundos de realidades diferentes sejam elas físicas, sociais, culturais ou econômicas, que
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certamente não surgirá o mesmo efeito desejado. Ainda acrescentam que colecionar índices é
mais um exercício de reflexão, um ponto de partida para se pensar nas condições reais do verde
urbano de cada cidade em particular. Por exemplo, o índice de cobertura ideal para que se
obtenha um balanço térmico na cidade de Curitiba (PR), provavelmente é diferente do
necessário para a cidade de Porto Velho (RO).
Porém, se para OKE (1973), que levou em consideração características de cidades
canadenses, esse índice deve estar na faixa de 30% e que as áreas com índice de arborização
inferior a 5% determinariam características semelhantes às de um deserto, possivelmente, nas
regiões tropicais esse índice deveria ser maior. Na verdade, faltam estudos suficientes para se
designar os índices “ideais” para as cidades brasileiras assim como para as cidades da região
norte do Brasil que possuem características climáticas e estações do ano diferenciadas.
Isso não quer dizer que a quantificação e aplicação desses índices deve ser desprezada,
estudos nesse sentido podem fomentar polícias públicas no sentido de melhorar a qualidade
ambiental da cidade já que a comparação entre índices de diferentes bairros da mesma cidade
ou entre cidades com características semelhantes é perfeitamente possível, desde que usem
métodos e técnicas semelhantes, segundo Buccheri Filho e Nucci (2006).

54

8 MATERIAIS E MÉTODOS
Seguindo a classificação do verde urbano proposta por Cavalheiro et al. (1999) foram
selecionadas e quantificadas as áreas verdes e a cobertura vegetal dentro do perímetro urbano
de Porto Velho e o cálculo dos índices IAV (índice de áreas verdes) e ICV (índice de cobertura
vegetal) para posterior análise. Para realizar o levantamento da cobertura vegetal, foi utilizado
o sensoriamento remoto.
8.1 Sobre o sensoriamento remoto
A definição mais simplificada sobre o que é o sensoriamento remoto, segundo o Instituto
Nacional de Pesquisa Espaciais - INPE seria: a utilização de sensores para a aquisição de
informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto com eles. Este
procedimento é realizado por meio de equipamentos capazes de coletar energia proveniente do
objeto e convertê-la em sinal passível de ser registrado e apresentado em um formato adequado
à extração de informações. Eles diferem entre si em função da fonte de energia e do tipo de
produto gerado e podem ser divididos conforme os quadros abaixo. (Figura 13 e Figura 14)
Figura 13- Quadro resumo dos tipos de sensores em função da fonte de energia.
Em função da fonte de energia
Passivos

quando não possuem luz própria de radiação utilizando a radiação solar refletida ou
radiação refletida pelos alvos. Ex.: sistemas fotográficos em dia claro

Ativos

possuem sua própria fonte de radiação eletromagnética trabalhando em faixas restritas do
espectro. Ex.: radares, fotografias a noite, laser.

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/introducao_sen.html
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires
Figura 14- Quadro resumo dos tipos de sensores em função do tipo de produto gerado.
Em função do tipo de produto gerado
Não
Imageadores
Imageadores

não geram imagens da superfície sensoriada, mas são essenciais para a aquisição de
informações precisas sobre o comportamento espectral dos objetos. Ex.: radiômetros (saída
em dígitos ou gráficos)
geram imagem da superfície observada como resultado, fornece informações sobre a
variação espacial da resposta espectral da superfície observada.

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/introducao_sen.html
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires
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Os sensores orbitais (satélites) fazem parte do sistema de varredura e possuem como
produto final a imagem da superfície observada, cada ponto imageado pelos sensores
corresponde a uma área mínima denominada pixel, uma “picture cell”, corresponde a grosso
modo a uma célula da imagem.
A maioria dos satélites da atualidade possuem a característica de serem multiespectrais,
ou seja, de uma forma simplificada as imagens constituem-se de uma coleção de imagens de
uma mesma cena (local), num mesmo instante, obtida por vários sensores com respostas
espectrais diferentes. As características gerais das imagens foram resumidas em um quadro para
facilitar o entendimento. (Figura 15)
As diferentes bandas espectrais dos sensores possuem aplicações distintas em estudos
de sensoriamento remoto, fato que deve ser observado na escolha conforme o objetivo da
análise das imagens (INPE, 2019).
Figura 15- Quadro resumo das características das imagens de satélite.
Características das imagens de satélite

Radiância

Fluxo radiante que provém de uma fonte, numa determinada direção, por
unidade de área. A sua quantificação de uma cena é dada pelo número de bits
por pixel para produzir um intervalo de radiância. Os sensores de nova geração
obtêm normalmente imagens em 8 bits, 10 bits ou mais.

Banda espectral

Intervalo entre dois comprimentos de onda no espectro eletromagnético

Resolução

Medida da habilidade que um sistema sensor possui de distinguir entre
respostas que são semelhantes espectralmente ou próximas espacialmente

Resolução espacial

Mede a menor separação angular ou linear entre dois objetos, por exemplo, uma
resolução de 20m implica que, objetos distanciados a menos de 20m entre si,
não serão discriminados pelo sistema

Resolução espectral

Medida da largura das faixas espectrais do sistema sensor, por exemplo, um
sensor que opera na faixa de 0.4 a 0.45um tem uma resolução espectral menor
do que um outro que opera da faixa 0.4 a 0.5um.

Resolução radiométrica

Está associada à sensibilidade do sistema sensor em distinguir dois níveis de
intensidade do sinal de retorno, por exemplo, uma resolução de 10 bits (1024
níveis digitais) é melhor que uma de 8 bits.

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2019)
Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/introducao_sen.html
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires

Vale acrescentar que as imagens possuem uma temporalidade que está atrelada à
frequência de imageamento que um sensor realiza de uma determinada área, refere-se à
periodicidade ou repetitividade que o sensor passa por essa região. Alguns sensores possuem
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ciclos de 16 dias por exemplo, já as imagens Planet, imagens que serão utilizadas para a
realização da pesquisa, são atualizadas diariamente.
8.2 Materiais
Para a realização do estudo foram utilizados os seguintes materiais: pesquisa
bibliográfica, dados de sensor orbital (imagem de satélite), software para o processamento e
classificação da imagem, dados cartográficos vetoriais e dados demográficos.
8.2.1 Dados de sensor orbital
Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada as imagens Planet, elas são obtidas
pela constelação de satélites Dove adquiridas por mais de 130 satélites que possuem o mesmo
tipo de sensor, é capaz de obter imagens de qualquer local da Terra diariamente com 04 bandas
espectrais e resolução radiométrica de 12 bits, são ortorretificadas e possuem 3 metros de
resolução espacial, o que permite obter imagens atuais de grandes áreas com alto padrão de
qualidade e precisão planimétrica (Figura 16). As imagens Planet são adquiridas nas bandas do
visível: azul, verde e vermelho e, também, no infravermelho próximo (NIR), favorecendo o
monitoramento ambiental e o mapeamento de uso e cobertura do solo em similaridade com as
bandas RapidEye (SANTIAGO & CINTRA, 2019).
Figura 16- Quadro resumo das informações técnicas das imagens Planet.

Imagem Planet - informações técnicas
Câmera
Resolução espacial

Bayer Mask CCD
3 metros

Bandas espectrais

Blue: 455 – 515
Green: 500 – 590
Red: 590 – 670
NIR: 780 – 860

Resolução radiométrica

12 bits

Fonte: Adaptado de Santiago & Cintra Consultoria (2019)
https://www.sccon.com.br/produtos/imagens-planet/
Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires

As imagens multiespectrais da Planet utilizadas na pesquisa com data de 16/05/2019,
foram cedidas pela Usina Santo Antônio Energia, hidrelétrica localizada no rio Madeira

57

próxima do limite urbano do município na região sul, as cenas utilizadas foram:
141124_1105_3B, 141126_1105_3B e 141127_1105_3B.
8.2.2 Software para processamento e classificação da imagem
O software utilizado para o processamento e classificação da imagem foi o ArcGis
versão 10.2., o tipo de classificação adotada foi a Classificação Supervisionada MAXVER,
ferramenta de classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança. A quantificação do
verde urbano também foi realizada no ArcGis versão 10.2.
8.2.3 Dados cartográficos vetoriais e demográficos
As bases de dados cartográficos vetoriais utilizados na pesquisa foram, perímetro
urbano e divisão do município por bairros coletados no site do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE ano 2010/2016 em formato shapefile (SHP), rede de drenagem do
município de Porto Velho coletado no Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de
Rondônia - ZSEE ano 2004. A demografia utilizada foi referente ao Censo ano 2010 realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
O dado cartográfico vetorial permitiu o recorte da imagem conforme a delimitação do
perímetro urbano do município de Porto Velho. Além disso, adotou-se o sistema Universal
Transversal de Mercator (UTM), o mais empregado em atividades cientificas, com o datum
SIRGAS 2000, zona 20 sul.
8.3 Métodos
Segundo Buccheri Filho e Nucci (2006), antes de se pensar em quantificar o verde
urbano deve se refletir sobre o conceito daquilo que está sendo quantificado e como será feita
esta quantificação, ou seja, os métodos e as técnicas que serão utilizadas.
O método de classificação do verde urbano foi realizado com base nos conceitos de
Cavalheiro et al. (1999), assim para a quantificação da cobertura vegetal foi considerado de fato
toda a cobertura vegetal existente dentro do perímetro urbano do município de Porto Velho,
que foi divida, para o processamento da imagem, realização da classificação supervisionada e
análise da quantificação em: cobertura vegetal arbórea, cobertura vegetal arbustiva e cobertura
vegetal herbácea.
O cálculo do índice de cobertura vegetal – ICV foi realizado a princípio considerando
todo o perímetro urbano e, em um segundo cálculo, foi acrescentado a divisão dos bairros e os
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setores da cidade de Porto Velho para a realização dos cálculos do mesmo índice (ICV) por
cada bairro organizados pelas zonas citadas anteriormente do município.
A classificação da configuração espacial de toda a cobertura vegetal foi realizada
segundo a tipologia desenvolvida por Jim (1989) utilizando apenas a cobertura vegetal arbórea
e arbustiva obtida no levantamento. Assim foi possível avaliar a conectividade dos fragmentos
de cobertura vegetal existentes na área urbana e sua distribuição.
Após o mapeamento da cobertura vegetal foi realizado uma prévia seleção das possíveis
área verde e posteriormente foram identificadas em carta. Foi necessário realizar a visita in loco
para conferir se de fato essas áreas desempenham todas as funções necessárias para serem
consideradas como tal, conforme a classificação de Cavalheiro et al. (1999) e seguindo os
passos do organograma de Buccheri Filho e Nucci (2006). Durante as visitas às possíveis áreas
verdes também foi realizado a validação da cobertura vegetal obtida pelo processo de
classificação supervisionada por meio da simples conferência visual.
O cálculo do índice de áreas verdes - IAV foi realizado considerando todo o perímetro
urbano apenas, pois este índice é dependente da demografia e não foi encontrada esta
informação dividida por bairros para a realização dos cálculos. Porém, na análise será
considerado também o quantitativo de áreas verdes em números existentes na cidade, não só a
sua metragem quadrada, também a sua dimensão espacial, conexão com o restante do verde
urbano e localização dessas áreas no perímetro urbano e na divisão do mesmo por bairros e
setores da cidade.
Buccheri Filho e Nucci (2006) e Nucci (2008), realizaram o mapeamento da cobertura
vegetal para a realização dos seus respectivos estudos por meio de fotos aéreas nas escalas
1:10.000 e 1:8.000. Porém os autores citados acima tinham como área de estudo bairro ou
regiões centrais de uma cidade. Em contra partida este estudo, tem como objetivo toda a área
do perímetro urbano da cidade de Porto Velho, portanto o método de mapeamento da cobertura
vegetal teve que ser adaptado devido a dimensão da área analisada e também ao tempo para a
realização do mesmo.
Ainda deve-se levar em consideração o avanço das tecnologias que possibilitam obter
ótimas imagens provenientes dos sensores orbitais e realizar mapeamentos semelhantes
utilizando programas computacional em escalas de trabalho com uma maior definição e
abrangendo amplas áreas, ou cidades inteiras.
Segundo Oliveira (1989) os trabalhos que empregam Sistemas de Informações
Geográficas (SIGs), além de serem escassos no Brasil, são restritos a elaboração de cadastros
de árvores urbanas, não derivando aspectos quantitativos da arborização. Ainda complementa
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que, em decorrência dessas considerações, qualquer avaliação quantitativa da arborização
urbana se defronta com a falta de metodologias no campo do geoprocessamento, além disso
acrescentam que é necessário desenvolver técnicas computacionais que comtemplem
simultaneamente a diferenciação estrutural e funcional da arborização.
Na pesquisa que o Oliveira (1989) realizou, ele utilizou o SIG, IDRISI versão 4.1. É
necessário complementar que, quando o autor citado realizou sua pesquisa as tecnologias e os
softwares disponíveis na época eram diferentes, além de ser menos difundida do que hoje.
Apesar disso, houve uma certa dificuldade na obtenção dos métodos de trabalhos científicos
semelhantes devido a falta de descrição pelos autores de alguns estudos da metodologia
utilizada na obtenção do mapeamento da cobertura vegetal nas cidades.
Segundo Silva et al. (2017) observa-se cada vez mais o uso dos Sistemas de Informação
Geográfica - SIG não só para a gestão ambiental, mas também para comunicar dados complexos
de uma forma acessível para cientistas e para o público geral. Acrescenta que a ferramenta se
tem tornado indispensável, pois permite trabalhar com informações geográficas importantes em
planejamentos ambientais e urbanos.
Metodologias semelhantes ao utilizado nesta pesquisa de mapeamento do verde urbano
foram utilizados por Schreiner et al. (2009) em um estudo sobre anomalias climáticas em
Cuiabá – MT, e por Candido e Nunes (2019) em uma análise da distribuição espacial dos
fragmentos de vegetação arbórea na região metropolitana de Campinas – SP.
O mapeamento de toda a cobertura vegetal foi realizado por meio do software ArcGis
versão 10.2. aplicando a classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança MAXVER na área urbana de Porto Velho, para tanto foram realizadas as seguintes etapas de
processamento da imagem conforme descritas a seguir.
8.3.1 Definição da escala de trabalho
A escala de trabalho para o mapeamento da cobertura vegetal foi definida em 1:5.000
com base na resolução espacial da imagem utilizada de 3m e o tamanho dos pixels da mesma
como a melhor escala possível para interpretação visual e realização da pesquisa. Isto quer dizer
que, independente da escala gráfica das cartas finais, a informação foi processada e gerada da
escala 1:5.000.
8.3.2 Mosaico das cenas multiespectrais das imagens
Para cobrir todo o território do perímetro urbano de Porto Velho, área de estudo, foram
necessárias três cenas multiespectrais e, para uni-las, foi realizado um mosaico transformando-
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as em uma única imagem multiespectral com as bandas originais 1 (red), 2 (green), 3 (blue) e
4 (NIR).
8.3.3 Reprojeção das imagens
As imagens foram disponibilizadas no sistema de projeção UTM e DATUM WGS 84,
Zona 20 sul, e para a realização da pesquisa foram reprojetadas para o sistema de projeção UTM
e DATUM SIRGAS 2000, Zona 20 sul, pois trata-se do sistema de referência geodésico mais
utilizado para a região onde foi realizada a pesquisa, Sistema de Referência Geocêntrico para
as Américas - SIRGAS.
8.3.4 Criação de buffer e recorte das imagens coloridas
Foi criado um buffer com faixa de 700 metros de borda a partir do limite do perímetro
urbano de Porto Velho para obter uma margem de segurança durante o processamento da
classificação da imagem. Após foi realizado dois recortes das imagens, um para a composição
colorida RGB e outra para a composição NIR (Infravermelho Próximo) a partir do buffer de
700 metros.
8.3.5 Treinamento e coleta de amostra
Nesta etapa foi realizada a coleta de amostra dos pixels para cada classe temática a ser
classificada pelo algoritmo da classificação por Máxima Verossimilhança - MAXVER
utilizando o software ArcGis versão 10.2. Ao todo foram coletadas nesta etapa 9 classes
distintas identificadas na imagem descritas no quadro descrição das classes (Figura 17) parar a
realização do treinamento.
8.3.6 Aplicação da Classificação por máxima verossimilhança
Após a etapa de treinamento e coleta das classes temáticas foi aplicado a classificação
supervisionada por Máxima Verossimilhança - MAXVER na composição NIR (infravermelho
próximo). O MAXVER é um classificador paramétrico, que assume uma distribuição espacial
de probabilidade, dos dados analisados determinando os parâmetros como média e matriz de
covariância com base nos dados de treinamento (BRASILEIRO et al., 2016).
8.3.7 Recorte do raster
O raster, de uma forma bem singela, é a parte da imagem resultando do processo de
classificação que interessa para o resultado, ou seja, nesta etapa foi realizado o recorte do buffer
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de 700m que foi criado anteriormente como borda de segurança que extrapolava a área de
estudo.
8.3.8 Agrupamento de classes
Após a classificação foi necessário realizar um agrupamento de classes ficando no total
apenas 6 classes. Dessa forma as classes C4, C5 e C6 foram agrupadas em uma única classe, a
classe C3 que ficou denominada como áreas construídas e sistema viário. As classes C2 e C3
também foram agrupadas e resultaram na classe C2 que foi denominada igarapés de água escura
e corpos de águas artificiais.
A seguir o quadro descrição das classes (Figura 17) mostra a primeira classificação
temática ainda com as nove classes, já o próximo quadro (Figura 18) apresenta as seis classes
finais já resultante do agrupamento.
Figura 17- Quadro de descrição das nove classes coletadas para amostra
QUADRO DESCRIÇÃO DAS CLASSES
C1

Rios de águas turvas (rios com elevado grau de sedimentos em suspensão)

C2

Igarapés de água escura (rios de água limpa e escura com presença de muita
vegetação e matéria húmica em volta)

C3

Corpos de águas artificiais (de coloração verde, foram considerados as piscinas,
tanques de piscicultura, represa, lagos artificiais, etc.)

C4

Vias urbanas asfaltadas (ruas e avenidas com asfalto de coloração cinza e preta)

C5

Vias urbanas não asfaltadas e solo exposto (ruas e avenidas encascalhadas, solo
exposto, coloração magenta)

C6

Construções (casas, prédios, barracões, galpões, telhados, etc.)

C7

Cobertura vegetal herbácea (pastagens, gramados, vegetação rasteira, jardins,
terrenos baldios com grama, campos de futebol, áreas degradadas)

C8

Cobertura vegetal arbustiva (áreas de plantio, áreas de regeneração, de capoeira,
etc.)

C9

Cobertura vegetal arbórea (árvores de maior porte mais próximas da vegetação
primária)

Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires
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Figura 18- Quadro de descrição das seis classes finais
QUADRO DESCRIÇÃO DAS CLASSES FINAIS
C1

Rios de águas turvas (rios com elevado grau de sedimentos em suspensão)

C2

Igarapés de água escura e corpos de águas artificiais (rios de água limpa e escura
com presença de muita vegetação e matéria húmica em volta)

C3

Área construída e sistema viário (ruas e avenidas com e sem asfalto, solo exposto,
casas, prédios, galpões, calçadas, etc.)

C4

Cobertura vegetal herbácea (pastagens, gramados, vegetação rasteira, jardins,
terrenos baldios com grama, campos de futebol, áreas degradadas)

C5

Cobertura vegetal arbustiva (áreas de plantio, áreas de regeneração, de capoeira,
etc.)

C6

Cobertura vegetal arbórea (árvores de maior porte mais próximas da vegetação
primária)

Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires

8.3.9 Filtragem sobre o raster da classificação
A filtragem foi realizada no ArcGis versão 10.2. utilizando a ferramenta majority filter,
que consiste em remover pixels isolados ou ruídos da imagem classificada com o objetivo de
melhorar o resultado da classificação. Também foi utilizado um filtro de suavização e limpeza
das classes e agregação da imagem para suavizar os limites das classes irregulares e agrupar
classes isoladas.
8.3.10 Extração quantitativa das classes temáticas
Nesta etapa foi realizado a quantificação de fato das áreas das classes temáticas, a
princípio da área total de estudo abrangendo todo o território do município de Porto Velho
dentro dos limites do perímetro urbano. Posteriormente foi realizada a quantificação das classes
temáticas dividida pelos bairros do município e agrupadas pelos setores da cidade.
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO
9.1 Índice de cobertura vegetal - ICV
Após a conclusão do processo de tratamento da imagem, classificação dos temas e
mapeamento da cobertura vegetal, foi possível realizar o tabelamento das informações obtidas
relativas à quantificação dos temas C1, C2, C3, C4, C5 e C6.
Como já foi descrito, a princípio foi realizado o quantitativo das classes temáticas e o
cálculo do índice de cobertura vegetal - ICV, considerando toda a área dentro do perímetro
urbano do município de Porto Velho (Figura 19). Também foi elaborado as cartas de imagem
(Figura 21 e Figura 22) e a carta de uso e cobertura do solo já com o mapeamento de toda a
vegetação urbana (Figura 23).
Figura 19- Quadro de áreas por classes temáticas no perímetro urbano

CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
ÁREA URBANA DE PORTO VELHO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

2.056.218,5022
251.324,2613
62.660.543,2678
37.520.651,4959
14.456.055,8305
10.871.821,6730
127.816.615,0308

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Elaborado por: Daniela Giovanini Manuel Pires.

Para adquirir o total de área da cobertura vegetal existente no perímetro urbano, foi
realizado a soma das áreas mapeadas de cobertura vegetal herbácea, arbustiva e arbórea (C4 +
C5 + C6) totalizando em 62.848.528,99m².
A partir deste dado foi calculado o índice de cobertura vegetal – ICV em uma regra de
três onde 127.816.615,03m² corresponde a 100% do território analisado (área dentro do
perímetro urbano) e X a porcentagem de cobertura vegetal neste mesmo território resultante em
49,17%, da seguinte forma:
127.816.615,03m² total da área _________________________ 100%
62.848.528,99m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) = 49,17%
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É necessário observar que, durante o mapeamento da cobertura vegetal herbácea o
processamento supervisionado da imagem seleciona como tal qualquer área que possuir as
características da classe temática não distinguindo por exemplo entre área gramada em parque
de terrenos abandonados com cobertura herbácea.
Também é necessário considerar que, o município de Porto Velho possui vazios urbanos
principalmente nas regiões periféricas da cidade, o que ocasionou, no mapeamento da cobertura
vegetal grandes áreas de vegetação herbácea e como consequência uma porcentagem alta no
ICV. Isto não significa que a cidade possui uma quantidade adequada de arborização ou de
áreas verdes, e sim que possui muitas áreas classificadas como cobertura vegetal herbácea que
podem daqui um certo tempo estarem diferentes e constarem como área construída por
exemplo.
De qualquer forma é importante saber aonde ainda há cobertura vegetal, mesmo que
herbácea, para servir como um direcionamento ou apontar as possibilidades de um
planejamento para essas regiões no intuito de que elas se desenvolvam de forma diferente de
como se deu, por exemplo, nas regiões centrais da cidade onde a concentração de áreas
edificadas é predominante chegando, em muitos locais, a inexistência de qualquer tipo de
vegetação.
Por outro, lado este ICV de 49,17% também mostra que uma grande parte da cidade
ainda é constituída de área permeável, uma constatação importante considerando a drenagem
de águas pluviais e a falta de infraestrutura urbana em Porto Velho, se não fosse a distribuição
desigual dessas áreas dentro do perímetro urbano, o que também nos remete as possibilidades
de planejamento dessas áreas.
Além da permeabilidade no solo em áreas públicas, como as que podem ser realizadas
em praças e calçadas na forma de jardins ou até jardins de chuva como infraestrutura urbana
verde por exemplo, também é importante que a legislação do município que rege os parâmetros
construtivos, Lei Complementar nº 097, de 29 de dezembro de 1999 - Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo do Município de Porto Velho, estipule em sua revisão um percentual de
permeabilidade do solo mínimo para cada tipo de construção e zona da cidade e talvez também
algum tipo de estímulo ao plantio de árvores no interior dos lotes como a redução de IPTU
(Imposto Territorial e Predial), por exemplo.
Assim como a existência da lei, também é fundamental a fiscalização por parte dos
órgãos competentes da aplicabilidade da mesma, tanto na aprovação dos projetos e liberação
do alvará construtivo quanto no habite-se ou licença de uso do local. Porque o adensamento
construtivo se não for planejado, orientado e fiscalizado, pode ocasionar uma permeabilidade
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excessiva do solo e uma falta de cobertura vegetal arbórea e arbustiva ocasionando em áreas de
baixa qualidade ambiental, relativo à quantidade de vegetação, propícias a altas temperaturas,
a criação de áreas de alagamentos, baixa qualidade de vida, entre outras.
Observa-se, na carta de uso e ocupação do solo (Figura 26), que na região da zona central
quase não é possível visualizar a presença da cobertura vegetal nas suas três formas, constatase um grande adensamento de áreas construídas e solos permeabilizados dificultando a
infiltração da água no solo e causando uma maior necessidade e quantidade de infraestrutura
de drenagem da água pluvial da forma convencional (infraestrutura cinza). Apenas observando
a carta não é possível encontrar pontos com quantidade razoável de cobertura arbórea, podendo
até dizer que inexiste.
Tanto a permeabilidade quanto a cobertura vegetal, em maior quantidade, aparecem
principalmente em certos pontos da periferia da cidade onde há um menor adensamento de
áreas construídas e pavimentação do solo, destacando-se a região da zona norte, sudeste da zona
leste e sudoeste da zona sul como as maiores concentração do verde urbano, todas extremos do
perímetro urbano. Vale destacar que as maiores quantidades de cobertura vegetal arbórea foram
encontradas nas regiões sudoeste da zona sul e na zona norte.
Para uma melhor compreensão e comparação das áreas da cidade que mais necessitam
de atenção, foi realizado o tabelamento das classes temáticas e o cálculo do índice de cobertura
vegetal para cada bairro, foram organizados e agrupados pelas zonas da cidade de Porto Velho,
central (Anexo A), norte (Anexo B), leste (Anexo C) e sul (Anexo D). Também foi estipulado
uma legenda colorida (Figura 20) para a classificação dos resultados e posterior organização
dos mesmos em tabela (Figura 24) e carta de índice de cobertura vegetal (Figura 25).
Figura 20- Legenda para resultado de índices de cobertura vegetal

Fonte: Nucci (2008)
Adaptado por: Daniela Giovanini Manuel Pires.

8°42'0"S

8°44'15"S

8°46'30"S

8°48'45"S

8

22

63°55'15"W

4

11

12

5 13

23

17

27

1

67

7

56

53

52

14

15

55

58

16

57

62

50

0

Zona Sul

6

1

66

63

59

18

19

Zona Norte

20

Centro
2
!
.Porto Velho

65

3

10

21

Base de dados: IBGE 2010/2016/ RONDÔNIA 2004
Constelação DOVE/Imagens Planet - Data: 16/05/2019
Órbita/Pontos: 141124_1105_3B
141126_1105_3B
141127_1105_3B
Projeção UTM - Datum: SIRGAS 2000 - Zona: 20/S
Meridiano Central: -63°

54

51

9

63°55'15"W

Elaborado por: Luiz Felipe P. Ulchoa Almeida

8°51'0"S

2

60

64

40

25

63°52'0"W

Escala gráfica

61

BR
- 36
4

24

26

63°52'0"W

49

30
37

42

32

31

29

43

36

45

48

44

34

46
47

¯

63°48'45"W

Perímetro urbano de Porto Velho

Limites por zonas

Rodovias federais

!
. Sede administrativa de Porto Velho

Legenda

35

33

Zona Leste

38

4 km

39

41

28

63°48'45"W

8°42'0"S
8°44'15"S
8°46'30"S
8°48'45"S

BR-319

8°51'0"S
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Localização em Rondônia

Centro
34. Marcos Freire
1. Centro
35. Cascalheira
2. Caiari
36. Três Marias
3. Olaria
37. Juscelino Kubitschek
4. São Cristóvão
38. Tiradentes
5. Quilômetro Um
39. Cuniã
6. Mocambo
40. Lagoa
7. Baixa União
41. Igarapé
8. Agricolândia
42. Tancredo Neves
9. Panair
43. Socialista
10. Pedrinhas
44. Jardim Santana
11. São João Bosco
45. Mariana
12. Liberdade
46. Ulisses Guimarães
13. Nª. Sª. das Graças
47. Ronaldo Aragão
14. Areal
48. Cidade Jardim
15. Santa Bárbara
Zona Sul
16. Mato Grosso
49. Aeroclube
17. Embratel
50. Roque
18. Nova Porto Velho
51. Triângulo
Zona Norte
52. Tucumanzal
19. Nova Esperança
53. Tupi
20. Aeroporto
54. Militar
21. São Sebastião
55. Conceição
22. Nacional
56. Eletronorte
23. Costa e Silva
57. Novo Horizonte
24. Flodoaldo Pontes Pinto 58. Nova Floresta
25. Agenor M. de Carvalho 59. Floresta
26. Rio Madeira
60. Castanheira
27. Industrial
61. Cohab
Zona Leste
62. Cidade do Lobo
28. Aponiã
63. Caladinho
29. Planalto
64. Eldorado
30. Lagoinha
65. Areia Branca
31. Teixeirão
66. Cidade Nova
32. Escola de Polícia
67. Expansão
33. São Francisco
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Figura 22- Carta Imagem mosaico composição RGB423 infravermelho próximo (NIR)

Localização em Rondônia

Centro
34. Marcos Freire
1. Centro
35. Cascalheira
2. Caiari
36. Três Marias
3. Olaria
37. Juscelino Kubitschek
4. São Cristóvão
38. Tiradentes
5. Quilômetro Um
39. Cuniã
6. Mocambo
40. Lagoa
7. Baixa União
41. Igarapé
8. Agricolândia
42. Tancredo Neves
9. Panair
43. Socialista
10. Pedrinhas
44. Jardim Santana
11. São João Bosco
45. Mariana
12. Liberdade
46. Ulisses Guimarães
13. Nª. Sª. das Graças
47. Ronaldo Aragão
14. Areal
48. Cidade Jardim
15. Santa Bárbara
Zona Sul
16. Mato Grosso
49. Aeroclube
17. Embratel
50. Roque
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55. Conceição
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61. Cohab
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Dentre os bairros das zonas analisadas o que se destacou com os piores índices de
cobertura vegetal – ICV foi a zona central, apenas dois bairros obtiveram índices igual ou acima
do recomendado de 30%, os bairros Baixa União e Pedrinhas, esses bairros estão localizados
nas extremidades da zona central próximos da zona norte e zona sul, regiões que possuem
grande quantidade de cobertura vegetal.
Além disso, a zona central foi a única região onde foram encontrados índices abaixo do
recomendado de 5% de cobertura vegetal, nos bairros Quilômetro Um e Nossa Senhora das
Graças. Lembrando que, segundo Nucci (2008), regiões com índices abaixo de 5% podem ser
caracterizadas como áreas semelhantes as regiões desérticas.
Ainda sobre a zona central é importante destacar que, olhando a tabela do cálculo de
áreas das classes temáticas (Anexo A), dos 18 bairros da região em 11 foram constatados a
ausência de cobertura vegetal arbórea, uma quantidade expressiva de bairros, sendo que no
bairro Quilômetro Um, além da cobertura arbórea também foi constato a ausência de cobertura
arbustiva.
Também é importante dizer que zona central é uma das regiões da cidade constituída
por construções consolidadas, um grande adensamento de edificações e impermeabilização do
solo, um maior fluxo de pedestres e de veículos. Fato este que gera uma grande predisposição
para o surgimento de problemas pela baixa qualidade ambiental como o surgimento de ilhas de
calor, quantidade de poluição e poeira em suspensão pela quantidade de veículos motorizados,
o fato da ausência da vegetação arbórea e escassa vegetação arbustiva e herbácea, amplia esta
hipótese.
Esta região, como todas as outras da cidade, deveria sugestionar o caminhar, propiciar
condições para a população realizar trajetos sombreados por árvores e seguro dos automóveis,
proporcionar qualidade ambiental para as pessoas que ali transitam e para as que permanecem
por longos períodos, seja no trabalho ou até residindo nesta região.
A zona norte apresentou no geral bairros com índices iguais ou acima do ideal de 30%
de cobertura vegetal, das regiões analisadas, é uma das que apresenta uma maior concentração
de árvores. Dos nove bairros da zona norte apenas três ficaram abaixo do índice ideal, sendo
que estes bairros apresentaram também a ausência de cobertura vegetal arbórea, um deles
obteve um índice preocupante, o bairro Agenor Martins de Carvalho, apesar de estar situado na
zona norte, observando a carta de uso e ocupação do solo, este bairro se assemelha aos demais
bairros do centro com pouca vegetação e grande área construída consolidada.
Na zona leste, apesar da maioria dos índices serem ideais ou acima, é possível verificar
nas tabelas de cálculo de áreas das classes temáticas que os bairros Marcos Freire, Lagoa,
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Cascalheira e Três Marias, apesar de possuírem um índice ideal, apresentaram ausência de
vegetação arbórea. Além desses quatro bairros citados, em outros sete também foi constato a
ausência da vegetação arbórea, os bairros Lagoinha, Juscelino Kubitschek, Cuniã, Socialista,
Tiradentes, Igarapé e Tancredo Neves.
Comparando com a carta de mapeamento do uso e ocupação do solo (Figura 23) foi
possível verificar que os índices se mantiveram bons em boa parte dos bairros devido a
quantidade de vegetação herbácea, provavelmente oriundos de vazios urbanos, porém com
capacidade para um planejamento como já se comentou anteriormente. Apesar de muitos
bairros ficarem com o índice bom ou ideal, a região merece atenção no sentido de como será o
desenvolvimento dessa área, os bairros Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek, por exemplo,
observando a carta de mapeamento do uso e cobertura do solo (Figura 23), se assemelham aos
bairros do centro da cidade.
A zona sul, diferente da zona leste, possui altos índices de cobertura vegetal e grandes
áreas com cobertura vegetal arbórea, é a região da cidade com a maior concentração de árvores
com bairros chegando a índices de cobertura vegetal próximos de 90% ou mais como é o caso
dos bairros Militar, Areia Branca e Expansão.
Dos dezenove bairros da zona sul, apenas em quatro foram constato a ausência de
cobertura vegetal arbórea, nos bairros Conceição, Cidade do Lobo, Caladinho e Eldorado,
sendo que, nenhum deles obteve o índice ideal igual ou acima dos 30% de cobertura vegetal.
Esses bairros, além do bairro Cohab, estão próximos e são regiões que apresentam na carta de
mapeamento do uso e cobertura do solo (Figura 23) características da zona central, nessa região
se encontra a avenida Jatuarana, um polo comercial que poderia ser chamado de segundo centro
da cidade, ou de centro da zona sul.
No geral, dos 67 bairros analisados, 76% obtiveram um índice ideal (34 bairros) ou
aceitável (17 bairros) e 24% ficaram com um índice preocupante (14 bairros) e muito ruim (2
bairros).
Para uma melhor visualização, análise e comparação dos resultados finais dos cálculos
dos índices de cobertura vegetal – ICV por bairro (Anexo A, Anexo B, Anexo C, Anexo D), os
mesmos foram tabelados e organizados pelas zonas da cidade em colunas utilizando as cores
da legenda citada anteriormente (Figura 20) classificando o bairro conforme o resultado do
índice (Figura 24). Também foi criada uma carta com os índices de cobertura vegetal por bairro
(Figura 25) para uma visualização geral e simplificada do resultado.
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Figura 24- Quadro resumo dos ICV por bairro e legenda de classificação

QUADRO RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO DOS BAIRROS
CONFORME O ÍNDICE DE ICV E LEGENDA
Zona Central
Bairro

ICV

Zona Norte
Bairro
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Bairro
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97,15%

Pedrinhas
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72,84% Ronaldo Aragão 75,50% Areia Branca

88,13%

Mato Grosso

29,42% Nacional

71,00% Planalto

56,93% Militar

85,71%

Mocambo

28,32% São Sebastião

44,41% Mariana

51,47% Triângulo

67,78%

Santa Bárbara

28,17% Rio Madeira

39,58% Jardim Santana

51,01% Tupi

58,29%
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26,07% Costa e Silva
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27,61%
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Pinto
Agenor Martins
18,67%
de Carvalho

Olaria
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Horizonte

57,97%

43,87% Aeroclube

55,85%

24,97% Cascalheira

43,62% Cidade Nova

41,89%

9,88%

Marcos Freire

43,07% Tucumanzal

40,41%

13,16%

São Francisco

39,91% Floresta

38,49%

Centro

12,19%

Três Marias

39,74% Nova Floresta

36,07%

Embratel

11,24%

Lagoa

36,30% Castanheira

35,31%

Caiari

10,38%

Escola de
Polícia

30,62% Roque

32,91%

São Cristovão

10,34%

Socialista

28,69% Eletronorte

29,09%

Nova Porto
Velho

10,13%

Lagoinha

23,26% Eldorado

20,67%

Liberdade

8,39%

Tiradentes

21,28%

Cidade do
Lobo

20,02%

Cuniã

18,39% Conceição

15,37%

Igarapé

14,95% Cohab

14,06%

Aponiã

13,87% Caladinho

10,47%

Juscelino
Kubitschek

7,16%

Tancredo Neves

6,08%
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3,95%
Graças
Quilômetro
0,88%
Um

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

Fonte: Nucci (2008)
Adaptado por: Daniela Giovanini Manuel Pires.
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9.2 Índice de áreas verdes - IAV
O cálculo do índice de áreas verdes foi realizado em três etapas, a princípio com o
levantamento das possíveis áreas verdes existentes dentro do perímetro urbano de Porto Velho
e a localização dessas áreas na carta mapeamento do uso e cobertura do solo (Figura 23),
gerando a carta das possíveis áreas verdes (Figura 26). Numa segunda etapa foi realizado a
validação in loco dessas áreas selecionadas e somente as áreas verdes de fato foram utilizadas
para a terceira etapa, o cálculo do índice de áreas verdes - IAV.
O levantamento das possíveis áreas verdes foi realizado em entrevista na Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Porto Velho – SEMPOG. Utilizando os
dados fornecidos e, também informações contidas no site da mesma no serviço de mapas
interativos de Porto Velho (SEMPOG, 2019) obteve-se uma listagem dessas áreas para a análise
inicial e seleção das possíveis áreas verdes.
Esta análise inicial foi realizada utilizando o software Google Earth Pro com ajuda da
ferramenta street view. Com ela foi possível separar as áreas que são consideradas apenas praças
de bairro, campos de futebol (áreas livres de construção apenas) ou ginásio de esportes (área
construída) por exemplo, das possíveis áreas verdes de fato que foram identificadas na carta
das possíveis áreas verdes em Porto Velho (Figura 26).
A listagem final das possíveis áreas verdes ficou apenas com as seguintes áreas:
1- Espaço Alternativo;
2- Parque Circuito;
3- Parque da Cidade;
4- Praça do Contorno;
5- Praça três Marias;
6- Praça Skate Park.
A validação in loco foi de suma importância porque permitiu a visualização real e atual
do espaço na sua totalidade, assim como do seu estado de conservação. Também foi possível
selecionar as áreas, conforme o organograma de Nucci e Buccheri Filho (2006), que realmente
atende a todos os quesitos para ser considerada como uma área verde. Além disso, nessas visitas
também foi realizada a validação da cobertura vegetal encontrada na classificação
supervisionada por simples conferência visual.
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Para todas as áreas visitadas foi elaborado uma carta recorte da carta mapeamento de
uso e cobertura do solo (Figura 23) ampliando e delimitando a possível área verde analisada,
uma carta recorte do mosaico da imagem Planet composição RGB 423 infravermelho próximo
(NIR), que destaca a cobertura vegetal, em suas três forma, arbórea, arbustiva e herbácea, em
vermelho, para realizar um comparativo entre estas duas cartas e a validação in loco.
E, para uma melhor compreensão e comparação, foi realizado para cada área visitada
uma carta mosaico de imagens Bing Maps - SAS Planet, como uma imagem recorte do local
visitado para uma visualização geral em uma escala com um nível de detalhamento maior para
fins comparativos e, por fim, o registro fotográfico dessas áreas para comparação com as cartas
mencionadas anteriormente e para constituir arquivo da pesquisa. A elaboração destas cartas
facilitou a comparação e validação da cobertura vegetal encontrada pela classificação
supervisionada realizada no software ArcGis, além de ilustrar todo o processo de forma
organizada.
É necessário esclarecer aqui que houve uma diferença, já esperada, em algumas áreas
visitadas entre a vegetação encontrada nas cartas recortes e cartas infravermelhas, em relação
as imagens extraídas do Bing Maps - SAS Planet, isto se deu devido a resolução da imagem
adquirida para a realização da pesquisa. Apesar da resolução ser muito boa, limitou o
levantamento de uma maior quantidade de detalhes com medidas inferiores a 3m. Com relação
a data das imagens extraídas do Bing Maps - SAS Planet, todas são de 2019, como a imagem
de satélite utilizada (março, 2019) para a realização da classificação supervisionada.
Todas as visitas foram realizadas no dia 25 de agosto de 2019, entre às 9:00 e 10:30 da
manhã, o dia da semana era um domingo e o tempo estava ensolarado, porém com uma certa
quantidade de fumaça que não atrapalhou os objetivos da pesquisa. A diferença entre as datas
da imagem de satélite (março, 2019) e a visita (agosto 2019) influenciou em algumas diferenças
devido a sazonalidade do clima e até mesmo de outro tipo de mudanças realizada pelo homem.
O intuito desta pesquisa não é verificar o uso pela população, nem sua frequência nesses
espaços, porém, foi possível visualizar qual desses espaços possuíam uma maior quantidade de
pessoas no dia e hora da visita, assim como outras questões que de alguma forma estão
interligadas ao tema da pesquisa como a manutenção dos espaços públicos e a presença de área
de proteção próxima das possíveis áreas verdes visitadas.
9.2.1 Espaço Alternativo
A primeira área visitada foi o Espaço Alternativo, compreende a 67.101,36m² localizada
na zona norte, no bairro Nova esperança, entre duas vias pavimentadas de acesso ao aeroporto.
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O local possui uma quantidade considerável de equipamentos urbano voltados para a
prática de esporte e também de lazer atendendo as necessidades para ser considerada uma área
verde neste quesito. Porém, a maior parte de sua área é impermeabilizada ou apresenta pouca
vegetação herbácea e não foi possível visualizar a presença de vegetação arbórea.
Foram encontradas faixas de vegetação herbácea, que em vários pontos, necessitam de
cuidado, com uma certa quantidade de vegetação que talvez nem deva ser considerado como
arbustiva ainda devido ao seu pequeno porte para tal, como é possível visualizar no registro
fotográfico (Figura 30 e Figura 31). A área no geral se identifica mais com um grande canteiro
entre vias que possui uma quantidade excelente de equipamentos de lazer e mobiliário urbano.
Comparando a cobertura vegetal encontrada na visita in loco com a carta recorte 01
(Figura 27), carta imagem infravermelho (Figura 28) e o mosaico imagem (figura 29) foi
possível observar que a quantidade de vegetação presente no local não apareceu no mapeamento
realizado pela classificação supervisionada pela pouca quantidade e estado de conservação. Ou
seja, observou-se na visita que em muitos locais onde deveriam ser área gramada, na verdade
foi encontrado praticamente solo exposto.
Esta diferença pode ter ocorrido devido a falta de manutenção ou de conservação pela
população que utiliza o espaço pisoteando a grama, ou até dos comerciantes que ali se instalam
no período de maior movimento no local, fim da tarde e início da noite, quando um dos lados
da pista é fechado para o transito de veículos ficando apenas liberado para a prática de esportes
e lazer. Ou também pela diferença entre as datas da imagem e visita como foi mencionado
anteriormente.
Seguindo as etapas do organograma de Buccheri Filho e Nucci (2006) na identificação
da região como área verde, é possível concluir que a mesma não possui quantidade de
vegetação, somando as suas três formas (herbácea, arbustiva e arbórea), e nem permeabilidade
mínima necessária (70% da área total), também não desempenha função ecológico-ambiental
devido a praticamente ausência de cobertura vegetal, resultando assim, na exclusão da mesma.
As fotos realizadas no local (Figura 30 e Figura 31) mostram o que foi descrito
validando o levantamento obtido na classificação supervisionada. Vale observar que o espaço
alternativo, no horário e dia da visita realizada, encontrava-se praticamente vazio, apenas
algumas pessoas, que não apareceram nas fotos, foram visualizadas no local.
Talvez isto ocorra devido a sensação térmica de calor intenso que pode ser percebido
neste horário no local com boa parte da sua área permeabilizada, pela constituição dos materiais
utilizados na pavimentação do mesmo, e também, pela ausência da vegetação, principalmente
da vegetação arbórea que produz sombra.
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Figura 30- Registro fotográfico 01 - Espaço Alternativo

Fonte: Espaço Alternativo, Porto Velho - RO (2019).

Figura 31- Registro fotográfico 02 - Espaço Alternativo

Fonte: Espaço Alternativo, Porto Velho - RO (2019).
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9.2.2 Parque Circuito
A segunda área visitada foi o Parque Circuito, também está localizado na zona norte,
porém no bairro Nacional, possui uma área total de 95.599,04m² e o acesso ao parque se dá
pela avenida Lauro Sodré, no sentido aeroporto, um caminho alternativo para o mesmo.
A visualização da cobertura vegetal encontrada por meio da classificação
supervisionada nesta área é possível ser observada na carta recorte 02 (Figura 32), comparando
o levantamento da cobertura vegetal com a carta imagem infravermelho (Figura 33), com o
mosaico de imagem (Figura 34) e a visita in loco, conforme os registros fotográficos (figura 35
e 36), foi possível observar que houve uma certificação da presença da vegetação e
permeabilidade do solo captada no mapeamento realizado pelo software, assim como verificar
a função ecológico-ambiental no local, atingindo a necessidade para a região ser considerada
como uma área verde.
Também foi observado a presença de construções de apoio, mobiliário urbano e
equipamento de lazer como o playground e a pista de caminhada. Além disso, foi possível
observar uma quantidade expressiva de pessoas no parque, entre elas foram visualizadas
famílias em momento de lazer, pessoas praticando esporte, assim como grupos em atividades
diferenciadas. A presença de grande quantidade de vegetação talvez tenha favorecido o uso do
local por uma quantidade maior de pessoas, foi possível perceber no momento da visita que, o
local é mais agradável visualmente, mais calmo e fresco em comparação com a primeira área
visitada, o Espaço Alternativo, constatando os benefícios e qualidade que a presença de certa
quantidade de vegetação traz ao ambiente.
Outra comparação entre esses dois lugares é a presença do automóvel, no Parque
Circuito há um estacionamento logo no acesso ao parque de porte pequeno, ou seja, os carros e
as motos ficam completamente separados das pessoas que estão utilizando o parque. Já o
Espaço Alternativo é delimitado por vias de circulação de automóveis, as pessoas e os mesmos
estão muito próximos, poderia até dizer, apesar de pista separadas neste período para pessoas e
automóveis, que competem por espaço nos momentos de utilização intensa do local (período
do fim de tarde e começo da noite).
Em resumo o Parque Circuito foi considerado como área verde atendendo as funções de
lazer, esporte, estético e ecológico - ambiental conforme o organograma de Buccheri e Nucci
(2006).
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Figura 35- Registro fotográfico 03 – Parque Circuito

Fonte: Parque Circuito, Porto Velho - RO (2019).

Figura 36- Registro fotográfico 04 – Parque Circuito

Fonte: Parque Circuito, Porto Velho - RO (2019).
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9.2.3 Parque da Cidade
A terceira área visitada foi o Parque da Cidade, segundo a Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão de Porto Velho – SEMPOG, a sua área total é de 58.622,70
m². O parque está localizado atrás do porto velho shopping, o acesso a ele se dá pela avenida
Calama, também está localizado na zona norte, porém no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.
Assim como foi constatado na carta recorte 3 (Figura 37), na carta imagem
infravermelho (Figura 38) e no mosaico de imagens (Figura 39), na visita in loco foi
comprovado que a área possui uma predominância de solo permeável divido em vegetação
herbácea e solo exposto. Lembrando que a classe temática solo exposto foi unida as classes,
solo pavimentado e construções, em área construída e sistema viário. A área do parque que
aparentemente deveria estar com vegetação herbácea encontra-se em muitos pontos com solo
exposto e necessitando de manutenção. Também foi encontrado pouca vegetação arbustiva, que
pode ser visualizado no registro fotográfico (Figura 40 e Figura 41) e quantidade de vegetação
arbórea de pouca relevância, próximo da avenida Calama, que não chegou a aparecer na
classificação supervisionada nem nas fotos.
Cabe lembrar aqui que segundo a classificação do verde urbano de Cavalheiro et al.
(1999), para ser considerada uma área verde, 70% da sua área total deve ser permeável e
vegetado, além disso, a área deve satisfazer as funções de lazer e prática de esporte, estética e
ecológico-ambiental. Pelo ponto de vista da permeabilidade o parque da cidade se enquadraria
no padrão, porém a composição do parque da cidade não possui quantidade suficiente de
vegetação para ser considerada uma área verde e assim também não desempenha a função
ecológico - ambiental.
Em relação a estética, o visual não é agradável e pitoresco como deveria ser. Talvez isto
ocorra pela falta de manutenção e pela presença de pouca vegetação em suas três formas,
herbácea, arbustiva e arbórea. Como a primeira área visitada, o Espaço Alternativo, no Parque
da Cidade também a sensação térmica era de muito calor no horário da visita, além disso foi
observado poucas pessoas no local, comprovando que a presença de certa quantidade de
vegetação trás benefícios e qualidade ao ambiente.
Analisando o aspecto relativo à função lazer e prática de esporte, foi observando na
visita a presença de playground, equipamentos de ginástica e pista de caminhada no local, não
é o intuito desta pesquisa avaliar as condições de conservação desses equipamentos e do local,
mas talvez seja pertinente relatar que o mesmo necessita de atenção, de um projeto de
revitalização da área como um todo.

63°52'40"W

63°52'40"W

63°52'30"W

63°52'30"W

63°52'20"W

63°52'20"W

63°52'10"W

63°52'10"W

¯

Elaborado por: Luiz Felipe P. Ulchoa Almeida

8°44'50"S

8°45'0"S

8°44'40"S
8°44'50"S
8°45'0"S

8°44'40"S

Figura 37- Carta recorte 03 – Parque da Cidade

120 metros
Escala gráfica

60

Base de dados: IBGE 2010/2016/ RONDÔNIA 2004
Constelação DOVE/Imagens Planet - Data: 16/05/2019
Órbita/Pontos: 141124_1105_3B
141126_1105_3B
141127_1105_3B
Projeção UTM - Datum: SIRGAS 2000 - Zona: 20/S
Meridiano Central: -63°

0

Limites do Parque da Cidade
Classificação
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída e Sistema Viário
C4 - Cobertura Vegetal Herbácea
C5 - Cobertura Vegetal Arbustiva

Legenda

Localização no perímetro
urbano de Porto Velho

Localização no município de
Porto Velho

87

63°52'40"W

63°52'40"W

63°52'30"W

63°52'30"W

63°52'20"W

63°52'20"W

63°52'10"W

63°52'10"W

¯

Elaborado por: Luiz Felipe P. Ulchoa Almeida

8°44'50"S

8°45'0"S

8°44'40"S
8°44'50"S
8°45'0"S

8°44'40"S

Figura 38- Carta imagem infravermelho próximo (NIR) – Parque da Cidade

120 metros
Escala gráfica

60

Base de dados: IBGE 2010/2016/ RONDÔNIA 2004
Constelação DOVE/Imagens Planet - Data: 16/05/2019
Órbita/Pontos: 141124_1105_3B
141126_1105_3B
141127_1105_3B
Projeção UTM - Datum: SIRGAS 2000 - Zona: 20/S
Meridiano Central: -63°

0

Limites do Parque da Cidade

Legenda

Localização no perímetro
urbano de Porto Velho

Localização no município de
Porto Velho

88

63°52'28"W

63°52'28"W

63°52'24"W

63°52'24"W

63°52'20"W

63°52'20"W

¯

Elaborado por: Luiz Felipe P. Ulchoa Almeida

8°44'48"S

8°44'52"S

8°44'44"S
8°44'48"S
8°44'52"S

8°44'44"S
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Figura 40- Registro fotográfico 05 – Parque da Cidade

Fonte: Parque da cidade, Porto Velho - RO (2019)

Figura 41- Registro fotográfico 06 – Parque da Cidade

Fonte: Parque da cidade, Porto Velho - RO (2019)
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Seria interessante que no projeto de revitalização do parque se pensasse na possibilidade
de ampliação da sua área englobando toda a extensão do igarapé atrás do shopping e também
todo o terreno que pode ser visualizado no mosaico de imagem (Figura 39) e carta imagem
infravermelho (Figura 38) que está localizado na margem oposta ao shopping. Assim o parque
ocuparia toda a extensão entre a avenida Calama e a avenida Pinheiro Machado (Figura 43),
englobando e preservando a área do igarapé.
É relevante citar que, o tanto o shopping quanto o parque foram construídos em cima da
nascente do igarapé ali presente, uma das vertentes da bacia do Belmont (DOS SANTOS;
FERREIRA, 2010), dragando e canalizando-o. No registro fotográfico (Figura 42) é possível
observar que as margens do igarapé encontra-se desprovida de vegetação e se mostra como
uma área deserta e desvalorizada.
A construção de uma via para automóveis criou uma separação física entre o shopping
e o igarapé, poucas pessoas transitam por ali provavelmente pela falta de arborização
produzindo sombra e o abandono do local. Além disso, esta área que margeia o igarapé, é
protegida por lei como Área de Preservação Permanente - APP e deve ser mantida vegetada.
Figura 42- Registro fotográfico 07 – Igarapé localizado nos fundos do Porto Velho Shopping

Fonte: Fundos do Porto Velho Shopping, Porto Velho - RO (2019)

Portanto, considerando os apontamentos realizados, o parque analisado tem um
potencial para ser uma de área verde agradável e de boa localização na cidade, talvez falte uma
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ação do governo direcionada a revitalizar esta área, ou até poderia partir de uma iniciativa
privada como do próprio shopping em fazê-la em parceria. Lembrando que, áreas arborizadas,
além de agradáveis, podem funcionar como um incentivo a valorização comercial do local, um
nicho a ser explorado que pode ir de encontro aos interesses do shopping, da população que
reside nas proximidades, de quem frequenta o local, do comercio no entorno e do ambiente no
intuito de uma ação em conjunto e uma reformulação do uso e ocupação do espaço de uma
forma mais sustentável.
Figura 43- Registro fotográfico 08 – Igarapé localizado nos fundos do Porto Velho Shopping

Fonte: Avenida Pinheiro Machado e a canalização do igarapé, Porto Velho - RO (2019)

O igarapé citado acima atravessa a cidade de Porto Velho indo no sentido norte e
também aparece na próxima área aqui comentada, a Praça do Contorno.
9.2.4 Praça do Contorno
Localizada na rua do Contorno próximo da avenida Calama, também no bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, zona norte. Sua área compreende a 18.562,00 m² (SEMPOG) que
margeiam o igarapé conforme pode ser observado no mosaico de imagem (Figura 46).
Quanto a composição do espaço em relação a permeabilidade do solo e quantidade de
vegetação, o que foi encontrado na carta recorte 04 (Figura 44) e na carta imagem infravermelho
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(Figura 45), comparando com o mosaico de imagem (Figura 46) e, após realizar a conferência
na visita in loco, foi observado algumas diferenças no resultado.
O fato é que a classificação supervisionada captou o que era possível ser visualizado na
resolução da imagem Planet de 3m, ou seja, objetos menor que esta medida não são
identificados. Dessa forma o resultado da classificação supervisionada pode não ter identificado
o igarapé como o que foi apresentado aqui no trabalho por dois motivos principais, um
relacionado a dimensão do mesmo e outro à sua coloração esverdeada. A classificação
supervisionada é realizada utilizando parâmetros de cores dos pixels da imagem, se o igarapé
possui coloração esverdeada, ele pode o associar a algum tipo de vegetação na classificação,
como é possível observar comparando a carta recorte 04 (Figura 44) e o mosaico de imagem
(Figura 46).
De qualquer forma, observando a área na visita e comparando com os parâmetros para
ser considerada uma área verde, a Praça do Contorno não se enquadra e foi retirada da lista das
possíveis áreas para o cálculo do índice de áreas verdes - IAV. O primeiro dos padrões analisado
foi a presença da vegetação, apesar de na carta recorte 04 (Figura 44) mostrar a área quase que
toda composta de vegetação herbácea, na visita foi observado a presença de solo exposto na
maior parte, consequentemente uma quantidade de vegetação herbácea menor do que a
apresentada na carta de fato, esta diferença pode ter sido em função da diferença das datas de
análise e visita, conforme mencionado anteriormente.
Observando a situação do local, a falta de conservação, preservação e ausência da
vegetação, que deve ser observada e garantida por lei nas margens do igarapé, concluiu-se que
a área não desempenha a função ecológico-ambiental e nem a função estética que estabelecida
no organograma para ser considerada uma área verde. O último parâmetro analisado foi a
função lazer e prática de esporte, não foi encontrado equipamentos como de ginástica ou
playground, foi visualizado apenas uma quadra de esportes que é possível ser observada no
registro fotográfico (Figura 48).
Não só para esta área do igarapé visitado, mas como para várias outras que são
designadas a preservação das margens de nascentes e igarapés em Porto Velho, é preciso um
olhar mais atento, fiscalização, planejamento por parte do município e principalmente
conscientização da população. Muitas dessas áreas são invadidas ocasionando a degradação do
meio influenciando na qualidade do mesmo.
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Figura 45- Carta imagem infravermelho próximo (NIR) – Praça do Contorno
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Figura 47- Registro fotográfico 08 – Praça do Contorno

Elaborado por Daniela Giovanini Manuel Pires.

Figura 48- Registro fotográfico 09 – Praça do Contorno

Elaborado por Daniela Giovanini Manuel Pires.
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O foco desta pesquisa não é a situação e conservação da vegetação nas margens dos
igarapés de Porto Velho, mas analisando e quantificando o verde urbano é impossível não
comentar o fato e realizar alguns apontamentos. Ainda na visita, seguindo este mesmo igarapé
no sentido norte, ele passa por detrás do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Rondônia - IFRO, segue adiante em direção a estrada da Penal onde foram registradas fotos
mostrando a questão levantada sobre a conservação desses locais. (Figura 49 e Figura 50).
Figura 49- Registro fotográfico 10 – Igarapé na estrada da Penal

Fonte: Igarapé próximo a estrada da Penal, Porto Velho - RO (2019)
Figura 50- Registro fotográfico 11 – Ao lado do igarapé na estrada da Penal

Fonte: Igarapé próximo a estrada da Penal, Porto Velho - RO (2019)
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9.2.5 Praça Três Marias
A penúltima área visitada foi a Praça Três Marias com 11.814,6 m², localizada na rua
Benedito Inocêncio, bairro Três Marias na zona leste. Pela cobertura vegetal observada na carta
recorte 05 (Figura 51), a área poderia ser descartada pelo fato de apresentar apenas cobertura
herbácea numa quantidade quase que igual a classe temática C3, que corresponde a área
construída e sistema viário.
Comparando a carta recorte 05 (Figura 51), a imagem infravermelho (Figura 52), o
mosaico de imagem (Figura 53) com a visita in loco (Figura 54) foi possível verificar que a
quantidade de vegetação no local e a permeabilidade não chega ao mínimo necessário de 70%
da área total, além disso foi constatado a presença de poucos arbustos apenas que não
apareceram na classificação supervisionada talvez pelo seu porte.
Na lateral esquerda da praça, visualizando a partir da rua Benedito Inocêncio, possui
uma via asfaltada e os lotes estão ocupados por construções residenciais, já a lateral direita é
toda margeada por um igarapé (Figura 55), que se apresenta na foto forrada por cobertura
herbácea (mato) e quase nenhuma vegetação arbustiva e arbórea em suas margens. Cabe aqui
lembrar da colocação feita anteriormente a respeito das invasões e conservação das margens
dos igarapés, Área de Preservação Permanente - APP.
Apenas com uma foto não é possível afirmar que esta margem foi invadida e que as
habitações são ilegais, é necessário realizar um levantamento junto aos órgãos competentes para
tal. Mas é possível sim verificar que a residência está muito próxima do igarapé não respeitando
a faixa necessária de preservação, além da presença de uma ponte para atravessá-lo em direção
a Praça Três Marias, características encontradas em muitas das construções em locais
impropriamente invadidos.
Em relação a prática de esportes e ao lazer, a praça oferece um campo de futebol, um
outro campo menor, provavelmente para a prática de vôlei pelo que foi possível observar na
visita, mas não possui todos os equipamentos necessários, playground, local para ginástica e
pequena pista de caminhada.
Levando em consideração todas as funções que uma área verde deve suprir, a Praça Três
Marias foi descartada de ser uma área verde, não possui a quantidade de solo permeável com
vegetação necessário e, portanto, também não desempenha a função ecológico-ambiental e nem
cumpriu a função estética. Quanto ao lazer e esporte a praça suprime as necessidades, porém
não é o suficiente para ser considerada como uma área verde e configura-se mais como uma
praça de bairro. Mas fica como registro que é necessário e seria interessante um projeto de
revitalização para o local, incluindo o igarapé e a sua possível margem invadida.
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Figura 54- Registro fotográfico 12 – Praça Três Marias

Fonte: Praça Três Marias, Porto Velho - RO (2019)

Figura 55- Registro fotográfico 13 – Praça Três Marias

Fonte: Praça Três Marias, Porto Velho - RO (2019)
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9.2.6 Praça Skate Park
A última visita foi realizada na Praça Skate Park, localizada na avenida José Vieira
Caúla esquina com a avenida Guaporé, no bairro Cuniã, a praça fica na zona leste e possui
69.515,90 m² segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Porto
Velho – SEMPOG.
Observando a carta recorte 06 (Figura 56), na classificação supervisionada foi levantado
cobertura vegetal herbácea na maior parte da área da praça, com alguns focos de vegetação
arbustiva, o que foi validado na visita in loco. Em uma dessas aglomerações, de vegetação
arbustiva, foi encontrado uma nascente de outro igarapé (Figura 60), vertente também
pertencente a bacia do Belmont, que se une ao igarapé anteriormente mencionado após passar
pelos fundos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO e
seguem em direção a estrada da Penal.
Conferindo com o organograma de Buccheri Filho e Nucci (2006), em relação ao
desempenho das funções necessárias para o local ser considerado uma área verde, a quantidade
de permeabilidade do solo e de área vegetada atende ao percentual mínimo de 70% da área
total. Uma boa parte dessa vegetação é herbácea, fica como sugestão o incremento da
quantidade de arborização na área, pois a sensação térmica em uma boa parte da região, durante
o horário da visita, era de muito calor, além de ampliar em quantidade a fauna e a flora urbana.
O local não é tão agradável visualmente e sensorialmente como o parque circuito, por
exemplo, mas desempenha a função ecológico ambienta pela presença de cobertura vegetal nas
margens do igarapé.
Quanto a prática de esporte e o lazer, como o próprio nome já diz, a praça possui
equipamentos para a prática de esporte com o skate como é possível observar no registro
fotográfico (Figura 59), além de uma pista para a caminhada asfaltada. Em relação a estética o
parque necessita de cuidado, os espaços para a prática de esportes precisam de manutenção e o
parque peca pela falta de mobiliário urbano como bancos e lixeiras.
Portanto, depois da análise e ponderando o presente e as possibilidades de melhora nas
condições do local, como a manutenção nos equipamentos de esporte, instalação de mobiliário
urbano e incremento na arborização, a Praça Skate Park foi considerada uma área verde com as
sugestões já apresentadas acima. Melhorias que poderiam ser realizadas para tornar o espaço
mais agradável e ampliar a sua contribuição ambiental com os benefícios que as áreas verdes
proporcionam ao meio.
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Figura 59- Registro fotográfico 14 – Praça Skate Park

Fonte: Praça Skate Park, Porto Velho - RO (2019)

Figura 60- Registro fotográfico 15 – Praça Skate Park

Fonte: Praça Skate Park, Porto Velho - RO (2019)
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9.2.7 Cálculo do índice de áreas verdes - IAV
Após a análise e visita às possíveis áreas verdes, restaram apenas duas áreas
consideradas de fato como tal dentro do perímetro urbano de Porto Velho, são elas a Praça
Skate Park e o Parque Circuito.
Como já foi explanado anteriormente, para o cálculo do índice é utilizado a soma das
áreas em metros quadrados, das áreas verdes existentes em uma região delimitada, dividido
pelo número de habitantes desta mesma região. No caso desta pesquisa a região delimitada é o
perímetro urbano e a demografia conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, Censo 2010.
Área do parque Circuito = 95.599,04 m²
Área da praça Skate Park = 69.515,90 m²
Soma das áreas = 95.599,04 + 69.515,90 = 165.114,94 m²
165.114,94 m² = 0,447 m²/hab. (IAV)
369.361 hab.
O resulta final do índice de áreas verdes para o perímetro urbano de Porto Velho, como
pode ser visto no cálculo acima, ficou baixíssimo em relação aos mínimos aceitável para uma
qualidade ambiental da cidade que, segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana SBAU, indica uma quantidade mínima ideal de 15 m²/hab (SBAU, 1996).
Como agravante para esta constatação, é necessário lembrar que a quantidade de pessoas
foi ampliada consideravelmente devido não só a defasagem do censo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de quase dez anos, mas também, devido quantidade
de pessoas que se instalaram em Porto Velho após a data do último censo. A população estimada
para o município atualmente é de 529.544 pessoas, porém esta estimativa engloba todos os
distritos e a população rural, se compararmos com o total de pessoas no município do censo de
2010 de 428.527, houve um aumento populacional em 101.017 pessoas, porém não é possível
saber onde elas residem e dessa forma não é possível utilizar a informação.
Portanto, no momento em que foram realizados os cálculos, na data das imagens
utilizadas para a classificação supervisionada e das visitas, a quantidade populacional para a
área analisada já era maior do que a utilizada para a pesquisa e assim, o resultado final deveria
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ser um índice de áreas verdes - IAV com percentual inferior do que o apresentado, que já é
considerado muito ruim.
9.3 Classificação tipológica da distribuição da cobertura vegetal
Observando a carta de mapeamento do uso e cobertura do solo (Figura 23) para a
realização da classificação das manchas de cobertura vegetal arbórea e arbustiva segundo a
tipologia (Figura 05) desenvolvida por Jim (1989), foi constatado a necessidade de realizar esta
classificação dividida por zona da cidade devido a falta de homogeneidade da distribuição da
cobertura vegetal.
Para uma melhor compreensão e visualização da distribuição das manchas de cobertura
vegetal para a classificação tipológica foi elaborado uma carta apenas com a vegetação
arbustiva e arbórea dentro do perímetro urbano estudado de Porto Velho (Figura 61), a
vegetação herbácea foi descartada porque não foi necessária para esta etapa do trabalho. Foi
mantido na carta o zoneamento da cidade e a divisão da mesma por bairros para facilitar a
análise e discussão do resultado.
Dessa forma a primeira zona analisada foi o centro, no geral a tipologia para esta região
da cidade foi a isolada (isolated), esta tipologia é caracteristicamente predominante em áreas
de edificações consolidadas com certa quantidade de superfícies impermeabilizadas. Para esta
zona a subclasse encontrada foi a dispersa (dispersed) uma tipologia amplamente encontrada
em malhas urbanas completamente edificadas, nela encontra-se pequenas árvores com
dimensões aproximadas, geralmente solitárias.
A segunda região analisada foi a zona norte, a tipologia encontrada também é a isolada
(isolated) com exceção dos bairros Nacional e São Sebastião. Quanto a subclasse, nos bairros
Nova Esperança e Aeroporto, é aglomerada (clumped), nesta tipologia geralmente são
encontradas árvores em grandes unidades agregadas nos quintais das edificações ou em taludes.
Nos demais bairros, a subclasse é agrupada (clustered), onde é possível encontrar pequenos
grupos de árvores que, frequentemente, estão misturadas a componentes das edificações.
Já nos bairros Nacional e São Sebastião, o desenho da cobertura vegetal é coerente com
a tipologia conectada (connected) que possui uma maior quantidade de cobertura vegetal,
conectividade e continuidade, já a subclasse para estes bairros é o reticular (reticulated).
Na zona leste a tipologia geral é a isolada (isolated), aproximadamente em metade da
região a subclasse é dispersa (dispersed) com exceção do bairro Cidade Jardim, onde a
subclasse encontrada foi a aglomerada (clumped).
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Por último, na zona sul, a região apresenta-se dividida quase que pela metade em duas
tipologias distintas, os bairros Triângulo, Militar, Tupi, Areia Branca e Expansão pertencem a
tipologia conectada (connected), essas áreas possuem ampla cobertura vegetal, assim como um
alto grau de conectividade e continuidade, essa tipologia em grande parte está localizada em
terrenos com grande declividade ou na periferia da cidade e geralmente são remanescentes de
florestas que se estabeleceram antes da urbanização do local.
A subclasse encontrada para estes bairros é a contínua (continuous) onde mais de 75%
da área apresenta cobertura vegetal, são geralmente florestas na periferia da cidade que possuem
o mínimo de intrusão da urbanização. A quase contínua cobertura vegetal é pontuada
ocasionalmente por pequenas construções isoladas ou ruas estreitas.
Os bairros restantes da zona sul foram classificados na tipologia isolada (isolated),
sendo que os bairros Conceição, Caladinho, Cidade do lobo, Cohab, Eldorado e Cidade Nova
ficaram no subgrupo dispersa (dispersered) e os demais bairros no subgrupo agrupada
(clustered).
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a importância das informações observadas nos estudos aqui apresentados
sobre as modificações climáticas e a diminuição da quantidade de cobertura vegetal da cidade
de Porto Velho, percebe-se a necessidade de pesquisas visando contribuir para o conhecimento
e entendimento da qualidade ambiental e situação atual da cidade, resultante das transformações
realizadas pelo homem.
No intuito de fomentar o planejamento, a tomada de decisões e ações por parte tanto do
governo quanto da população no sentido de reverter este quadro progressivo, os estudos
relacionados com a presença e quantificação do verde urbano podem contribuir a partir de
geração de dados sobre a quantidade, distribuição e configuração da cobertura vegetal na
cidade.
Estas informações podem ser utilizadas para revitalizar áreas ampliando a quantidade
de vegetação e também na elaboração de normativas capazes de tornar o uso e a ocupação do
solo menos impactante ao meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida
da população, que necessita de um ambiente ecologicamente equilibrado.
O índice de cobertura vegetal - ICV calculado considerando toda a área do perímetro
urbano, foi de 49,17%, acima do ideal de 30%, porém observando a distribuição na carta de
mapeamento de uso e cobertura do solo, foi constatado que essa distribuição é desigual e que
não seria correto o designar para a cidade toda, pois algumas regiões apresentavam na carta
mencionada acima, a ausência de vegetação nas suas três formas.
Analisado cada bairro separadamente foi possível verificar que alguns deles possuem
índices muito baixos inclusive abaixo do mínimo de 5%. Estes bairros estão localizados na zona
central da cidade destacando-se o bairro Quilômetro Um com o pior índice e inexistência de
cobertura vegetal e arbórea. A região central é ocupada por construções consolidadas e pouca
área permeável, onde há uma concentração de pessoas e de tráfego de veículos, um local com
predisposição a apresentar temperaturas mais altas e qualidade ambiental inferior.
Na zona leste, apesar de alguns bairros possuírem índices bons, foi verificado a ausência
de vegetação arbórea, ou seja, o percentual do índice foi incrementado pela quantidade de
vegetação herbácea oriundos de prováveis vazios urbanos ainda passíveis de planejamento, uma
oportunidade a ser explorada visando um desenvolvimento mais sustentável e com qualidade
ambiental.
Da cobertura vegetal arbustiva e arbórea foi observado que uma grande parte desta
vegetação encontram-se dentro dos lotes tanto residenciais quanto comerciais, um número
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reduzido de calçadas e canteiros centrais são arborizados em Porto Velho, lembrando que o
município possui um Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Velho , instituído pela Lei
Complementar nº 590 de 23 de dezembro de 2015, ou seja, já decorreram praticamente quatro
anos da sua criação e não se tem observado na cidade grandes melhorias relativas a isto.
Quanto ao IAV, o índice obtido, após a seleção das áreas verdes dentro do perímetro
urbano e os cálculos, foi de 0,447 m²/hab, muito abaixo do recomendado pela Sociedade
Brasileira de Arborização Urbana - SBAU de 15 m²/hab. Isto ocorreu devido ao fato de que a
maioria das supostas áreas visitadas não desempenharem de fato todas as funções para serem
consideradas como tal, de estética, lazer, ecológico-ambiental além da permeabilidade e a
cobertura vegetal ocupar no mínimo 70% da sua área.
Apesar disso, na busca pelas áreas verdes, foi constatado que o município apresenta uma
certa quantidade de espaços livres de construção dotados de local para o lazer como campo de
futebol e playground, a maioria necessitam de manutenção, alguns de um projeto de
revitalização e todos de incrementar a quantidade de vegetação nas suas três formas com uma
maior atenção para a vegetação arbustiva e arbórea.
Com base nos resultados e, considerando a análise realizada, foi comprovado uma
necessidade de ampliar a quantidade de áreas verdes que desempenhem as funções de lazer para
a população e locais mais agradáveis e frescos, necessidade de ampliar a quantidade de
arborização nas vias de pedestres e nos espaços livres de construção, principalmente nos bairros
onde os índices de cobertura vegetal ficaram nas faixas preocupante e abaixo do aceitável.
Cabe ainda algumas colocações que foram observadas no decorrer da pesquisa, os
índices aqui calculados são um número resultado de uma conta estipulada que não expressa
toda a realidade física, ambiental, social e cultural de uma determinada região. Ele configura
como uma detecção inicial do problema a ser resolvido e para isto é necessária uma investigação
mais apurada preferencialmente, composta por uma equipe multidisciplinar.
Além disso, para a resolução dos problemas identificados, é necessário a participação
ativa da população e dos órgãos governamentais do município. Pois uma cidade planejada e
ambientalmente equilibrada, além de ser agradável aos sentidos e a saúde da população,
configura-se como exemplo e referência para incentivar outras cidades e seus gestores na busca
de um ambiente mais sustentável de acordo com seu contexto.
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APÊNDICE A - Quadro das áreas e cálculo do ICV da zona central
Cálculo 01- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Centro.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CENTRO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

143.148,0197
727,8678
906.211,1939
122.308,5492
22.974,5528
602,5278
1.195.972,7112

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.195.972,71m² total da área _________________________ 100%
145.885,62m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Centro = 12,19%
Cálculo 02- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Caiari.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CAIARI
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
393,5135
185.836,6289
20.664,0434
923,2727
0,0000
207.817,4585

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

207.817,45m² total da área _________________________ 100%
21.587,31m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Caiari = 10,38%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 03- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Olaria.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO OLARIA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
3.765,4646
958.311,0529
140.265,5977
5.648,5440
0,0000
1.107.990,6592

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.107.990,65m² total da área _________________________ 100%
145.914,13m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Olaria = 13,16%

Cálculo 04- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro São Cristóvão.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
939.047,5296
98.327,7761
10.070,8925
0,0000
1.047.446,1982

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.047.446,19m² total da área _________________________ 100%
108.398,66m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro São Cristóvão = 10,34%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 05- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Quilômetro Um.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO QUILÔMETRO UM
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
158.481,2499
1.422,4853
0,0000
0,0000
159.903,7352

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

159.903,73m² total da área _________________________ 100%
1.422,48m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Quilômetro Um = 0,88%

Cálculo 06- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Mocambo.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO MOCAMBO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
93.883,0270
28.561,1952
8.536,0994
0,0000
130.980,3216

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

130.980,32m² total da área _________________________ 100%
37.097,29m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Mocambo = 28,32%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

124

Cálculo 07- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Baixa União.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO BAIXA UNIÃO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

27.579,2867
744,3050
304.752,9726
120.007,7284
81.624,7964
2.145,1806
536.854,2697

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

536.854,26m² total da área _________________________ 100%
201.632,52m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Baixa União = 37,55%

Cálculo 08- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Agricolândia.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO AGRICOLÂNDIA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

160.194,4852
1.358,7072
236.703,0245
78.764,2286
48.660,4211
5.947,3875
531.628,2541

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

531.628,25m² total da área _________________________ 100%
133.372,03m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Agricolândia = 25,08%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 09- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Painair.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO PANAIR
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

356.272,5783
4.540,6345
462.770,3507
193.947,4668
91.243,3751
5.368,3082
1.114.142,7135

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.114.142,71m² total da área _________________________ 100%
290.559,15m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Panair = 26,07%

Cálculo 10- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Pedrinhas.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO PEDRINHAS
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
673,6208
613.930,6913
148.876,5917
148.876,5917
0,0000
912.357,4954

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

912.357,49m² total da área _________________________ 100%
297.753,18m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Pedrinhas = 32,63%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 11- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro São João Bosco.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
344,4166
1.097.254,5545
165.163,5002
86.519,1323
324,0684
1.349.605,6719

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.349.605,67m² total da área _________________________ 100%
252.006,70m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro São João Bosco = 18,67%

Cálculo 12- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Liberdade.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO LIBERDADE
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
482,2465
744.365,1530
67.118,6352
1.127,8988
0,0000
813.093,9335

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

813.093,93m² total da área _________________________ 100%
68.246,53m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Liberdade = 8,39%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 13- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Nossa Senhora das Graças.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
1.168,9019
822.037,9346
33.348,9920
506,9785
0,0000
857.062,8070

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

857.062,80m² total da área _________________________ 100%
33.855,97m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Nossa Senhora das Graças = 3,95%

Cálculo 14- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Areal.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO AREAL
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
690.147,2867
163.362,8976
61.680,2921
323,5299
915.514,0063

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

915.514,00m² total da área _________________________ 100%
225.366,71m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Areal = 24,61%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 15- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Santa Bárbara.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO SANTA BÁRBARA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
179.341,5055
47.016,4527
23.322,3294
0,0000
249.680,2876

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

249.680,28m² total da área _________________________ 100%
70.338,78m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Santa Bárbara = 28,17%

Cálculo 16- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Mato Grosso.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO MATO GROSSO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
279.385,9351
74.533,5735
40.824,2805
1.150,9933
395.894,7824

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

395.894,78m² total da área _________________________ 100%
116.508,84m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Mato Grosso = 29,42%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 17- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Embratel.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO EMBRATEL
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
4.526,6453
1.656.310,3954
192.194,0353
18.261,4862
0,0000
1.871.292,5621

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.871.292,56m² total da área _________________________ 100%
210.455,52m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Embratel = 11,24%

Cálculo 18- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Nova Porto Velho.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
NOVA PORTO VELHO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
491,9788
2.084.365,7328
218.195,9228
17.037,2662
0,0000
2.320.090,9006

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.320.090,90m² total da área _________________________ 100%
235.233,18m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Nova Porto Velho = 10,13%
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APÊNDICE B - Quantitativo de áreas e cálculo do ICV da zona norte

Cálculo 19- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Nova Esperança.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO NOVA ESPERANÇA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
19.229,9739
2.138.424,3618
4.191.333,1456
2.108.991,3279
831.438,9148
9.289.417,7240

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

9.289.417,72m² total da área _________________________ 100%
7.131.763,38m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Nova Esperança = 76,77%
Cálculo 20- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Aeroporto.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO AEROPORTO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

0,0000
0,0000
600.594,2551
877.708,9173
176.216,5769
557.383,9911
2.211.903,7404

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.211.903,74m² total da área _________________________ 100%
1.611.309,48m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Aeroporto = 72,84%
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Cálculo 21- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro São Sebastião.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

78.893,9346
21.860,5938
562.503,4978
268.483,7561
215.955,8145
45.545,3237
1.193.242,9205

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.193.242,92m² total da área _________________________ 100%
529.984,89m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro São Sebastião = 44,41%

Cálculo 22- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Nacional.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO NACIONAL
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

436.063,7109
4.546,7774
948.121,0761
1.382.114,9216
1.213.476,7083
805.213,0312
4.789.536,2254

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

4.789.536,22m² total da área _________________________ 100%
3.400.804,66m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Nacional = 71,00%
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Cálculo 23- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Costa e Silva.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO COSTA E SILVA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
730.757,7651
258.412,5046
66.000,2198
1.232,5529
1.056.403,0424

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.056.403,04m² total da área _________________________ 100%
325.645,27m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Costa e Silva = 30,82%

Cálculo 24- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Flodoaldo Pontes Pinto.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
190,2460
1.793.726,6352
477.708,1423
119.369,9595
0,0000
2.390.994,9831

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.390.994,98m² total da área _________________________ 100%
597.078,10m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Flodoaldo Pontes Pinto = 24,97%
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Cálculo 25- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Agenor Martins de Carvalho.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO AGENOR MARINS DE CARVALHO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
361,3340
1.938.801,2806
186.551,2256
26.087,8437
0,0000
2.151.801,6839

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.151.801,68m² total da área _________________________ 100%
597.078,10m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Agenor Martins de Carvalho = 9,88%

Cálculo 26- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Rio Madeira.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO RIO MADEIRA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
900,5414
661.636,4160
283.735,1924
142.746,6962
7.676,5084
1.096.695,3545

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.096.695,35m² total da área _________________________ 100%
434.158,39m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Rio Madeira = 39,58%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 27- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Industrial.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO INDUSTRIAL
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.106.059,7739
393.422,8839
28.479,2591
0,0000
1.527.961,9169

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.527.961,91m² total da área _________________________ 100%
421.902,14m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Industrial = 27,61%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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APÊNDICE C- Quadro de áreas e cálculo do ICV da zona Leste

Cálculo 28- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Aponiã.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO APONIÃ
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
1.785.393,0584
244.241,2624
43.220,3627
283,5862
2.073.138,2697

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.073.138,26m² total da área _________________________ 100%
287.745,21m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Aponiã = 13,87%
Cálculo 29- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Planalto.

CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS BAIRRO PLANALTO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
571.685,3732
593.689,1890
159.127,4495
2.926,2725
1.327.428,2841

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.327.428,28m² total da área _________________________ 100%
755.742,91m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Planalto = 56,93%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 30- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Lagoinha.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO LAGOINHA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
1.527.221,2250
426.002,3755
37.103,5775
0,0000
1.990.327,1779

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.990.327,17m² total da área _________________________ 100%
463.105,95m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Lagoinha = 23,26%

Cálculo 31- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Teixeirão.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES
NO BAIRRO TEIXEIRÃO
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
949.051,7214
582.677,0096
254.962,2460
10.521,2575
1.797.212,2345

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.797.212,23m² total da área _________________________ 100%
848.160,51m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Teixeirão = 47,19%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 32- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Escola de Polícia.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO ESCOLA DE POLÍCIA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
684.421,3746
217.908,2767
79.803,2068
4.375,3859
986.508,2439

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

986.508,24m² total da área _________________________ 100%
302.086,86m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Escola de Polícia = 30,62%

Cálculo 33- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro São Francisco.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO SÃO FRANCISCO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.150.782,8975
670.101,1304
92.936,3825
1.407,4484
1.915.227,8589

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.915.227,85m² total da área _________________________ 100%
764.444,96m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro São Francisco = 39,91%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 34- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Marcos Freire.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO MARCOS FREIRE
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
513.792,5083
379.335,0997
9.430,0783
0,0000
902.557,6863

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

902.557,68m² total da área _________________________ 100%
388.765,17m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Marcos Freire = 43,07%

Cálculo 35- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Cascalheira.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CASCALHEIRA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
487.955,2530
359.240,9296
18.419,7719
0,0000
865.615,9545

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

865.615,95m² total da área _________________________ 100%
377.660,70m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Cascalheira = 43,62%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 36- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Planalto.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO TRÊS MARIAS
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
1.979.444,0908
1.246.574,3918
59.351,7558
0,0000
3.285.370,2383

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

3.285.370,23m² total da área _________________________ 100%
1.305.926,14m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Três Marias = 39,74%

Cálculo 37- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Juscelino Kubitschek.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHEK
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.075.709,2332
79.523,8682
3.478,0724
0,0000
1.158.711,1738

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.158.711,17m² total da área _________________________ 100%
83.001,94m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Juscelino Kubitschek = 7,16%
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Cálculo 38- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Tiradentes.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO TIRADENTES
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
682.329,4227
180.948,1528
3.575,2458
0,0000
866.852,8213

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

866.852,82m² total da área _________________________ 100%
184.523,39m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Tiradentes = 21,28%

Cálculo 39- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Cuniã.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CUNIÃ
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
581,7130
1.095.664,6909
229.837,5668
17.240,9043
0,0000
1.343.324,8749

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.343.324,87m² total da área _________________________ 100%
247.078,47m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Cuniã = 18,39%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 40- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Lagoa.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO LAGOA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
1.630.517,4334
869.664,9124
59.512,7306
0,0000
2.559.695,0763

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.343.324,87m² total da área _________________________ 100%
929.177,64m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Lagoa = 36,30%

Cálculo 41- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Igarapé.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO IGARAPÉ
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.558.851,2057
269.709,4414
4.447,4760
0,0000
1.833.008,1231

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.833.008,12m² total da área _________________________ 100%
274.156,91m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Igarapé = 14,95%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 42- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Tancredo Neves.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO TANCREDO NEVES
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
955.374,0975
54.587,2778
7.293,0317
0,0000
1.017.254,4070

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.017.254,40m² total da área _________________________ 100%
61.880,30m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Tancredo Neves = 6,08%

Cálculo 43- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Socialista.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO SOCIALISTA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
878.700,4948
322.882,6512
30.659,7600
0,0000
1.232.242,9060

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.232.242,90m² total da área _________________________ 100%
353.542,41m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Socialista = 28,69%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 44- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Jardim Santana.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO JARDIM SANTANA
NOME DA CLASSE

C1 – Rios de águas turvas
C2 – Igarapés de águas escuras
C3 – Área construída
C4 – Gramínea
C5 – Vegetação arbustiva
C6 – Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

124,0521
47.579,3903
1.995.364,5898
1.798.105,2319
317.006,1602
12.683,2336
4.170.862,6579

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

4.170.862,65m² total da área _________________________ 100%
2.127.794,62m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Jardim Santana = 51,01%

Cálculo 45- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Mariana.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO MARIANA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.427.661,3916
1.379.711,9970
132.505,4587
2.396,0537
2.942.274,9010

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.942.274,90m² total da área _________________________ 100%
1.514.613,50m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Mariana = 51,47%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 46- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Ulisses Guimarães.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO ULISSES GUIMARÃES
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
562.515,7903
344.373,3838
77.040,1846
18.262,6006
1.002.191,9593

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.002.191,95m² total da área _________________________ 100%
439.676,16m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Ulisses Guimarães = 43,87%

Cálculo 47- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Ronaldo Aragão.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO RONALDO ARAGÃO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
389.161,6212
905.423,1113
271.433,2215
22.930,2984
1.588.948,2523

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.002.191,95m² total da área _________________________ 100%
1.199.786,63m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Ronaldo Aragão = 75,50%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 48- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Cidade Jardim.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CIDADE JARDIM
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
55.683,8813
2.278.146,9999
6.037.255,1220
1.557.428,8382
721.059,4299
10.649.574,2713

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

10.649.574,27m² total da área _________________________ 100%
8.315.743,39m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Cidade Jardim = 78,08%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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APÊNDICE D - Quadro de áreas e cálculo do ICV da zona Sul

Cálculo 49- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Aeroclube.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO AEROCLUBE
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
93,9499
1.104.595,0328
1.063.516,8029
301.253,9243
32.730,9079
2.502.190,6178

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.502.190,61m² total da área _________________________ 100%
1.397.501,63m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Aeroclube = 55,85%
Cálculo 50- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Roque.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO ROQUE
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
518.741,6098
160.180,3018
93.765,3080
620,3130
773.307,5326

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

773.307,53m² total da área _________________________ 100%
254.565,92m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Roque = 32,91%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 51- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Triângulo.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO TRIANGULO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

853.326,3353
62.609,3613
925.814,8931
1.349.277,9380
1.454.169,0008
1.071.384,8708
5.716.582,3992

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

5.716.582,39m² total da área _________________________ 100%
3.874.831,80m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Triângulo = 67,78%

Cálculo 52- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Tucumanzal.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO TUCUMANZAL
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
192.494,4050
82.770,5335
46.327,9023
1.452,6444
323.045,4853

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

323.045,48m² total da área _________________________ 100%
130.551,08m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Tucumanzal = 40,41%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 53- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Tupi.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO TUPI
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
143.132,4854
44.432,6556
142.675,7237
12.949,4641
343.190,3289

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

323.045,48m² total da área _________________________ 100%
200.057,84m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Tupi = 58,29%

Cálculo 54- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Militar.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO MILITAR
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

23,6542
14.978,7867
950.706,3088
1.572.990,0997
1.177.415,8101
3.044.404,8152
6.760.519,4748

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

6.760.519,47m² total da área _________________________ 100%
5.794.810,72m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Militar = 85,71%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 55- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Conceição.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CONCEIÇÃO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
887.856,5465
150.341,3985
10.948,9391
0,0000
1.049.146,8840

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.049.146,88m² total da área _________________________ 100%
161.290,33m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Conceição = 15,37%

Cálculo 56- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Eletronorte.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO ELETRONORTE
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
828.215,5814
231.187,0952
90.443,8083
17.282,9063
1.167.129,3912

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.167.129,39m² total da área _________________________ 100%
338.913,80m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Eletronorte = 29,09%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 57- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Novo Horizonte.

CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO NOVO HORIZONTE
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
1,1357
1.073.491,5348
1.036.299,5599
284.160,0121
160.191,2789
2.554.143,5213

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.554.143,52m² total da área _________________________ 100%
1.480.650,85m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Novo Horizonte = 57,97%

Cálculo 58- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Nova Floresta.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO NOVA FLORESTA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.199.388,9987
429.459,1154
241.380,9862
6.081,1176
1.876.310,2179

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.876.310,21m² total da área _________________________ 100%
676.921,21m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Nova Floresta = 36,07%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 59- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Floresta.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO FLORESTA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
1.271.754,7003
504.089,8268
281.600,2792
10.213,1400
2.067.657,9463

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.067.657,94m² total da área _________________________ 100%
795.903,24m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Floresta = 38,49%

Cálculo 60- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Castanheira.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CASTANHEIRA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.448.089,9171
615.479,5053
163.884,0772
11.180,4443
2.238.633,9439

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.238.633,94m² total da área _________________________ 100%
790.544,02m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Castanheira = 35,31%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 61- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Cohab.

CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO COHAB
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
1.437.915,1286
217.809,7836
17.370,9993
108,0000
1.673.203,9115

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.673.203,91m² total da área _________________________ 100%
235.288,78m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Cohab = 14,06%

Cálculo 62- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Cidade do Lobo.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CIDADE DO LOBO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
429.383,2636
102.828,4133
4.655,4387
0,0000
536.867,1156

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

536.867,11m² total da área _________________________ 100%
107.483,85m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Cidade do Lobo = 20,02%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 63- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Caladinho.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CALADINHO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
0,0000
950.513,1109
108.449,1503
2.794,2859
0,0000
1.061.756,5472

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.061.756,54m² total da área _________________________ 100%
111.243,43m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Caladinho = 10,47%

Cálculo 64- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Eldorado.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO ELDORADO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
1.066.153,6752
248.201,7154
29.601,5145
0,0000
1.343.956,9051

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.343.956,90m² total da área _________________________ 100%
277.803,22m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Eldorado = 20,67%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 65- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Areia Branca.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO AREIA BRANCA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

0,0000
126,1495
303.271,3130
414.868,0622
540.673,0607
1.297.611,3142
2.556.549,8997

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

2.556.549,89m² total da área _________________________ 100%
2.253.152,43m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Areia Branca = 88,13%

Cálculo 66- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Cidade Nova.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO CIDADE NOVA
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

0,0000
0,0000
706.755,7789
408.606,2780
82.062,8601
18.904,5882
1.216.329,5051

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

1.216.329,50m² total da área _________________________ 100%
509.573,72m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Cidade Nova = 41,89%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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Cálculo 67- Quantitativo de áreas e cálculo do bairro Expansão.
CÁLCULO DE ÁREAS DAS CLASSES TEMÁTICAS
BAIRRO EXPANSÃO
NOME DA CLASSE

C1 - Rios de águas turvas
C2 - Igarapés de águas escuras
C3 - Área construída
C4 - Gramínea
C5 - Vegetação arbustiva
C6 - Vegetação arbórea
ÁREA TOTAL

ÁREA

UNIDADE

246,5406
3.357,0722
145.602,2612
1.351.227,9088
1.621.241,8204
2.124.600,6518
5.246.276,2548

Fonte: Daniela Giovanini Manuel Pires.

5.246.276,25m² total da área _________________________ 100%
5.097.070,38m² total cobertura vegetal _________________ X% (ICV)
X= índice de cobertura vegetal (ICV) bairro Expansão = 97,15%

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

