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RESUMO
Na medida em que a concentração da população mundial nas cidades aumenta,
estas se tornam áreas cada vez mais vulneráveis, tanto social quanto
ecologicamente. Desta maneira, a vegetação tem se tornado um componente
fundamental na estrutura de paisagens urbanas, cuja quantidade e distribuição
influem diretamente em suas funções ecológica, estética e social. Quando
planejada, a vegetação pode constituir um sistema formado pela floresta urbana,
garantindo uma dinâmica equilibrada da paisagem a qual poderá melhorar a
qualidade de vida nas cidades. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a floresta
urbana de Curitiba-PR por meio de técnicas do sensoriamento remoto de alta
resolução espacial, com a finalidade de gerar informações espaciais que sirvam de
base para o planejamento de uso e ocupação do solo urbano. Para tal foi
identificada a cobertura de vegetação da área particular (inserida nas quadras) e
pública (no arruamento, nas áreas verdes e na hidrografia), e descrita a composição
e configuração espacial da floresta urbana. A cobertura de vegetação foi identificada
por meio da classificação por árvore de decisão de imagens de satélite GeoEye-1
com resolução espacial de 0,5 m, datadas de janeiro de 2010. Foram determinados
e quantificados os índices de vegetação da cidade e analisado o comportamento da
composição, estrutura e função da floresta urbana ao longo da evolução da
ocupação do território; bem como descritas e quantificadas a composição e
configuração espacial dos componentes estruturais (matriz, fragmentos e
corredores) da paisagem. As imagens GeoEye-1 se mostraram adequadas e
satisfatórias para o planejamento de uso e ocupação do solo urbano. Curitiba
apresentou uma floresta urbana cobrindo 43,68% de sua área. Destes, 8,98% foram
identificadas como floresta urbana pública e 34,70% como floresta urbana particular.
A quantidade de vegetação nas regionais foi variável indicando a irregularidade na
distribuição desta na cidade, sendo inversamente proporcional à densidade
populacional. Existe uma carência de vegetação nas regionais Portão e Matriz. As
áreas verdes criadas nos anos 80 e 90 refletiram na conservação de remanescentes
da Floresta Ombrófila Mista. Foi obtido um elevado índice de floresta urbana em
Curitiba (108,35 m2/hab), entretanto 22,28 m2/hab para o índice de floresta urbana
pública e 8,01 m2/hab para o índice de floresta urbana em áreas verdes. Constatouse que a paisagem urbana de Curitiba é formada por uma matriz sem cobertura de
vegetação. Os valores encontrados a partir do cálculo das métricas traduziram a
configuração de cada tipo dos componentes estruturais fragmentos e corredores na
paisagem. Observou-se que os fragmentos de vegetação introduzidos particulares
foram a maioria, existindo uma carência de fragmentos remanescentes. A nova
abordagem dada aos corredores de vegetação urban stepping stones foi coerente à
sua quantidade e função estratégica na paisagem. Existe um número insuficiente e
uma irregularidade na distribuição de áreas prioritárias de conservação (parques e
bosques), principalmente nas regionais Pinheirinho e Portão. Foi possível
estabelecer um sistema formado pela floresta urbana de Curitiba, entretanto este
sistema carece de áreas prioritárias e acessórias de conservação na região centrosul e sul da cidade.

Palavras-chave: Arborização Urbana. Paisagem. Matriz. Fragmento. Corredor.
Parque urbano. Praça.

ABSTRACT
While the cities’ concentration of the world population increases, they become
increasingly vulnerable areas, both socially and environmentally. Thus, the
vegetation has become a key component in the urban landscape structure, the
quantity and distribution have direct influence on their ecological, aesthetic and social
functions. When planned, the vegetation can be a system formed by the urban forest,
ensuring a balanced dynamic landscape which can improve the cities’ quality life.
The aim of this study was to characterize the urban forest of Curitiba-PR by
techniques of high spatial resolution remote sensing, in order to generate spatial
information as a basis for the use and occupation urban land planning. To this, were
identified the vegetation cover in particular (inserted in blocks) and public (in street
layout, the green areas and hydrography) areas of Curitiba-PR, and described the
urban forest composition and spatial configuration. The vegetation cover was
identified by GeoEye-1 satellite images of decision tree classification. Were
determined and quantified the city vegetation indices and analyzed the behavior of
the composition, structure and function of urban forest along the evolution of territory
occupation; and described and quantified the composition and spatial configuration of
the landscape structural components (matrix, patches and corridors). The GeoEye-1
images were adequate and satisfactory for use and occupation urban land planning.
The Curitiba’s urban forest covers 43.68% of its area. Of these, 8.98% were identified
as public urban forest and 34.70% as particular urban forest. The amount of
vegetation in the districts was variable indicating the city irregularity in the distribution
of this and is inversely proportional to its population density. There is a lack of
vegetation in Portão and Matriz districts. Green areas created in the 80's and 90
reflected the preservation of remnants of Araucaria Forest. A high “urban forest
index” was obtained in Curitiba (108.35 m2/inhabitant), however only 22.28
m2/inhabitant for “public urban forest index” and 8.01 m 2/inhabitant for the “green
areas urban forest index”. It was found that the urban landscape of Curitiba is formed
by a matrix without vegetation cover. The landscape metric values translated the
configuration of each type of landscape structural components – corridors and
patches. The “particular introduced vegetation fragments” were the vast majority,
there is a deficiency of “remaining fragments”. The new approach given to ecological
corridors “urban stepping stones” was consistent to its quantity and strategic role in
the landscape. There is insufficient in quantity and an irregularity in the distribution of
priority conservation areas (parks and forests), in Pinheirinho and Portão districts
mainly. It was possible to establish a system formed by the urban forest of Curitiba,
however this system lacks priority and additional conservation areas in south-central
and south of the city.

Keywords: Urban Forestry. Landscape. Matrix. Patch. Corridor. Urban park. Square.
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1 INTRODUÇÃO
A humanidade ultrapassou a marca dos sete bilhões de habitantes. Este
dado por si impressiona e promove uma série de questionamentos sobre a
capacidade de suporte do planeta, frente à tamanha densidade populacional e
consequente busca por recursos. Entretanto, quando agregada a informação de que
metade desta população vive em áreas urbanas, estes questionamentos recaem
sobre a qualidade de vida das pessoas nestes grandes centros populacionais.
A velocidade e a escala de crescimento das áreas urbanas nas últimas
décadas são sem precedentes na história do planeta. Na medida em que as cidades
crescem e tornam-se superpopulosas, multiplicam-se os problemas relacionados à
falta de planejamento, estrutura e gestão para suportar a demanda por espaço e
recursos. Isto leva à deterioração ostensiva das condições urbano-ambientais em
termos de impacto sobre a vegetação, a água, o solo e o ar.
Em contrapartida, amplia-se a consciência mundial a respeito da importância
das áreas verdes na qualidade do ambiente e da vida urbana. A vegetação em áreas
urbanas está sendo cada vez mais reconhecida como um componente social e
economicamente importante na efetividade dos planejamentos urbanos, quer por
seus benefícios ecológicos, como pelos sociais e estéticos.
A vegetação é componente central da estrutura da paisagem urbana, tanto
por motivos ecológicos, como do ponto de vista sociopsicológico, podendo
influenciar diretamente na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida do homem.
A paisagem constitui uma interface entre processos sociais e ecológicos. Para
manter a resiliência e a produtividade de um sistema natural é necessário conservar
as espécies, processos ecológicos e a estrutura da paisagem que constituem esse
sistema (CARRÃO; CAETANO; NEVES, 2001).
Ao longo da história mundial, o plantio e manejo da vegetação nas cidades
basearam-se muito mais em seus valores estéticos e espirituais do que em seus
benefícios ecológicos. No Brasil, o papel desempenhado pelos espaços verdes nas
cidades tem sido uma consequência de necessidades, preferências e costumes
momentâneos da sociedade. É nesse sentido que, embora todas as cidades
brasileiras apresentem áreas verdes públicas, poucas têm esses espaços de forma
organizada e planejada, onde a população pode desfrutar de momentos de lazer e
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contato com a natureza (MILANO; DALCIN, 2000), de modo que acabam não
passando de espaços dispersos pela malha urbana (LOBODA; DE ANGELIS, 2005).
A cidade de Curitiba não foge a regra. Apesar dos primeiros registros de implantação
de arborização em vias públicas serem datados do século XVIII, estudos recentes
mostram que a vegetação é mal distribuída e está perdendo espaço, devido ao
processo de crescimento urbano desordenado (VIEIRA; BIONDI, 2008), resultante
de falta ou ineficiência no planejamento urbano.
Diante da necessidade de se reestruturar os ambientes urbanos, o que não
é possível sem se considerar a vegetação (a qual atua diretamente na qualidade do
solo, da água e do ar), tem-se cada vez mais discutido o planejamento e o
desenvolvimento das paisagens urbanas no âmbito da ecologia.
Entretanto, antes de se iniciar estudos em ecologia urbana, é essencial a
coleta de informações básicas que possam dar suporte a tais pesquisas. Desta
forma, a quantificação, a qualificação e a espacialização da vegetação urbana são
fundamentais neste processo (MATOS; QUEIROZ, 2009).
Um desenho ideal das áreas verdes exige um sistema de vegetação
incorporado à malha urbana. Isto segrega as áreas construídas, aumenta o impacto
paisagístico e facilita as funções ambientais e ecológicas (FORMAN; GODRON,
1986). Assim, diversos autores defendem a formação de sistema de áreas verdes
nas cidades, como forma de otimizar a funcionalidade da vegetação urbana. A
disposição conjunta das partes ou elementos de um todo, quando coordenados
entre si, funcionam como uma estrutura organizada, para atingir um efeito maior,
formando um sistema (GRIFFITH; SILVA,1987).
Avanços em aquisição, processamento e análise de imagens digitais da
superfície terrestre tem tornado possível quantificar os padrões e dinâmicas das
paisagens urbanas permitindo uma compreensão do crescimento urbano, da
evolução da paisagem e das mudanças ambientais (CHRISTOPHER, 2005).
Ferramentas geoespaciais como o Sensoriamento Remoto (SR) e os Sistemas de
Informação Geográfica (SIGs) podem fornecer, em pouco tempo e em larga escala,
dados espaciais a partir dos quais a vegetação urbana pode ser identificada,
quantificada, qualificada e analisada quanto a sua distribuição espacial na cidade.
Neste sentido, a utilização de dados do SR de alta resolução espacial na
identificação da vegetação, bem como o posterior processamento dos dados em
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SIGs, permitem a análise detalhada da composição e configuração da paisagem
urbana através de seus componentes estruturais matriz, fragmentos e corredores, os
quais, auxiliado pelo cálculo de métricas, permite a elaboração de um diagnóstico da
paisagem urbana. A partir de um diagnóstico apropriado, tem-se o entendimento das
implicações específicas resultantes dessa configuração para a integridade, utilidade
e valor da paisagem (LANG; BLASCHKE, 2009).
A distribuição da vegetação urbana, bem como sua quantidade, qualificação
e distribuição influem diretamente em suas funções ecológica, estética e social.
Portanto, um planejamento urbano baseado nos padrões espaciais de configuração
da paisagem pode resultar em uma convivência equilibrada dos habitantes com os
componentes urbanos.
Com isto, esta pesquisa tem como hipótese que a vegetação urbana,
quando planejada, pode constituir um sistema formado pela floresta urbana, onde os
fragmentos de vegetação inseridos na matriz de áreas construídas possam se
comunicar por meio de corredores de vegetação, garantindo assim uma dinâmica
equilibrada da paisagem urbana, a qual poderá melhorar, sobretudo, a qualidade de
vida nas cidades.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral
Caracterizar a floresta urbana de Curitiba-PR por meio de técnicas do
sensoriamento remoto de alta resolução espacial, com a finalidade de gerar
informações espaciais que sirvam de base para o planejamento de uso e ocupação
do solo urbano.

1.1.2 Objetivos específicos
a) identificar a floresta urbana da área total do município de Curitiba-PR;
b) classificar a floresta urbana particular e pública do município;

17

c) descrever a composição e configuração espacial da floresta urbana;
d) determinar e quantificar os índices espaciais da floresta urbana;
e) analisar a composição, estrutura e função da floresta urbana ao longo da
evolução da ocupação do território;
f) descrever e quantificar a composição e configuração espacial dos componentes
estruturais - matriz, fragmentos e corredores - da paisagem da floresta urbana;
g) analisar o sistema formado pela floresta urbana da cidade.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 O PROCESSO DA URBANIZAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
A evolução das paisagens ao longo dos séculos, desde o aparecimento das
primeiras populações humanas, foi o resultado de um ordenamento gradual, feito à
escala da natureza e em perfeita integração com ela (PESSOA, 1985). Tampouco os
primeiros agrupamentos humanos tiveram natureza especificamente territorial
(DELORENZO NETO, 1972).
A partir da metade do século XVIII, como consequência dos progressos
científicos e técnicos, a população mundial quadruplicou, enquanto a população
urbana se multiplicou por dez (HAROUEL, 2004). Com a revolução industrial, da
agricultura, dos transportes, da comunicação e também das ideias sociais e
econômicas no século XIX e a aceleração do crescimento industrial e urbano
(GOITIA, 2008), as relações do homem com o território se afirmaram e passaram a
ter cada vez menos preocupação com o equilíbrio natural (PESSOA, 1985).
Para servir de nome a esta nova realidade mundial, surge em 1867 o termo
urbanismo, criado pelo arquiteto espanhol Cerda. O termo foi criado para designar
uma nova disciplina que se apresentava como uma ciência e uma teoria da cidade,
com caráter reflexivo e crítico, e pretensão científica. Entretanto, este termo é
utilizado em um sentido bem mais amplo e impreciso. Passou a englobar uma
grande parte do que diz respeito à cidade, tais como obras públicas, morfologia
urbana, planos urbanos, práticas sociais e pensamento urbano, legislação e direito
relativo à cidade (HAROUEL, 2004).
O conceito de cidade tem numerosas definições, as quais se baseiam em
características como dimensão, composição, situação geográfica e densidade. Tais
conceitos modificam-se conforme a rapidez do desenvolvimento técnico e da
consequente transformação social (MAUSBACH, 1981; GOITIA, 2008).
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue
critérios qualitativos e administrativos, adotando as classificações definidas em lei
pelas prefeituras municipais. Segundo este Instituto, as áreas urbanizadas de
cidades ou vilas são áreas legalmente definidas como urbanas e caracterizadas por
construções, arruamentos e intensa ocupação humana; são áreas afetadas por
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transformações decorrentes do desenvolvimento urbano bem como aquelas
reservadas à sua expansão (IBGE, 2014a).
Hoje, 54% da população mundial está concentrada nas cidades, conforme
aponta o último Relatório de Perspectivas Globais de Urbanização, publicado em
julho de 2014 pela Organização das Nações Unidas (ONU) (2014a). Levando-se em
conta que a população humana na Terra ultrapassou os sete bilhões de habitantes
(ONU, 2014b), são mais de 3,5 bilhões de pessoas concentradas em áreas urbanas
em todo o planeta. Estima-se que, até o ano de 2050, a população urbana chegará a
mais de seis bilhões ou aproximadamente 66% da população mundial (ONU, 2014a).
Na América Latina e no Caribe a concentração da população em áreas
urbanas praticamente duplicou nas últimas décadas (PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA); PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS

PARA

OS ASSENTAMENTOS

HUMANOS

(UN-HABITAT),

2004),

chegando a 80% em 2014 (ONU, 2014a), tornando esta a região mais urbanizada do
mundo em desenvolvimento.
O Brasil era um país agrícola nos anos 60, com uma taxa de urbanização de
44,7%. Em 1980, 67,6% dos brasileiros já viviam em cidades. Entre 1991 e 1996,
houve um acréscimo de 12,1 milhões de habitantes urbanos, o que se refletiu em
uma taxa de urbanização de 78,4% (IBGE, 2014b). O último censo, de novembro de
2010, retrata um país urbano, com 84% dos brasileiros vivendo nas cidades (IBGE,
2014c; 2014d).

2.1.1 A paisagem urbana
Segundo Bertrand (2004), a paisagem não é a simples adição de elementos
geográficos disparatados, é uma determinada porção do espaço, resultado da
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução.
As paisagens urbanas são paisagens antrópicas, devido à forte influência
humana são o produto das ações do homem sobre a natureza (BIONDI, 2008).
Assim, os ambientes urbanos têm mais componentes construídos de ordem
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socioeconômica e cultural do que naturais. Entretanto, os ambientes naturais,
principalmente a vegetação, desempenham um papel ainda mais importante nas
cidades do que nos meios rurais e naturais (MILANO; DALCIN, 2000).
Forman e Godron (1986) fazem uma interessante analogia entre a estrutura
e a função de uma cidade com a de um ser pluricelular e heterótrofo. Ambos
possuem elementos estruturais, que realizam diferentes funções por meio do
consumo de energia do ambiente, e interagem formando um sistema que mantém o
organismo funcionando. Assim, pode-se dizer que quando os elementos estruturais
de uma paisagem estão deficientes e desorganizados toda a cidade e seus
habitantes sofrem as consequências.
O século XIX foi marcado pela urbanização, entretanto a expansão dos
núcleos de população se operou sem levar em conta a importância dos fatores
físicos, humanos e econômicos do ambiente circundante (DELORENZO NETO, 1972).
Na medida em que as cidades crescem e tornam-se superpopulosas,
multiplicam-se os problemas relacionados à falta de planejamento e estrutura para
suportar tamanha demanda por espaço e recursos. As condições urbano-ambientais
têm-se deteriorado de maneira ostensiva em termos de impacto sobre a água, o
solo, o ar e as áreas verdes. Isto, somado à alta incidência de fenômenos naturais
que afetam regularmente a América Latina, e às limitadas condições econômicas e
institucionais, transformam extensas áreas e seus centros urbanos em zonas
extremamente vulneráveis física e socialmente (PNUMA; UN-HABITAT, 2004).
A vegetação é um componente central da estrutura da paisagem urbana,
seja por motivos ecológico, climáticos e também sociopsicológico (MOHR, 1985;
KUCHELMEISTER; BRAATZ, 1993; LANG; BLASCHKE, 2009). Entretanto, os
sistemas biológicos presentes nas cidades estão totalmente polarizados ao redor
das necessidades humanas. Enquanto grupos de espécies existem naturalmente,
comunidades de plantas e animais são introduzidas como um símbolo empobrecido
da natureza. Estes conjuntos de espécies introduzidas, entretanto, são um símbolo
importante da natureza para as pessoas, suprindo parcialmente sua necessidade de
contato com plantas e animais (FORMAN; GODRON, 1986).
Conhecer e analisar as estruturas das cidades e suas funções, por meio das
óticas econômica, social e ambiental é pré-requisito básico ao aprimoramento do
planejamento e administração urbanos (MILANO; DALCIN, 2000). As questões
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ambientais são inerentes aos processos sociais de espacialização urbana, e este é
um processo intrínseco à sociedade capitalista, especialmente no âmbito latinoamericano (SILVA; WERLE, 2007). Por sua vez, tratar os espaços abertos e a
vegetação no contexto urbano é tratar da própria cidade e suas estruturas (MILANO;
DALCIN, 2000).

2.2 FLORESTA URBANA
Marx (2004) afirma que a arte dos jardins é uma das mais primitivas
manifestações artísticas da humanidade. A evolução dos parques e jardins, em cada
povo, tem acompanhado o seu desenvolvimento cultural. A cobertura vegetal se faz
presente nos ambientes urbanos desde sua origem. O uso de árvores para melhorar
o ambiente, bem como muitos dos princípios sobre sua importância é extremamente
antigo (GREY; DENEKE, 1986).
A arborização das cidades representa a persistência do elemento natural
dentro da estrutura urbana, decorrência e realização do processo cultural cujo
desenvolvimento é a característica marcante da evolução da espécie humana
(MELLO FILHO, 1985). A sociedade precisa de espaços públicos como as praças,
onde se desenvolve o convívio social. Exige para seu conforto climático a
arborização viária. Depende de parques e bosques que garantam o contato com a
natureza (MOHR, 1985).
Como objeto de estudo, a cobertura vegetal nas cidades é uma ciência
relativamente nova. Assim, os termos utilizados para tratar tal tema ainda são
difusos e carecem de uma padronização (CAVALHEIRO et al., 1999).
Na comunidade internacional, o termo mais utilizado para designar a
cobertura de vegetação nas cidades é urban forest, traduzido como floresta urbana.
Este termo surgiu no Canadá, criado por Eric Jorgensen em 1970. Segundo
Jorgensen (1993), é um ramo especializado da silvicultura que tem como objetivo o
cultivo e manejo de árvores para a atual e potencial contribuição na melhoria do bem
estar fisiológico, sociológico e econômico da sociedade urbana. Estas contribuições
incluem, sobretudo, o efeito da melhoria do ambiente, bem como no valor de
utilidade recreativa da árvore. Entretanto, do ponto de vista ecológico, esta definição
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é limitada. A estrutura de uma floresta urbana possui características biofísicas e
geográficas como as de um ecossistema. A composição de espécies, a diversidade,
as classes de idade e estado de saúde, bem como a disposição dos elementos
florestais em relação uns aos outros e deste com a infraestrutura urbana
(ORDÓÑES; DUINKER, 2012).
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) fundada
em 1992, é a principal organização que trata dos assuntos relativos à arborização
urbana e ao paisagismo das cidades (SBAU, 2014). Desde sua fundação, a SBAU
vem discutindo e propondo uma padronização no uso dos termos que designam a
cobertura vegetal nas cidades, uma vez que esta falta de padronização leva
principalmente a discrepâncias assombrosas nos cálculos de índices espaciais de
vegetação por habitante (CAVALHEIRO et al., 1999).
Em manifesto, publicado em 1999, a SBAU estabelece que seja considerada
a legislação brasileira no que tange a zona urbana para se definir a cobertura
vegetal nas cidades como (CAVALHEIRO et al., 1999):
a) verde em acompanhamento viário: é toda a cobertura vegetal presente no sistema
de espaço com construção ou espaços de integração urbana, tais como canteiros,
pequenos jardins de ornamentação, rotatórias e arborização nas calçadas;
b) áreas verdes: são um tipo especial de espaços livres de construção, onde o
elemento fundamental de composição é a vegetação. Estas devem ter 70% de
sua área coberta por vegetação e solo permeável, e ainda satisfazer três objetivos
principais, o ecológico-ambiental, o estético e o de lazer.
No ano de 2001 o Governo Federal regulamentou os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal por meio da Lei n. 10.257, na qual estabelece as diretrizes
gerais da política urbana, o denominado Estatuto da Cidade. Segundo esta Lei, toda
cidade brasileira com mais de vinte mil habitantes deve elaborar um Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Municipal. Este deve conter as exigências fundamentais de
ordenação da cidade, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades
econômicas (BRASIL, 2001). Diante disto, surge a necessidade da elaboração de
um Plano Diretor da Arborização Urbana (PDAU), um instrumento complementar ao
Plano Diretor (ARAUJO; ARAUJO, 2011). Entretanto, o Estatuto da Cidade não faz
menção direta à arborização urbana. Desta forma, tramita no Senado Federal um
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projeto de lei que altera a Lei n. 10.257/2001 para a inclusão da obrigatoriedade de o
Plano Diretor do Município conter diretrizes para o PDAU, que deve estabelecer
normas sobre o plantio e a conservação de árvores nos logradouros públicos e criar
programa de educação ambiental para garantir a participação da população no trato
da arborização. O projeto de lei inicial (n. 2.897/2008) que abordava o PDAU foi
substituído pelo projeto de lei n. 59/2010, alterado pela Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, para Plano de
Paisagismo Urbano (SENADO FEDERAL, 2015).
Devido à necessidade de adequação dos municípios ao Estatuto da Cidade
e, consequentemente, a necessidade de elaboração do PDAU, no ano de 2012 foi
organizado um Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos
Municipais de Arborização Urbana no Estado do Paraná, o qual elaborou um roteiro
metodológico para orientar seus municípios à adequação da Lei. Neste documento,
a cobertura vegetal urbana foi chamada de arborização urbana ou floresta urbana,
sendo definida como os diversos espaços no tecido urbano passíveis de serem
trabalhados com o elemento árvore, tais como: arborização viária, praça, parque,
jardim, canteiro central de ruas e avenidas e margens de corpos d’água (COMITÊ
DE

TRABALHO

INTERINSTITUCIONAL

PARA

ANÁLISE

DOS

PLANOS

MUNICIPAIS DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO ESTADO DO PARANÁ, 2012).
Segundo Biondi (2015), o termo arborização urbana pode ser considerado
sob o ponto de vista moderno ou contemporâneo e assim ser substituído pelo termo
floresta urbana. Isto pode configurar uma nova ótica aos estudos ambientais
urbanos. Ainda que muitos resistam à clássica definição de floresta e sua
obrigatoriedade do elemento arbóreo, faz-se necessário avançar nos conceitos e
metodologias de estudos e pesquisas sobre a cobertura de vegetação presente nas
cidades (GRISE, 2015).
As cidades são ambientes totalmente descaracterizados do natural,
consequentemente a vegetação urbana também o é. Desta forma, o termo floresta
urbana recebe caráter amplo por considerar todo e qualquer vegetal e incorporador
por considerar tanto a relação entre a biota e desta com o meio abiótico. Assume-se
assim o conceito de que a floreta urbana é formada por cada componente de
vegetação que integra o cenário da paisagem urbana (GRISE, 2015).
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Frente às recomendações da SBAU, ao proposto pelo referido Comitê de
Trabalho Interinstitucional e ao caráter amplo e incorporador que pode configurar
uma nova ótica aos estudos ambientais urbanos, será adotado nesta pesquisa, para
designar a cobertura vegetal urbana, o termo floresta urbana.
De acordo com o exposto serão utilizadas as definições de Biondi (2015). A
floresta urbana é formada por toda a cobertura de vegetação (independente do
porte) que compõe o cenário da paisagem urbana, e pode ser dividida em:
a) floresta urbana particular - constituída por toda vegetação em área particular,
incluindo desde arboretos a jardins residenciais ou em condomínios;
b) floresta urbana pública - constituída por toda vegetação em área pública, podendo
ser divida em arborização viária e áreas verdes.
A arborização viária é formada por árvores plantadas linearmente nas
calçadas ao longo de ruas e avenidas, constituindo um patrimônio público, o qual
deve ser planejado e mantido exclusivamente pelas prefeituras (BIONDI, 2008;
2015).
As áreas verdes são locais com vegetação de porte variado, geralmente
acompanhado de outros elementos paisagísticos (BIONDI, 2008). Podem apresentar
diferentes graus de antropização e assim serem divididas em (BIONDI, 2015):
a) áreas verdes culturais - são locais com vegetação e um tratamento paisagístico,
voltado para atender necessidades sociais, estéticas e/ou ecológicas. São as
praças, largos, jardins públicos, dentre outros;
b) fragmentos florestais urbanos - são locais contendo remanescentes de florestas
alteradas em conjunto com outros tipos de vegetação, voltado a atender tanto as
necessidades sociais e estéticas, como também de conservação. São os parques,
bosques, dentre outros.
São inúmeros os benefícios atribuídos à floresta urbana. Assim, o Quadro 1
faz uma breve compilação dos principais benefícios citados em literatura
(SANTIAGO, 1976; HAQUE, 1987; HILU, 1997; MILANO; DALCIN, 2000; BIONDI;
ALTHAUS, 2005; BALTIMORE COUNTY, 2007; BIONDI, 2008; COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), 2008; DOBBS; ESCOBEDO, 2009; MATOS;
QUEIROZ, 2009; PEREIRA; FERREIRA, 2009; SHAMS; GIACOMELI; SUCOMINE,
2009; ARAUJO; ARAUJO, 2011; COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
(CEMIG), 2011).

TIPO DE
BENEFÍCIO

ATUAÇÃO NA
PAISAGEM

BENEFÍCIOS
PROPORCIONADOS
Manutenção da qualidade do ar

Regulação do
microclima
Manutenção do clima favorável
Mitigação de tempestades
Mitigação do vento
Drenagem do solo
ECOLÓGICOS

Manutenção da qualidade do solo
Equilíbrio e
controle de
problemas
ambientais

Retenção de particulados
Manutenção da diversidade
biológica e genética

Mitigação da poluição sonora
Manutenção da qualidade da
água

ESTÉTICOS

Enriquecimento
da arquitetura
da paisagem

Adicionam diferentes linhas,
formas, cores e texturas ao
ambiente de concreto

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS DE AÇÃO DA VEGETAÇÃO NA MELHORIA
DO AMBIENTE URBANO
Fixação de carbono pela fotossíntese.
Filtragem ou absorção, diluição e oxidação de gases poluentes da atmosfera.
Produção de oxigênio.
Interceptação, reflexão, absorção e transmissão de radiação solar, que ocasiona a
diminuição da amplitude térmica do ambiente e diminui o efeito das ilhas de calor.
Evapotranspiração que resulta no aumento da umidade.
Fornecimento de sombra.
Diminuição da velocidade da precipitação pluviométrica.
A estrutura das árvores serve de obstáculo, controlando a velocidade do vento.
Aumento da capacidade de absorção dos solos.
Ameniza o acúmulo de água na superfície, impedindo enchentes.
A matéria orgânica proveniente da vegetação promove a fertilidade do solo.
As raízes mantém a densidade do solo controlando a erosão eólica e hídrica.
As folhas retêm poeiras e sólidos em suspensão.
O plantio diversificado e a priorização de espécies nativas contribuem para a
biodiversidade urbana.
A vegetação fornece hábitat e alimento para a fauna urbana, como pássaros,
morcegos e insetos.
A vegetação funciona como corredor ecológico para remanescentes florestais
periurbanos.
Absorção, deflexão, reflexão e refração das ondas sonoras pela estrutura das
árvores, o que acarreta no amortecimento do som.
A vegetação impede o assoreamento dos mananciais mantendo a água limpa e
livre de poluição.
Ameniza o ambiente de concreto com linhas suaves e orgânicas, agregando
qualidade visual à paisagem urbana.
Cria paisagens específicas e identidade às ruas e lugares.
Enfatiza e focaliza componentes da paisagem urbana.
Adiciona dinamismo à paisagem urbana devido aos aspectos fenológicas da
vegetação.
Articula espaços: delimita, fecha, marca, conecta, subdivide e enfatiza acessos.
Dá equilíbrio, unidade, proporção e harmonia aos projetos arquitetônicos.
Acentua o modelo do terreno e as trocas de níveis.

continua
25

26

conclusão
TIPO DE
BENEFÍCIO

ATUAÇÃO NA
PAISAGEM

BENEFÍCIOS
PROPORCIONADOS
Áreas de recreação
Bem estar físico do homem

SOCIAIS

Melhoria da
saúde física e
mental da
população

Bem estar psíquico do homem
Educação ambiental

(POLÍTICOS E
ECONÔMICOS)

Área segura contra sismos
Apelo ecológico
Promoção das
cidades e
economia

Uso público
Economia de energia
Valorização imobiliária
Conservação do asfalto

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS DE AÇÃO DA VEGETAÇÃO NA MELHORIA
DO AMBIENTE URBANO
Áreas de convívio social e comunitário e de atividades recreativas.
Melhoria das condições do microclima urbano que leva ao aumento do conforto
térmico.
Diminuição da poluição atmosférica, sonora e visual.
Áreas de práticas esportivas e condicionamento físico.
O contato do homem com a natureza ameniza o estresse.
Quebra da monotonia do cinza das construções.
Favorece o sentimento de liberdade e independência.
Locais de aprendizado sobre a natureza, principalmente para as crianças.
Estimula a criatividade e motiva a exploração do ambiente.
Espaços abertos onde as pessoas podem se refugiar em caso de terremotos.
Enfatiza a qualidade de vida da população.
Atrai o turismo e consequentemente estimula a economia.
Torna efetivo o uso de áreas públicas.
A sombra das árvores diminuiu a temperatura e consequentemente o uso de ar
condicionado; bem como a queda de folhas no inverno elimina a sombra e
aumenta a incidência solar no inverno diminuindo o uso de aquecedores.
Imóveis e terrenos com presença de árvores e áreas verdes próximas tendem a
ser valorizados economicamente.
A vegetação ocasiona a diminuição do impacto da chuva, da insolação direta e
consequentemente da volatilização dos compostos asfálticos; aumentando sua
vida útil e reduzindo os gastos com manutenção.

QUADRO 1 - BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS, ESTÉTICOS E SOCIAIS DA FLORESTA URBANA
FONTE: Adaptado e baseado em Santiago (1976), Haque (1987), Hilu (1997), Milano e Dalcin (2000), Biondi e Althaus (2005), Baltimore County (2007),
Biondi (2008); CPFL (2008), Dobbs e Escobedo (2009), Matos e Queiroz (2009), Pereira e Ferreira (2009), Shams; Giacomeli e Sucomine (2009), Araujo e
Araujo (2011), CEMIG (2011)
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Diante de tantos benefícios, a vegetação nas cidades vem sendo tratada
como um dos principais indicadores da qualidade do ambiente urbano (STANNERS;
BOURDEAU, 1995). Neste contexto, muitos autores sugerem a utilização de índices
espaciais de vegetação para estimar a qualidade do espaço urbano (SILVA FILHO
et al., 2005; NUCCI, 2008).
Os índices espaciais de vegetação traduzem a quantidade de superfície
urbanizada coberta por vegetação, em metros quadrados, por habitante. Entretanto,
Nucci (2008) discorre sobre a dificuldade de utilização e comparação destes índices
nas publicações acadêmicas. O autor destaca a falta de padronização e definição,
tanto dos termos, quanto dos métodos utilizados na coleta de dados. Ainda que, em
1999, Cavalheiro et al. (1999) tenham exposto tal problemática no Boletim da SBAU
e solicitado a esta um encontro para se discutir o assunto.
Aliado a estas dificuldades tem-se, no Brasil, o mito de que a ONU, ou a
Organização Mundial da Saúde (OMS), ou a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO) tenha sugerido um índice ideal de 12 m2 de área
verde (ou vegetação) por habitante. Mito este desmistificado por Cavalheiro e Del
Picchia (1992), mas que ainda é recorrente na bibliografia.
Independente da dificuldade de comparação (NUCCI, 2008) ou de um valor
considerado ideal (CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992), os índices são medidas
importantes por estimar a quantidade de vegetação disponível nas cidades por
habitante (SILVA FILHO et al., 2005; NUCCI, 2008). Contudo, deve-se destacar a
importância do índice ser acompanhado de uma clara definição do tipo de vegetação
quantificada e da metodologia utilizada (CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992; SILVA
FILHO et al., 2005; NUCCI, 2008).

2.2.1 Composição e configuração da floresta urbana na paisagem
Uma paisagem é formada por três componentes estruturantes: a matriz, os
fragmentos e os corredores. A matriz da paisagem é definida como a classe de
cobertura do solo que ocupa a maior área de cobertura da paisagem, com maior
grau de conectividade e que controla a dinâmica da paisagem (FORMAN, 1995;
FORMAN; GODRON, 1986; LANG; BLASCHKE, 2009).
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Os fragmentos são elementos individuais cujo uso do solo difere do da
matriz. Estão inseridos em uma matriz cujas características diferem em espécies,
estrutura ou composição. Segundo Forman e Godron (1986), os fragmentos podem
ser categorizados por sua origem ou mecanismo de sua causa.
Os corredores são áreas lineares que comunicam um lugar a outro. Esta é a
definição clássica de Forman e Godron (1986), os quais classificam os corredores
em três tipos, lineares, em faixas e de corpos d’água. Entretanto, Lang e Blaschke
(2009) destacam que ainda não há uma definição clara e consistente para o termo
corredor. Os autores enfatizam que a maioria das definições tem uma componente
espacial-estrutural (alongada) e outra componente funcional (caráter conectivo, via
para movimentação de organismos).
Em 1995 na Europa surgiu a Estratégia Pan-europeia para a Diversidade
Biológica e Paisagística - PEBLDS, diante da dificuldade de se estabelecer
corredores lineares e contínuos em paisagens extremamente fragmentadas e
engessadas pela sua constituição histórica de povoamento. O primeiro objetivo
desta instituição é o estabelecimento de uma Rede Ecológica Pan-europeia (PEEN).
Esta Rede apoiou e incentivou a inclusão e constituição de corredores de paisagem
não somente condicionados à forma alongada e à junção física, mas acendeu a
ideia de corredores de trampolins ecológicos, ou stepping stones. Assim, fortalecese a noção de que o termo conectividade deve ser entendido na acepção de união
funcional, diferente de junção, que é a união física (LANG; BLASCHKE, 2009).
Em uma paisagem urbana, os padrões de cobertura do solo, em grande
parte, regulam a quantidade e o arranjo espacial da cobertura arbórea (NOWAK et
al., 1996). Um desenho ideal das áreas verdes exige um sistema de vegetação
incorporado na área urbana. Isto segrega as áreas construídas, aumenta o impacto
paisagístico, e facilita as funções ambientais e ecológicas nas cidades (FORMAN;
GODRON, 1986).
As árvores existentes ao longo das vias públicas integram-se às áreas
verdes de uma cidade. Esta arborização propicia equilíbrio ao ambiente natural
modificado. A crescente expansão e a complexidade das malhas urbanas obriga o
adequado planejamento e a implementação da arborização viária para que a
população possa desfrutar desses espaços (CPFL, 2008).
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Diversos autores defendem a formação de um sistema de áreas verdes nas
cidades como forma de otimizar a funcionalidade da arborização urbana (FORMAN;
GODRON, 1986; GRIFFITH; SILVA,1987; MILANO; DALCN, 2000; COOK, 2002;
JIM; CHEN, 2003; JONGMAN; KÜLVIK; KRISTIANSEN, 2004; PADOA-SCHIOPPA
et al., 2009). Um sistema é entendido como um conjunto cuja disposição das partes
ou elementos de um todo, coordenados entre si, funcionam como uma estrutura
organizada, para atingir um efeito maior (GRIFFITH; SILVA, 1987).
Estes sistemas devem ser coerentes, as áreas verdes isoladas devem ser
interligadas e sua configuração não seguirá a geometria plana convencional, mas
sim a forma estabelecida pelos próprios recursos naturais e pelo terreno. Adotandose este modelo orgânico, as áreas verdes incorporar-se-ão à zona urbana ao longo
do tempo (GRIFFITH; SILVA, 1987).
Segundo Bertrand (2004), a delimitação de paisagens ou de unidades da
paisagem não deve ser considerada como um fim em si, mas como um meio de
aproximação com a realidade geográfica. O autor destaca que ao invés de se impor
categorias pré-estabelecidas, deve-se pesquisar as descontinuidades da paisagem.
Assim, os corredores de vegetação se materializam como parte integrante
de um sistema abrangente, que fornece uma alternativa para a infraestrutura verde
da cidade (JIM; CHEN, 2003), permitindo uma economia de recursos públicos e
enriquecendo a qualidade de vida (PADOA-SCHIOPPA et al., 2009). Os corredores
podem ser planejados de forma flexível para conectar parques, reservas naturais,
características culturais ou históricas, segundo as condições locais, o que torna sua
abordagem bastante favorável para as cidades. Ressalte-se que somente os
corredores não implicam em uma conexão de hábitats. Algumas áreas precisam ser
manejadas para a otimização do hábitat e para melhorar as funções naturais dos
corredores verdes (JIM; CHEN, 2003).
No planejamento da paisagem urbana, os corredores de vegetação e de vida
silvestre estão sendo cada vez mais defendidos por incentivar o deslocamento de
animais e plantas e, assim, preservar ou aumentar sua biodiversidade (ANGOLD et
al., 2005). Diversos estudos têm apontado para a efetividade destes na dispersão de
espécies vegetais e animais em áreas urbanas, tais como: Moèrtberg; Wallentinus
(2000), Jongman; Külvik; Kristiansen (2004), Angold et al. (2005), Woodall et al.
(2010) e Vergnes; Viol; Clergeau (2012).
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2.2.2 A floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
A cidade de Curitiba tem histórico rótulo de capital ecológica, resultado de
constantes e incansáveis projetos e propagandas políticas. Em 1721, quando chega
à Curitiba o ouvidor Raphael Pires Pardinho, a primeira autoridade a se preocupar
com os aspectos ambientais da cidade, iniciou-se uma tradição pela qual Curitiba é
reconhecida internacionalmente (CURITIBA, 2010).
Até meados do século XIX, a paisagem curitibana era árida e a vegetação
encontrava pouco espaço (CURITIBA, 2008a). Curitiba iniciou no século XIX sua
“arborização” com o plantio das primeiras árvores em ruas e praças (BIONDI;
ALTHAUS, 2005). A década de 1870 marcou o início do processo de arborização
dos largos (precursores das praças) da capital (CURITIBA, 2008a). Em 1870 foi
criado o “Cinturão Verde” no entorno da cidade, e datam de 1875 o plantio das
primeiras árvores em ruas, praças e parques (BIONDI; ALTHAUS, 2005). O primeiro
parque da cidade, o Passeio Público, foi inaugurado em 1886. No final deste século,
a arborização ganhou destaque quando foi associada à salubridade e em 1919 foi
criado o Código de Postura, relacionado a padrões de higiene (CURITIBA, 2008a).
Foi efetivamente a partir de 1941, que se iniciaram os primeiros estudos
para a formulação de um plano diretor que projetasse o crescimento da cidade com
todos os seus desdobramentos. Para isto foi contratado o urbanista francês Alfredo
Agache, o qual compreendia a cidade como um sistema complexo e tinha na
arborização uma questão essencial. Agache valorizava a implantação de praças e
parques nas cidades e a proteção de maciços florestais em áreas particulares. O
Plano Agache nunca foi implantado totalmente, mas em 1965 suas propostas foram
revisadas e adequadas, resultando na Lei Municipal n. 2.626 de 1966 que definiu e
implantou o Plano Diretor da Cidade, o qual conduziu o crescimento da cidade
associado à conservação das áreas verdes e à qualidade de vida dos cidadãos
(CURITIBA, 2008a).
A década de 1970 foi marcada pelo incremento da arborização de Curitiba.
Até o ano de 1974 estimam-se terem sido plantadas 30.000 árvores na cidade, e em
1977 foi estabelecido o Plano de Arborização Urbana de Curitiba (BIONDI;
ALTHAUS, 2005). Em 1972 foram inaugurados os Parques do Barigui e São
Lourenço (CURITIBA, 2014e). O zoneamento e uso do solo foi estabelecido em
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1975 pela Lei n. 5.234, a qual cria o Setor Especial de Áreas Verdes e que institui a
conservação das áreas naturais como prioritária para o crescimento da cidade
(CURITIBA, 1975).
No ano de 2000 é feita a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo (CURITIBA, 2000a). Em conjunto com esta, é aprovada a Lei n. 9.804 que cria
o Sistema Municipal de Unidades de Conservação (CURITIBA, 2000b), a Lei n. 9.805
que cria o Anel de Conservação Sanitário Ambiental (CURITIBA, 2000c) e a Lei n. 9.806
que estabelece o Código Florestal do Município de Curitiba (CURITIBA, 2000d).
Dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)
(2014a) indicam que a cidade possui 1.090 áreas verdes distribuídas em diferentes
categorias como parque, praças e jardinetes. A arborização viária de Curitiba é
estimada em 300.000 árvores (CURITIBA, 2008a; CURITIBA, 2014a).
Segundo estudo de Vieira e Biondi (2008), a cobertura vegetal da cidade de
Curitiba, entre 1986 e 2004, diminuiu de 39% para 30% (129.940.000 m²) devido ao
processo de crescimento urbano. A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC)
(CURITIBA, 2014b) divulga que a cidade possui um índice de área verde de 64,5 m2
por habitante, com base na estimativa da cobertura de vegetação realizada por meio
de imagens de satélite do ano de 2010 pela própria prefeitura.
Dentre uma série de leis e decretos acerca da vegetação e das áreas verdes
de Curitiba, as principais são:
a) Decreto Municipal n. 471 de 27/10/1988 - dispõe sobre os parques municipais e
os inclui nos setores especiais constituídos por reservas de áreas de interesse
público, criados visando à proteção e conservação dos recursos naturais
existentes, a formação e manutenção de bens de uso comum, aliados à promoção de
atividades científicas, educacionais, lazer contemplativos, recreativas e culturais
(CURITIBA, 1988);
b) Lei Municipal n. 9.804 de 03/01/2000 - cria o Sistema de Unidades de Conservação
do Município de Curitiba, o qual contempla categorias inexistentes no Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) como: parques de
conservação, parques lineares, parques de lazer, bosques nativos relevantes,
bosques de conservação, bosques de lazer e específicas (CURITIBA, 2000b);
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c) Lei Municipal n. 9.806 de 03/01/2000 - institui o Código Florestal do Município de
Curitiba, explicitando o que se entende por árvore e vetando seu corte sem a
devida autorização (CURITIBA, 2000d);
d) Lei Municipal n. 12.080 de 19/12/2006 - cria a figura da Reserva Particular do
Patrimônio Natural Municipal (RPPNM), com o objetivo de introduzir um novo
formato para a preservação de áreas com cobertura florestal nativa, em
propriedade particular, nas quais não se vislumbra possibilidade de ocupação
(CURITIBA, 2006);
e) Decreto Municipal n. 473 de 05/06/2008 - define as espécies florestais
consideradas como exóticas invasoras no município de Curitiba orientando a
população a proceder a substituição (ou seja, o corte das árvores ou vegetação)
destas por espécies nativas sob acompanhamento da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Curitiba (SMMA) (CURITIBA, 2008b).
A Constituição Federal do Brasil atribui competência exclusiva aos
municípios para legislarem sobre as matérias de interesse local como o
estabelecimento de normas de uso e ocupação do solo. As restrições urbanísticas
devem ser utilizadas como instrumento do poder público para ordenar o uso e
ocupação do solo, integrando conceitos de desenvolvimento urbano, preservação
ambiental e proteção do patrimônio cultural (OLIVEIRA; SANTOS, 2004).

2.3 GEOTECNOLOGIAS NA IDENTIFICAÇÃO DA FLORESTA URBANA
Ferramentas geoespaciais como o SR, os Sistemas de Posicionamento
Global (GPS) e os SIGs, quando integradas, funcionam muito bem na coleta, análise
e divulgação de informações diversas (WARD; JOHNSON, 2007).
O SR é a tecnologia que mede a energia refletida da superfície terrestre
usando-se de um sensor instalado em uma aeronave ou plataforma orbital. Estas
medidas são usadas para se construir a imagem da paisagem abaixo da plataforma.
Quando se agrega aos dados captados por sensores remotos, informações de
posicionamento, então se tem a possibilidade de cruzar tais informações com cartas
ou outros dados, em ambientes computacionais chamados SIGs (RICHARDS,
2013).
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As imagens de sensores remotos, como fontes de dados da superfície
terrestre, são cada vez mais utilizadas na elaboração e atualização de mapas de
cobertura do solo altamente precisos (MCBRIDE, 2011). O mapeamento sistemático,
realizado com o aporte das geotecnologias, tem sido um importante instrumento
para o entendimento da espacialidade dos componentes urbanos (CAPORUSSO;
MATIAS, 2008).
Em meados da década de 1990, a tecnologia dos SIGs já vislumbrava uma
nova visão da arborização urbana permitindo a atribuição de valores nunca antes
aferidos (MOLL; MAHON; MALLET, 1995). Os autores destacaram que os SIGs
permitiriam uma combinação detalhada de informações sobre as árvores e a
estrutura das florestas urbanas. Fato este que pode ser comprovado após quase
duas décadas de evolução tecnológica. Segundo Christopher (2005), avanços em
aquisição, processamento e análise de imagem tem tornado possível quantificar
padrões e dinâmicas, permitindo uma compreensão do crescimento urbano, da
evolução da paisagem e das mudanças ambientais.
Muitas questões sobre a vegetação urbana podem ser tratadas rapidamente
e de forma eficaz usando métodos e ferramentas geoespaciais. Em pouco tempo e
em larga escala são obtidos dados espaciais a partir do quais os atributos da
vegetação

urbana

podem

ser

identificados

(WARD;

JOHNSON,

2007)

e

consequentemente espacializados, analisados e utilizados nos mais diversos
contextos ambientais, culturais e socioeconômicos (CAPORUSSO; MATIAS, 2008).

2.3.1 Sensores remotos e imagens digitais de alta resolução espacial
Os sensores remotos instalados em plataformas orbitais (satélites artificiais)
são capazes de captar dados de diferentes faixas do espectro eletromagnético
(sensor multiespectral). Estes dados geram imagens digitais, que são a
representação matricial dos valores que correspondem à intensidade da energia
refletida ou emitida pelos componentes da superfície terrestre. Cada sensor,
entretanto, possui certa capacidade de captar faixas do espectro eletromagnético, a
chamada resolução espectral, e de discriminar objetos em função do tamanho
destes, a chamada resolução espacial (JENSEN, 2009).
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As imagens de satélite de alta resolução espacial são aquelas que possuem
cada píxel (valor numérico de cada elemento de resolução) da imagem
correspondendo a poucos metros de terreno (JENSEN, 2009). Os primeiros satélites
a possuírem alta resolução espacial foram lançados no fim da década de 1990, da
família IKONOS com resolução espacial de um a quatro metros (FLORENZANO,
2011). Somente em 1994 o governo norte americano deu permissão às companhias
civis para comercializar dados de sensores remotos de alta resolução espacial
(JENSEN, 2009).
Com o avanço da tecnologia foram lançados novos sensores com resolução
espacial ainda maior. A empresa DigitalGlobe comercializa imagens dos sensores
das famílias IKONOS, QuickBird, WorldView e GeoEye, os quais estão entre os mais
avançados sensores remotos comerciais da atualidade (DIGITALGLOBE, 2014).
O sensor GeoEye-1 foi lançado em setembro de 2008, com uma expectativa
de funcionamento de dez anos. Posicionado a 641 km de altitude tem uma órbita
heliossíncrona com 98 minutos de duração. Este sensor possui uma resolução
espacial nominal de 0,41 m no modo pancromático e de 1,65 m no modo
multiespectral, gerando imagens fusionadas na ordem de 0,5 m de resolução
espacial. Sua resolução radiométrica é de 11 bits, sendo capaz de imagear mais de
350.000 km2 por dia (DIGITALGLOBE, 2014).
O sistema do sensor GeoEye-1 tem como base arranjos lineares e utiliza-se
de dispositivos de cargas acopladas para registrar a radiância refletida da superfície.
São chamados de sensores de varredura eletrônica, uma vez que os arranjos
lineares visam constantemente o terreno, enquanto as plataformas realizam o
deslocamento. O resultado é uma medida mais precisa do fluxo radiante refletido
(JENSEN, 2009).
Faz-se evidente que quanto maior o detalhamento da cena mais
informações são fornecidas pela mesma. Assim, cada vez mais o SR de alta
resolução espacial vem sendo utilizado para estudos em áreas urbanas. Fernandes
(2005) destaca que satélites como IKONOS e WordView tem se mostrado eficientes
na extração de informações da cena, atingindo um alto nível de detalhamento.
Assim, estão sendo cada vez mais utilizados na identificação e mapeamento das
árvores e florestas urbanas (PU; LANDRY, 2012).
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2.3.2 Processamento de imagens digitais
Para serem transformados em informações os dados das imagens digitais
precisam ser interpretados, ou seja, são identificados os componentes nela
representados e dado significado a eles (RICHARDS, 2013). O processamento
digital de imagens de SR trata das técnicas utilizadas para identificar, extrair,
condensar e realçar a informação de interesse, a partir de uma enorme quantidade
de dados que compõem uma imagem (CRÓSTA, 2002). Para isto, a imagem digital
pode passar basicamente por três etapas: pré-processamento, processamento e
pós-processamento (FLORENZANO, 2011).
O pré-processamento é a etapa onde são avaliadas questões relacionadas à
calibragem da radiometria da imagem, atenuação dos efeitos da atmosfera, remoção
de ruídos e correção de distorções geométricas (NOVO, 2010; RICHARDS, 2013).
O processamento propriamente dito refere-se à etapa onde a imagem digital
é classificada, ou seja, é realizado o reconhecimento automático de objetos, em
função de determinado critério de decisão, agrupando em classes os objetos que
apresentam similaridade em suas respostas espectrais (CRÓSTA, 2002). Nesta
etapa podem ser aplicadas diversas técnicas de realce e transformação de imagens.
As técnicas de realce visam melhorar a qualidade visual das imagens. Já as técnicas
de transformação de imagens permitem a criação de bandas sintéticas, cujos valores
de brilho estão relacionados ao conjunto original de píxeis por meio de uma
operação matemática, mas que tornam evidente características não facilmente
identificadas nas bandas originais. Também são capazes de conceber descritores de
píxeis para aplicações específicas, como é o caso dos índices de vegetação, das
componentes principais e das imagens HSV (Hue, Saturation, Value) (RICHARDS, 2013).
São muitas as técnicas utilizadas na classificação de imagens digitais, as
quais podem ser divididas basicamente em supervisionadas, não supervisionadas ou
híbridas. A escolha da mesma vai depender das características que a própria
imagem apresenta, tais como sua resolução espacial, radiométrica e espectral (TSO;
MATHER, 2009). A técnica mais utilizada nas últimas décadas é a classificação por
máxima verossimilhança, entretanto, diferentes classificadores como redes neurais e
árvore de decisão têm sido cada vez mais difundidos (RICHARDS, 2013; TSO;
MATHER, 2009).
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Imagens de satélite de alta resolução espacial são de difícil classificação,
principalmente em áreas urbanas, devido a problemas relacionados com a mistura
espectral e a sombra, o que tornam as classificações automáticas pouco precisas
(YANG et al., 2005). Os píxeis mistos são aqueles que pertencem a mais de uma
classe de cobertura do solo, quanto maior a resolução espacial, maior será a
variabilidade espectral. Os efeitos de sombra são resultado do ângulo de visada do
sensor, o qual capta lados ensolarados e sombreados de um mesmo alvo com
diferentes respostas espectrais, apesar de pertencerem à mesma classe (JENSEN,
2009).
Um dos métodos de classificação da cobertura do solo em imagens de alta
resolução espacial e que pode fornecer melhor precisão do que a classificação por
máxima verossimilhança ou por rede neural é o método da Árvore de Decisão ou
Decision Trees (DTs) (MAHESH; MATHER, 2003). O método da árvore de decisão
oferece vantagens sobre os outros métodos de classificação uma vez que podem
processar dados medidos em escalas diferentes e não são feitas suposições sobre a
distribuição de frequência dos dados. O processo básico de construção da árvore de
decisão envolve a divisão repetida de um conjunto de dados amostrais em
subconjuntos cada vez mais distintos com base em testes para aferir os valores que
caracterizam uma feição (TSO; MATHER, 2009). Uma vez que um conjunto de
regras hierarquicamente estruturadas são produzidas com base nas amostras de
treinamento fornecidas, então essas regras podem ser aplicadas a uma imagem
inteira, a fim de produzir mapas e inventários precisos para análise espacial da
cobertura do solo (TOOKE et al., 2009). Estudos comprovam a acurácia deste
método frente aos comumente usados classificadores supervisionados (OUMA;
TATEISHI, 2008).
O pós-processamento é a etapa onde os dados oriundos da classificação
são organizados e transformados para leitura em ambiente computacional dos SIGs.
Em ambiente SIG, os dados são quantificados e trabalhados para gerarem mapas
temáticos que poderão ser analisados sob os mais diversos aspectos (CRÓSTA,
2002; NOVO, 2010; FLORENZANO, 2011).
Muitos são os softwares, comerciais ou livres, que se destinam a
manipulação de dados de SR, assim como são muitos os softwares que integram
dados em SIGs. Em um primeiro momento pode parecer trivial a manipulação destes
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dados, uma vez que (quase) tudo está disponível hoje na internet, disponível por
meio de um simples click. Mas o entendimento da teoria por trás desta tecnologia
deve embasar as escolhas a serem feitas ao longo de todo o processamento dos
dados (ARAKI, 2013).
A aplicação das técnicas do SR no estudo da vegetação tem se mostrado
um campo ilimitado de trabalho para profissionais de diferentes áreas. Entretanto, o
sucesso destes trabalhos é diretamente proporcional ao grau de conhecimento que
os profissionais envolvidos têm, tanto da vegetação em si, quanto dos fundamentos
das técnicas de SR (PONZONI; SHIMABUKURO, 2007).
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo foi definida como sendo a totalidade do município de
Curitiba, capital do estado do Paraná, na região sul do Brasil (FIGURA 1). O marco
zero da cidade, localizado na Praça Tiradentes, tem as coordenadas latitude 25° 25’
41” S e longitude 25° 25' 41" W (IPPUC, 2014b).
A cidade foi fundada em 1693 e atualmente é dividida em 75 bairros
dispostos em nove unidades administrativas ou regionais: Bairro Novo, Boa Vista,
Boqueirão, Cajuru, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Matriz, Portão, Pinheirinho e
Santa Felicidade (FIGURA 1) (IPPUC, 2014b).
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A Lei n. 9.800 de 2000 dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo no Município de Curitiba dividindo a cidade em dez zonas e setores de uso
(CURITIBA, 2000a):
a) Zona Central (ZC) – é o centro tradicional da cidade e é caracterizada pela grande
concentração de atividades e funções urbanas de caráter setorial;
b) Zonas Residenciais (ZR) – são subclassificadas em 11 tipos, segundo suas
características e intensidade de uso e ocupação do solo;
c) Zonas de Serviços (ZS) - compreendem as áreas ao longo de rodovias ou
grandes eixos viários, destinadas à implantação de atividades comerciais e de
serviços que, por seu porte ou natureza, exigem confinamento em áreas próprias
ou geradoras de tráfego pesado ou intenso; são subclassificadas em 3 tipos;
d) Zonas de Transição (ZT) - compreendem áreas limítrofes a zoneamentos
conflitantes, onde se pretende amenizar os impactos de uso e ocupação do solo;
são subclassificadas em 3 tipos;
e) Zonas Industriais (ZI) - são aquelas destinadas à implantação de atividades
industriais de grande porte, localizadas em sua maioria na CIC;
f) Zonas de Uso Misto (ZUM): compreendem áreas de ocupação mista, com média
densidade habitacional, caracterizadas como apoio às zonas industriais e de
serviços localizadas na CIC;
g) Zonas Especiais (ZE) - compreendem os grandes espaços físicos cuja ordenação
se caracteriza pela existência ou previsão de edificações, equipamentos e instalações
destinadas a grandes usos institucionais; são subclassificadas em 3 tipos;
h) Zona de Contenção (Z-COM) - compreende área periférica do território municipal,
lindeira à municípios vizinhos, onde se tem a pretensão de garantir a preservação
e manutenção de suas características naturais;
i) Áreas de Proteção Ambiental (APA);
j) Setores Especiais (SE) - compreendem áreas para as quais são estabelecidas
ordenações

especiais

condicionadas

às

suas

características

locacionais,

funcionais ou de ocupação urbanística, já existentes ou projetadas e aos objetivos
e diretrizes de ocupação da cidade; são subclassificadas em 18 tipos.
Curitiba ocupa uma área de 432,17 km² do primeiro planalto paranaense,
com altitude média em relação ao nível do mar de 934,6 m. A topografia é ondulada
com colinas suavemente arredondadas, dando-lhe uma fisionomia relativamente
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regular, resultado da existência de uma serie de terraços escalonados dispostos em
intervalos altimétricos. A geologia é composta por sedimentos de formação
Guabirotuba, de origem flúvio-lacustre e que preenche uma antiga e grande
depressão, formando a chamada bacia de Curitiba. Segundo a classificação de
Köppen, o clima é do tipo Cfb, subtropical (ou temperado) úmido, mesotérmico, sem
estação seca, com verões frescos e invernos com geadas frequentes (IPPUC, 2014b).
A cidade de Curitiba está inserida na região fitogeográfica de limite de Campo
(Estepe Gramíneo-Lenhosa) com Mata de Araucária (Floresta Ombrófila Mista) que
compõe o Bioma Mata Atlântica (MAACK, 2012). Possui 1.090 áreas verdes, das
quais 15 bosques (dois denominados bosque de preservação), 21 eixos de animação,
2 jardins ambientais, 470 jardinetes, 56 largos, 30 núcleos ambientais, 24 parques,
455 praças e 15 RPPNMs (IPPUC, 2014a); além de 300 mil árvores de rua (CURITIBA,
2008a; CURITIBA, 2014a). A cobertura vegetal de todo o município, em 2004, foi
estimada por Vieira e Biondi (2008) em 129.940.000 m2 ou 30% do seu território.

3.2 BASE DE DADOS
Para realização desta pesquisa foi utilizada a seguinte base de dados
digitais do município de Curitiba (FIGURA 2):
a) onze imagens digitais de alta resolução espacial, do satélite GeoEye-1, datadas
de janeiro de 2010 e compradas da empresa Engesat;
b) dez cartas na escala de 1:10.000 digitalizadas, datadas de fevereiro de 2013 e
fornecidas pelo IPPUC;
c) um arquivo digital, contendo uma base de dados vetoriais de informações
diversas como o arruamento, as áreas verdes, os corpos d’água, dentre outros.
Este arquivo, datado de 2010, foi fornecido e elaborado pelo IPPUC;
d) um arquivo digital contendo o Modelo Digital do Terreno (MDT), fornecido pelo
IPPUC;
e) um arquivo digital vetorial contendo os dados de evolução da ocupação do
território até o ano de 2009, fornecido pelo IPPUC;
f) um arquivo digital vetorial contendo os dados do zoneamento de uso e ocupação
do solo, fornecido pelo IPPUC.
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Para o processamento das imagens digitais e dos dados obtidos, foram
utilizados os seguintes softwares:
a) ENVI 5.0: pré-processamento e processamento da imagem;
b) MATLAB: pré-processamento, processamento e classificação da imagem;
c) MultiSpec: processamento da imagem;
d) ArcGIS 10: processamento e pós-processamento da imagem;
e) Excel: processamento dos dados.

3.2.1 Imagem digital do satélite GeoEye-1
As imagens do satélite GeoEye-1 foram adquiridas da empresa Engesat.
Foram fornecidas onze imagens com as bandas do visível e infravermelho próximo
contemplando a totalidade do município de Curitiba. As imagens já se apresentavam
fusionadas e ortorretificadas, datadas de janeiro de 2010. Segundo a Engesat, a
imagem passou pela ortorretificação utilizando-se o método da reamostragem por
interpolação bilinear.
A escolha das imagens GeoEye-1 para a realização desta pesquisa, se deu
primeiramente em virtude da alta resolução espacial deste sensor, até então um dos
sensores com a mais alta resolução espacial e a mais avançada tecnologia em
termos de imagem de satélite comercial do mundo (DIGITALGLOBE, 2014). Por
conseguinte, a disponibilidade das imagens nos arquivos da Empresa Engesat
diminuiu drasticamente o custo de aquisição das mesmas. As características do
satélite são descritas no Quadro 2.
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Características do Satélite GeoEye-1
Instituição responsável
País/região
Satélite
Lançamento
Tempo de vida projetado
Local de lançamento
Veículo lançador
Situação atual
Órbita
Altitude
Inclinação
Tempo de duração da órbita
Período de revisita
Resolução espacial
Resolução radiométrica
Acurácia métrica

DigitalGlobe
Estados Unidos
GeoEye-1
06/09/2008
10 anos
Vandenberg Air Force Base
Delta II
Ativo
Heliossíncrona
681 km
98º
98 min
2,6 dias
0,5 m fusionada
11 bits
5 m CE 90, 3 m CE 90 (medido)

Instrumentos sensores Pancromático e 4 bandas multiespectrais (azul,
verde, vermelho e infravermelho próximo)
QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS DO SATÉLITE GEOEYE-1
FONTE: Adaptado de DigitalGlobe (2014)

Além da resolução espacial, outro fator importante a ser analisado na
escolha de uma imagem digital, para a realização de uma determinada pesquisa, é a
data de aquisição das imagens. Uma vez que o presente estudo tem o intuito de
identificar a vegetação em área urbana, a melhor época do ano para a aquisição da
imagem é o período do verão. Nesta estação, a vegetação se apresenta no auge de
sua atividade vegetativa e os altos ângulos de elevação solar diminuem o
sombreamento da imagem (FLORENZANO, 2011). As imagens utilizadas neste
estudo datam de janeiro de 2010, ou seja, foram adquiridas na melhor estação do
ano para tal finalidade, o verão.
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3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.3.1 Etapas do processamento da imagem digital
Para interpretar os dados captados pelos diferentes sensores e traduzi-los
em imagens, estes devem passar pelo processamento digital (GONZALES;
WOODS, 2000). As etapas do processamento de imagens podem ser agrupadas em
três conjuntos: técnicas de pré-processamento, processamento (técnicas de realce e
de classificação) e pós-processamento (NOVO, 2010). A Figura 3 ilustra as etapas
do processamento das imagens neste trabalho.

Imagens Digitais
GeoEye-1

1° Etapa
Pré-processamento

Cartas 1:10.000

Modelo Digital do
Terreno

Transformação
Geométrica
Recorte 9
Regionais

Realce

2° Etapa
Processamento

NDVI

Componentes
Principais

Transformação
HSV

Superfícies Azuis

Áreas
Sombreadas

Classificação
NDVI - Superfícies Azuis - Áreas Sombreadas = Vegetação

3° Etapa
Pós-Processamento

Conversão dos Dados
Raster ! Vetor

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS
FONTE: A autora (2015)
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3.3.1.1 Pré-processamento da imagem digital
O pré-processamento refere-se ao tratamento preliminar dos dados brutos
(FLORENZANO, 2011) que tem por finalidade, dentre outros, corrigir distorções
geométricas por meio de georreferenciamento ou ortorretificação (RICHARDS,
2013).
As imagens de satélite de alta resolução espacial devem ser ortorretificadas
por meio de um modelo matemático apropriado ou uma função de interpolação
tridimensional baseada na geometria e orientação do sensor (RICHARDS, 2013). A
ortorretificação é a correção da imagem para uma projeção ortogonal, realizada
através de transformações sobre números digitais dos inúmeros píxeis das imagens
origem. Além de retirar as distorções relativas à rotação do sensor (realizado pela
retificação), pode-se eliminar a distorção relativa ao relevo por meio de uma
transformação perspectiva (ARAKI, 2005).
As imagens adquiridas para a realização desta pesquisa foram fornecidas já
ortorretificadas. Entretanto, o produto padrão fornecido pelas empresas que
comercializam dados digitais devem ser verificados uma vez que podem apresentar
erros residuais. Estes erros advêm da variação da altimetria do terreno, uma vez que
as correções realizadas por vezes não consideram a superfície topográfica.
Contudo, apesar de já ortorretificadas e no sistema de projeção Universal
Transversa de Mercator (UTM) South American Datum (SAD) 69, as imagens
apresentaram certo deslocamento quando analisadas em conjunto com os dados
digitais do mapa vetorial base do município. Assim, as imagens passaram pela
correção de sua geometria.
A correção geométrica foi realizada pelo método dos mínimos quadrados e
baseou-se em pontos de controle coletados nas cartas com escala 1:10.000, e seu
respectivo valor de altitude coletado no modelo digital do terreno. Tal transformação
foi realizada no software MATLAB, que é um software com uma linguagem de alto
nível em um ambiente interativo de computação numérica, visualização e
programação (MATLAB, 2014).
Das onze imagens digitais brutas, nove contemplaram área total do
município de Curitiba e apresentaram pouca ou nenhuma presença de nuvem,
passando pela correção geométrica. E as demais imagens (duas) não foram
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utilizadas. Para cada uma das imagens digitais foram coletados pontos de controle e
valores de altitude, sendo posteriormente elaborada uma programação, a qual foi
comandada para cada banda separadamente.
Após a correção da geometria, as imagens foram reorganizadas em formato
img contendo suas quatro bandas. As imagens foram então recortadas baseando-se
nos limites das nove regionais oficiais de Curitiba - Bairro Novo, Boa Vista,
Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade. O recorte foi
baseado no arquivo vetorial extraído do mapa base da cidade e foi realizado no
software ENVI 5.0. Quando necessário, para completar a área total da regional, foi
feito um mosaico das imagens corrigidas pela correção geométrica. A mosaicagem
foi realizada no software ENVI 5.0.
A alta resolução espacial da imagem GeoEye-1 fusionada, de 0,5 m,
implicou em um grande volume de dados. O recorte da imagem nas nove regionais
foi necessário para que fosse dada continuidade ao processamento da mesma.
Primeiramente com o intuito de facilitar o processamento, a organização e a análise
dos resultados obtidos, e também porque o processamento da imagem
contemplando a área total do município se tornaria inviável devido ao tamanho do
arquivo, com cerca de 20 Gigabyte (GB).

3.3.1.2 Processamento da imagem digital
O processamento da imagem refere-se à etapa na qual é realizada a
classificação da imagem, ou seja, em função de determinado critério de decisão, os
objetos que apresentam similaridade em suas respostas espectrais são agrupados
em classes. Nesta etapa podem ser aplicadas técnicas de realce de imagens cuja
finalidade é melhorar a qualidade visual e facilitar o trabalho de interpretação
(RICHARDS, 2013; TSO; MATHER, 2009).
Foram utilizadas três técnicas de realce de imagens para auxiliar na
classificação das imagens utilizadas nesta pesquisa: a razão entre bandas para o
cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI)), a transformação por Componentes Principais (CP) e a
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transformação em espaço de cores – matiz, saturação e valor (Hue, Saturation,
Value (HSV)).

3.3.1.2.1 Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)
Diversos índices de vegetação têm sido propostos na literatura com o
objetivo de explorar as propriedades espectrais da vegetação, principalmente nas
faixas do visível e infravermelho próximo (PONZONI; SHIMABUKURU, 2007). Estes
índices indicam a abundância relativa e a atividade da vegetação verde, como índice
de área foliar, porcentagem de cobertura verde, teor de clorofila, biomassa verde, e
radiação fotossinteticamente ativa absorvida (JENSEN, 2009). Além disso,
minimizam os efeitos da iluminação na cena, declividade da superfície e geometria
de aquisição, que influenciam os valores de reflectância da vegetação.
A fundamentação destes índices se baseia no comportamento antagônico da
reflectância da vegetação na região do visível e do infravermelho próximo. Em
princípio, quanto maior for a densidade da cobertura vegetal em uma determinada
área, menor será a reflectância na região do visível devido a maior oferta de
pigmentos fotossintetizantes. Por outro lado, maior será a reflectância verificada na
região do infravermelho próximo devido ao espalhamento múltiplo da radiação
eletromagnética nas diferentes camadas da folha. Assim, se os valores de
reflectância da imagem da banda do infravermelho próximo fossem divididos
(algebricamente) pelos mesmos valores da banda do visível, têm-se como resultado
valores numéricos proporcionais às diferenças de reflectância, onde as áreas
cobertas por vegetação assumiriam os maiores valores de brilho (PONZONI;
SHIMABUKURU, 2007).
Dentre os principais índices de vegetação está o NDVI. Este índice é a
normalização da razão simples para o intervalo de -1 a +1. Para valores terrestres, o
limite inferior torna-se aproximadamente zero e o limite superior aproximadamente
0,8 (PONZONI; SHIMABUKURU, 2007). O índice de vegetação foi realizado no
software ENVI 5.0.
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3.3.1.2.2 Transformação por Componentes Principais (CP)
A geração de Componentes Principais é uma transformação linear de “n”
variáveis originais (como bandas das imagens multiespectrais) em “n” novas
variáveis (Componentes Principais), na qual cada nova variável é uma combinação
linear das variáveis originais. Esta técnica é utilizada como artifício para reduzir a
dimensionalidade dos dados, ou seja, concentrar as informações contidas em
diferentes bandas em um menor número de dimensões, podendo reduzir
redundâncias (RICHARDS, 2013; TSO; MATHER, 2009).
Assim, esta transformação foi realizada para obter-se a Componente
Principal 4. Nesta componente, as superfícies azuis se destacam com elevados
valores de níveis de cinza. Como a resposta espectral de determinadas superfícies
azuis é semelhante à da vegetação no NDVI, a Componente Principal 4 foi utilizada
na elaboração de uma máscara contendo apenas as superfícies azuis. Esta máscara
foi utilizada na árvore de decisão para eliminar alguma confusão entre a vegetação e
tais superfícies.
Segundo estudo realizado por Maciel et al. (2007), as Componentes
Principais

calculadas

com

as

funções

implementadas

em

softwares

de

processamento de imagens de sensores remotos, não produzem resultados iguais.
Assim, as Componentes Principais foram calculadas com o software MultiSpec,
seguindo-se o proposto pelo autor.

3.3.1.2.3 Transformação em espaço de cores HSV
O espaço de cores conhecido como HSV (Hue, Saturation, Value), é uma
forma alternativa ao espaço RGB (Red, Green, Blue) de representação de cores. No
espaço HSV (modelo hexacônico), as cores são definidas por três atributos, ao invés
de três quantidades de cores primárias, são eles (ENVI, 2014):
a) matiz (Hue - H) - é a medida do comprimento de onda médio da luz que reflete ou
emite uma superfície, portanto é sua cor;
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b) saturação (Saturation - S) - ou pureza, expressa o intervalo de comprimento de
onda ao redor do comprimento de onda médio no qual a energia é refletida ou
transmitida;
c) valor (Value - V) - é a medida da energia total envolvida em todos os
comprimentos de onda, sendo então responsáveis pela sensação de brilho dessa
energia incidente sobre os olhos.
Estes atributos podem ser analisados e manipulados individualmente,
descrevendo a formação de cores de forma mais próxima àquela percebida pelo
sistema visual humano, assim tornando-se mais vantajosa (FLORENZANO, 2011).
Esta transformação foi realizada para se obter a banda Valor. Nesta banda,
a sombra apresenta menores valores de níveis de cinza, sendo possível criar uma
máscara contendo apenas a área sombreada das imagens. Como a resposta
espectral de áreas sombreadas pode se assemelhar à da vegetação no NDVI, esta
máscara foi utilizada na árvore de decisão para eliminar alguma confusão entre a
sombra e a vegetação. Esta transformação foi realizada no software ENVI 5.0, com
as bandas 4, 3 e 2 nos canais RGB, a fim de se obter as informações da banda do
infravermelho próximo, no qual se destaca a vegetação.

3.3.1.2.4 Classificação da imagem digital
As técnicas de classificação de imagens digitais visam o reconhecimento
automático de objetos, em função de determinado critério de decisão, agrupando em
classes os objetos que apresentam similaridade em suas respostas espectrais.
Como resultado obtém-se um mapa temático. Estas técnicas podem ser
unidimensionais,

quando

aplicadas

apenas

a

uma

banda

espectral

ou

multiespectrais, quando critério de decisão depende da distribuição de níveis de
cinza em várias bandas espectrais (NOVO, 2010).
Para a classificação das imagens digitais utilizadas nesta pesquisa foi
utilizado o método da Árvore de Decisão, sendo estabelecido um conjunto de regras
de decisão, baseado no comportamento da vegetação quando realçada pelas
técnicas do NDVI e nas transformações por Componentes Principais e HSV.
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Primeiramente foi estabelecido o valor limiar do NDVI correspondente à
vegetação. Este valor limiar foi estabelecido individualmente para cada uma das
nove imagens. Foi utilizado um método de aproximação progressiva para determinar
o limiar ideal de NDVI a partir dos dados de referência. O método quantitativo utiliza
um histograma para achar um valor aproximado do limiar, e em seguida ajusta o
valor a um intervalo determinado, que resulta na mais alta precisão, correspondente
ao comparado com dados de referência. Entretanto, quando analisada a imagem
original à obtida com o NDVI, observou-se que algumas áreas sombreadas e de
telhados azuis foram consideradas erroneamente como vegetação.
A banda gerada pela transformação HSV, banda Valor, foi utilizada para a
criação de uma máscara para eliminar as áreas de sombra que eventualmente foram
incluídas como área coberta por vegetação, uma vez que a resposta espectral
destes alvos pode ser semelhante.
As imagens digitais de alta resolução espacial são vantajosas por permitir
um detalhamento da superfície terrestre, entretanto, o efeito de perspectiva causado
pela geometria da aquisição da imagem (ou o ângulo de visada do sensor) gera
áreas sombreadas. Este efeito se intensifica em áreas urbanas, devido à variação na
elevação dos componentes - naturais ou construídos - da superfície. Segundo Zhou
et al. (2009), uma proporção significativa de imagens de alta resolução espacial em
áreas urbanas pode ser afetada por sombras. Neste mesmo estudo, os autores
comparam três métodos de detecção e remoção da sombra em imagens de alta
resolução espacial. Dos métodos apresentados pelos autores, dois são indicados
para melhor identificar a vegetação urbana em área sombreada, um utiliza-se de
dados LIDAR e outro da fusão de dados espectrais.
Para a realização desta pesquisa, não foi possível aplicar estes métodos,
pois não se dispunha de tais dados para a cidade de Curitiba no ano de 2010.
Procurou-se então eliminar as áreas de sombra com o auxílio de técnicas de realce
de imagens (HSV). Entretanto, buscou-se estimar a proporção das imagens exposta
aos efeitos da sombra, sendo quantificada a cobertura de sombra presente na área
total e em cada regional de Curitiba.
A

banda

gerada

pela

transformação

em

Componentes

Principais,

Componente 4, foi utilizada para a criação de uma máscara para eliminar as áreas
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de telhados azuis que eventualmente foram incluídas como área coberta por
vegetação, uma vez que a resposta espectral destes alvos pode ser semelhante.
A Árvore de Decisão foi montada e programada para ser processada no
software MATLAB (APÊNDICE 1). Devido ao processo de classificação ocorrer em
ambiente de programação, não se obtém a informação de validação da exatidão
desta por meio de estatísticas baseada na construção de matriz de erro, como a
estatística kappa. Entretanto, parte-se do pressuposto que a classificação deu-se
com base em critérios pré-estabelecidos e em ambiente de programação totalmente
controlado pelo operador. Assim, a aplicação de estatísticas poderia até mesmo
ocorrer através da elaboração manual de uma matriz de erros e com o auxílio de
planilha

de

dados

comuns.

Entretanto,

sugere-se

que

em

classificações

supervisionadas e não-supervisionadas as amostras contemplem 1,25 e 1,75% da
área total respectivamente. Levando-se em conta a resolução espacial da imagem (e
a consequente mistura espectral) e o tamanho da área de estudo, supondo-se
amostras de 80 m2, contendo 325 píxeis cada, seriam necessárias em média 10.400
amostras para cada regional, nas quais cada píxel teria de ser analisado
individualmente quanto à sua classe e ordenado na matriz de erro. Portanto, tornase inviável a elaboração de uma acurácia de classificação deste tipo.
Assim, a acurácia da classificação se deu de maneira visual com o auxílio da
ferramenta density slice do software ENVI 5.0. Esta ferramenta permite o teste dos
limiares e a sobreposição de duas ou mais imagens com e sem realce que propiciam
ao examinador o estabelecimento dos valores limiares, neste caso os valores que
indicaram a vegetação no NDVI e eliminaram a sombra e os telhados azuis.

3.3.1.3 Pós-processamento dos dados
O pós-processamento é a etapa onde os dados oriundos da classificação
são organizados e quantificados. O pós-processamento foi realizado em ambiente
computacional SIG no software ArcGIS 10. Os arquivos contendo as informações da
cobertura de vegetação das nove regionais de Curitiba foram transformados do
formato matricial (raster) para vetorial. Com as informações vetorizadas obteve-se
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acesso aos dados da tabela de atributos na qual foi calculada a área dos polígonos
de vegetação.

3.3.2 Caracterização da floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
Uma vez definida a cobertura de vegetação da cidade, os componentes da
floresta urbana foram divididos em floresta urbana em área pública e floresta urbana
em área particular, conforme Biondi (2015) (FIGURA 4).

Floresta Urbana de Curitiba

Área Particular

Quadras

Área Pública

Áreas Verdes

Arruamento

Corpos d’água

FIGURA 4 - FLUXOGRAMA DA CARACTERIZAÇÃO DA FLORESTA URBANA
FONTE: A autora (2015)

Os padrões na distribuição da floresta urbana em área pública e particular
foram definidos a partir da avaliação conjunta dos dados de composição e
configuração da floresta urbana em três esferas:
a) área total do município;
b) por regional ou unidade administrativa do município: Bairro Novo, Boa Vista,
Boqueirão, Cajuru, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Matriz, Portão, Pinheirinho e
Santa Felicidade;
c) ao longo do gradiente de evolução da ocupação do território da cidade, com base
no arquivo digital vetorial contendo a cronologia da ocupação do território até o ano
de 2009, fornecido pelo IPPUC.
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3.3.2.1 Floresta urbana particular
Foi considerada floresta urbana particular, toda a cobertura de vegetação em
área particular (BIONDI, 2015), consideradas as seguintes tipologias, baseadas nas
Leis n. 9.804/2000 (CURITIBA, 2000b) e 12.080/2006 (CURITIBA, 2006):
a) RPPNM - estabelecida pela Lei n. 12.080 de 19 de dezembro de 2006
(CURITIBA, 2006) e regulamentada pelo Decreto n. 606 de 4 de junho de 2007
(CURITIBA, 2007). Definidas em Lei como unidade de conservação de domínio
privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, gravada com
perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso averbado à margem da
inscrição no Registro Público de Imóveis;
b) quintais e jardins - áreas cobertas por vegetação localizadas dentro dos limites
das quadras, segundo os dados vetoriais de arruamento da cidade.
Para identificar tais áreas, foram utilizados os dados do arquivo vetorial
fornecido pelo IPPUC contendo os polígonos de quadras e lotes da cidade. A
floresta urbana em área particular foi então definida como sendo toda aquela
inserida nos polígonos de quadras e lotes particulares. Os dados dos arquivos
vetoriais da cobertura de vegetação e das áreas particulares foram cruzados, no
software ArcGIS, para se obter a floresta urbana particular de Curitiba. Isto para
cada uma das nove regionais.

3.3.2.2 Floresta urbana pública
Foi considerada floresta urbana pública toda a cobertura de vegetação sobre
as áreas verdes públicas, a arborização viária (BIONDI, 2015) e os corpos d’água.
A partir do arquivo vetorial fornecido e elaborado pelo IPPUC, contendo os
polígonos de áreas verdes da cidade, estas foram identificadas e seguiram as
tipologias definidas pela legislação municipal de Curitiba (CURITIBA, 1983; 1988;
2000a; 2000b; 2006):
a) parques - são áreas destinadas à proteção dos recursos naturais existentes com
no mínimo de dez hectares e que se destinem ao lazer da população;
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b) bosques - são áreas destinadas à proteção dos recursos naturais existentes, que
possuam área menor que dez hectares, e que se destinem à manutenção da
qualidade de vida e proteção do interesse comum de todos os habitantes;
c) praças - áreas com mais de 2.500 m2, admitida aproximação de 10%;
d) jardinetes - áreas com até 2.500 m2;
e) jardins ambientais - rua de lazer fechada, com acesso para moradores;
f) largos - áreas remanescentes de arruamentos e lindeiras a um cruzamento de
várias ruas, formando um conjunto de vários jardins frente a uma área central
formada pelo cruzamento;
g) eixos de animação - áreas remanescentes ao longo de uma rua, fundo de vale ou
refúgios centrais com grandes larguras, que permitam a implantação de áreas de
lazer, paisagismo ou esporte, que abranjam mais de uma quadra;
h) núcleos ambientais: área fechada no cruzamento de duas ruas com paisagismo;
i) centro poliesportivo - locais destinados ao esporte com ginásios fechados e
canchas esportivas externas;
j) Áreas de Proteção Ambiental (APA) - áreas de propriedade pública, sobre as
quais se impõe restrições às atividades ou uso da terra, visando à proteção de
corpos d’água, vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental definido pela
SMMA;
l) unidades de conservação específicas - criadas para fins e objetivos específicos,
tais como: jardim botânico, pomar público, jardim zoológico e nascentes;
m) áreas verdes diversas - áreas identificadas no arquivo vetorial da PMC como
áreas verdes, mas que não apresentaram categoria ou denominação específica.
A arborização viária foi definida como sendo toda a cobertura de vegetação
encontrada sobre o arruamento - ruas, avenidas, calçadas e demais acessos da
cidade (BIONDI, 2015). A partir dos dados do arquivo vetorial fornecido e elaborado
pelo IPPUC, foi criado, no software ArcGIS, um arquivo vetorial contendo somente o
arruamento da cidade.
Ainda que a maioria dos corpos d’água presentes nas cidades esteja
canalizada, a hidrografia de Curitiba não poderia ser ignorada. Assim, utilizou-se a
informação contida nos dados do arquivo vetorial fornecido e elaborado pelo IPPUC
o qual indicava os polígonos de rios e arroios, lagos e cavas, para criar um arquivo
vetorial contendo somente os corpos d’água da cidade.

55

Para cada uma das nove regionais foram cruzados, separadamente no
software ArcGIS, o arquivo vetorial da cobertura de vegetação com os arquivos
vetoriais de áreas verdes, do arruamento e dos corpos d’água, a fim de se obter a
floresta urbana pública de Curitiba.

3.3.2.3 Análise da floresta urbana ao longo da evolução da ocupação do território da
cidade de Curitiba-PR
A análise da composição, estrutura e função da floresta urbana ao longo da
evolução da ocupação do território de Curitiba, baseou-se em dados vetoriais do
IPPUC. Esta foi realizada por meio da área de ocupação do território nas datas
estipuladas no arquivo do IPPUC - 1830, 1836, 1857, 1900, 1927, 1938, 1966, 1970,
1973, 1985, 1991, 1992, 1993, 1997, 2000, 2003, 2005 e 2009 - e sua respectiva
proporção de cobertura de vegetação para a data de 2010, ano correspondente à
obtenção da imagem e, consequentemente, dos dados desta pesquisa. A análise
por meio de porcentagem se mostrou a mais adequada por se tratar de dados com
sobreposição de área, ou seja, uma área ocupada em 1830 também apresentou-se
inserida nos polígonos representantes dos anos de 1836 e 1900.

3.3.2.4 Índices espaciais de floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
Para calcular os índices espaciais de floresta urbana para a cidade de
Curitiba e suas regionais, de forma clara quanto à definição do tipo de vegetação
quantificada e da metodologia utilizada (CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992;
CAVALHEIRO et al., 1999; SILVA FILHO et al., 2005; NUCCI, 2008), foram
considerados os conceitos estabelecidos nesta pesquisa e que definem a floresta
urbana, sendo:
a) índice espacial de floresta urbana total - calculado levando-se em conta toda a
cobertura de vegetação encontrada para a cidade, dividido pelo número total de
habitantes, segundo o último censo do IBGE de 2010 (IBGE, 2014d);
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b) índice espacial de floresta urbana particular - calculado levando-se em conta
apenas a cobertura de vegetação encontrada dentro dos limites das quadras,
segundo os dados vetoriais de arruamento da cidade, dividido pelo número total
de habitantes (IBGE, 2014d);
c) índice espacial de floresta urbana pública - calculado levando-se em conta a
cobertura de vegetação encontrada em área públicas (onde o acesso da
população é livre) - áreas verdes (instituídas pela PMC e constantes no arquivo
vetorial base do IPPUC), arborização viária e corpos d’água, dividido pelo número
total de habitantes (IBGE, 2014d);
d) índice espacial de floresta urbana em áreas verdes públicas - calculado levandose em conta a cobertura de vegetação encontrada em áreas verdes públicas
(instituídas pela PMC e constantes no arquivo vetorial base do IPPUC) como os
bosques, parques, praças e jardinetes da cidade, dividido pelo número total de
habitantes (IBGE, 2014d).
A partir dos dados do censo do IBGE de 2010 (IBGE, 2014d) e dos dados de
área, calculados a partir do arquivo digital base do IPPUC também de 2010, foi
calculada a densidade populacional de Curitiba e de suas respectivas regionais.
Estes dados foram correlacionados com a porcentagem de cobertura de vegetação.

3.3.3 Análise da paisagem da floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
A paisagem da floresta urbana de Curitiba-PR foi caracterizada através da
análise dos componentes estruturais da paisagem, a matriz, os fragmentos e os
corredores e seus respectivos cálculos de métricas. Esta definição foi baseada em
Forman e Godron (1986), os precursores do estudo da paisagem no século XX.

3.3.3.1 Componentes estruturais da paisagem
A matriz da paisagem da floresta urbana de Curitiba e de suas regionais foi
definida pelos seguintes critérios (FORMAN; GODRON, 1986):
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a) área relativa - a classe de cobertura do solo de maior representatividade e
extensão ao longo da paisagem;
b) conectividade e controle da dinâmica da paisagem - a classe de cobertura do solo
de maior conectividade e que detém o controle sobre a dinâmica da paisagem.
Para esta pesquisa foram considerados somente os corredores formados
por vegetação, os quais foram baseados nos tipos propostos por Forman e Godron
(1986) e Lang e Blaschke (2009), tais como:
a) corredores lineares de vegetação - caracterizados por estreitas faixas de
vegetação dominada por espécies de borda de fragmentos, aqui considerada a
cobertura de vegetação sobre o arruamento que formaram faixas com área
superior a 7.500 m2;
b) corredores em quadra - corresponde à vegetação sobre o arruamento com área
de cobertura de 500 a 7.500 m2;
c) corredores urban stepping stones ou trampolins ecológicos urbanos - foram
caracterizados pela cobertura de vegetação sobre o arruamento com área inferior
a 500 m2;
d) corredores em faixas de vegetação - caracterizados por largas faixas de
vegetação que possui uma área central contendo espécies de interior, aqui
definidos como sendo a cobertura de vegetação sobre o arruamento com área
superior a 7.500 m2 e que se apresentaram de forma arredondada ou triangular;
e) corredores de corpos d’água - foi considerada a cobertura de vegetação sobre os
corpos d’água e que consequentemente acompanham a margem de rios e arroios
ou lagos e cavas.
Os parâmetros utilizados no estabelecimento das áreas de cada tipo de
corredor foram:
a) área de 500 m2 - corresponde à maior área de copa encontrado na arborização de
Curitiba em estudo realizado por Bobrowski e Biondi (2012) por meio de inventário
florestal urbano;
b) área de 7.500 m2 - corresponde à área padrão de arruamento ao longo de uma
quadra, baseado na Lei n. 2.942/1966 (CURITIBA, 1966). Esta Lei regulamenta
os projetos de arruamento e loteamento de Curitiba e estabelece que as vias
públicas não devem exceder 300 m e as secções transversais terão de 12 a 25 m,
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sendo 25 m o valor mínimo para vias expressas (CURITIBA, 1966). Assim
calculou-se a área padrão de arruamento (300 m x 25 m) igual a 7.500 m2.
Estas categorias de corredores foram estabelecidas para que fosse possível
realizar uma análise minuciosa da distribuição da arborização viária da cidade, de
forma a considerar toda a vegetação componente da arborização viária como
formadora de corredores. Incluem-se assim as pequenas áreas de vegetação (até
500 m2) como os trampolins ecológicos urbanos, a vegetação presente ao longo da
área de uma quadra (de 500 a 7.500 m2), e os grandes corredores (área superior a
7.500 m2). Estes três tipos somados aos corredores de corpo d’água e corredores
em faixa permitiram o estudo da paisagem com maior detalhamento, de forma a
aprimorar a análise do sistema formado pela floresta urbana de Curitiba.
Com base nos tipos de fragmentos propostos por Forman e Godron (1986),
foi feita uma adaptação e os fragmentos foram definidos como:
a) fragmentos remanescentes - são ilhas de vegetação que resistiram a um distúrbio
generalizado nas áreas ao seu redor, mas que preservam características
intrínsecas da biota nativa. Aqui considerados os parques (de conservação,
lineares e de lazer), bosques (nativos relevantes, de conservação e de lazer),
RPPNM e áreas verdes diversas (aquelas que constam no arquivo base do
IPPUC, mas cuja tipologia não é definida) com área maior que 100.000 m2. Este
valor foi estipulado uma vez que 99,76% das praças de Curitiba apresentam área
inferior a 100.000 m2 e 41,66% dos parques e bosques apresentam área superior
a este valor;
b) fragmentos de perturbação - são originários de áreas de vegetação que sofreram
um distúrbio produzido pela matriz, sendo muitas vezes descaracterizado, mas
que ainda apresentam certa cobertura de vegetação. Sendo assim, foram
considerados as praças, os eixos de animação e as áreas verdes diversas com
área de 2.500 a 100.000 m2. Este é o intervalo entre a área mínima de uma praça,
conforme estabelece o Decreto n. 427 de 1983 (CURITIBA, 1983), e a área
definida para os fragmentos remanescentes;
c) fragmentos introduzidos públicos - são áreas com vegetação plantada,
independente do porte. Foi considerada a vegetação inserida pela municipalidade
em área verde pública, tais como: jardinetes, largos, jardins ambientais, núcleos
ambientais, centro poliesportivo e as áreas verdes diversas menores que 2.500 m2;
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d) fragmentos introduzidos particulares - são áreas com vegetação plantada e/ou
manejada diretamente pelos habitantes de determinado local. Foi considerada
somente a cobertura de vegetação dentro dos limites das quadras, segundo os
dados vetoriais de arruamento da cidade.

3.3.3.2 Métricas de paisagem
As métricas de paisagem, utilizadas para qualificar o padrão espacial da
vegetação, foram as métricas de configuração da paisagem conforme descrito no
Quadro 3. As métricas foram calculadas para a área total da paisagem, por regional
e separadamente para cada um dos tipos dos componentes estruturais da
paisagem: corredores lineares, em faixa, de corpos d’água e urban stepping stones,
bem como em fragmentos remanescentes, de perturbação, introduzidos públicos e
particulares. Utilizou-se os softwares Excel e ArcGIS, extensão Patch Analist cuja
implementação baseia-se em McGarigal e Marks (1995).
Embora as imagens digitais utilizadas nesta pesquisa possuam resolução
espacial de 0,5 m, o processamento, a conversão de dados matriciais (raster) em
vetorial, e os recortes realizados no pós-processamento, acarretaram no surgimento
de um grande número de polígonos com área inferior à área de um píxel. Estes
pequenos polígonos poluem e dificultam a manipulação dos dados devido a sua
quantidade. Entretanto, quando somada a área destes, esta representa apenas
0,08% da área total de cobertura de vegetação e 0,03% da área total da cidade de
Curitiba. Assim, estipulou-se que para o cálculo das métricas de paisagem, fossem
considerados os polígonos com área igual ou maior que 0,25 m2, ou seja, a área de
um píxel.
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Métricas de
Paisagem

Descrição

Área total (CA)

Soma da área total de cada um dos tipos de elementos
estruturais da paisagem.

Percentual da
paisagem (ZLAND)

Percentagem da área total da paisagem em relação à área total
de cada um dos tipos de elementos estruturais.

Número de polígonos
(Nump)

Número total de polígonos.

Área do menor
polígono

Área do menor polígono encontrado.

Área do maior
polígono

Área do maior polígono encontrado.

Maior índice de
fragmento (LPI)
Área média (MPS)
Mediana da área
(MedPS)
Desvio padrão
da área (PSSD)
Coeficiente de
variância da área
(PSCoV)
Borda total (TE)
Densidade de borda
(ED)
Valor médio de borda
(MPE)

Percentagem da área total da paisagem que é composta pelo
polígono de maior área.
Área média dos polígonos.
Indica a área do polígono do meio.
Desvio padrão da área dos polígonos.

Coeficiente de variação da área dos polígonos.
Soma do perímetro de todos os polígonos.
Quantidade de borda em relação à área da paisagem. O valor
deste é igual a 0 quando existe apenas uma única área na
paisagem e não existem fronteiras. O valor se eleva com o
aumento do número e da irregularidade dos polígonos.
Valor médio da borda dos polígonos.

Índice de forma (SI)

É a razão entre o perímetro e a raiz quadrada da área e ajustado
por uma constante circular. O valor deste índice é igual a 1
quando o polígono é circular e aumenta quanto mais irregular for
sua forma.

Média perímetro área
(Mpar)

É a razão entre o perímetro e a área do polígono dividido pelo
número de polígonos. Indica a complexidade de forma do
polígono.

Média de correção
dimensão fractal
(MPFD)

Medida de complexidade de forma. A dimensão fractal média se
aproxima de 1 para formas com perímetros simples e se
aproxima de dois, quando as formas são mais complexas.

QUADRO 3 - MÉTRICAS DE CONFIGURAÇÃO DA PAISAGEM
FONTE: Adaptado de McGarigal e Marks (1995)
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As métricas de contágio e proximidade são muito difundidas em estudos de
conservação de paisagens formadas por remanescentes florestais, como mostram
os trabalhos de Ji et al. (2006), Watrin e Venturieri (2005), Lima e Rocha (2011),
Paudel e Yuan (2012). Estes autores, todavia, utilizaram estas métricas em
pesquisas com imagens de média resolução espacial, de 30 m. Corry e Nassauer
(2005) fazem uma análise muito pertinente acerca da falta de nexo dos números
obtidos por tais métricas em áreas urbanas, as quais são extremamente
fragmentadas. Os autores ainda destacam a necessidade de conversão dos dados,
já processados (em formato vetorial), novamente para o formato matricial (raster).
Assim, a quantidade de polígonos de vegetação gerados a partir das imagens
GeoEye-1 utilizadas nesta pesquisa, com resolução espacial de 0,5 m, foi de mais
de 1.777.000 (um milhão setecentos e setenta e sete mil) polígonos, impossibilitando
o software ArcGIS de processar os dados. Devido a todos estes fatores - resolução
da imagem, quantidade e proximidade de polígonos, e conversão de dados - as
métricas de contágio e proximidade não foram utilizadas nesta pesquisa.

3.3.4 Análise do sistema formado pela floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
A análise do sistema formado pela floresta urbana de Curitiba teve a
finalidade de verificar se a vegetação presente na cidade forma um sistema
integrado, a partir do qual pode-se assegurar que a vegetação cumpre suas funções
ecológicas, estéticas e sociais. Para tal, os componentes estruturais da paisagem
foram o ponto de partida.
Uma vez definidos os tipos de corredores e fragmentos, estes tiveram sua
área de influência estimada e delimitada por meio de buffers, e foram reclassificados em:
a) áreas

prioritárias

de

conservação

-

aquelas

formadas

por

fragmentos

remanescentes (parques e bosques), uma vez que são extensas áreas verdes de
vegetação nativa e, portanto, componentes prioritários na conservação da
biodiversidade urbana. Segundo Stanners e Bourdeau (1995), uma área verde
deve ser acessível à população com 15 minutos de caminhada, considerando que
uma pessoa adulta caminha em média 4 km/h, seriam 1.000 m de distância.
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Portanto, foi criado um buffer de 1.000 m ao redor da área dos parques e bosques
para definir sua área de influência;
b) áreas acessórias de conservação - aquelas formadas por fragmentos de
perturbação e fragmentos introduzidos públicos (praças, jardinetes e demais
áreas verdes públicas), consideradas áreas acessórias na composição da floresta
urbana. Segundo Puppi (1981), o raio de influência de praças e largos está entre
400 e 600 m. Baseado no autor, e evitando assumir valores extremos, foi
estabelecido o valor médio de 500 m como sendo o raio de influência das áreas
acessórias de conservação. Foi então criado um buffer de 500 m ao redor destas
áreas para definir sua área de influência;
c) áreas de fluxo - aquelas formadas por corredores de vegetação, independente do
tipo, definidos como os conectores da paisagem. Pivetta e Silva Filho (2002)
estabelecem o espaçamento necessário nas calçadas entre árvores de pequeno,
médio e grande porte. Partindo-se destes autores e visando não subestimar ou
superestimar o porte das árvores de rua de Curitiba, foi utilizado o espaçamento
entre árvores de porte médio - de sete a dez metros nas calçadas para estimar a
área de influência dos corredores de vegetação. Assim, foi criado um buffer de
10 m ao redor destas áreas;
d) áreas potenciais de conservação - aquelas formadas por fragmentos introduzidos
particulares (vegetação dentro dos limites das quadras, segundo os dados
vetoriais de arruamento da cidade). Foram considerados na análise do sistema de
floresta urbana apenas os fragmentos introduzidos particulares com área igual ou
superior a 500 m2, que foi a maior área de copa arbórea encontrada na
arborização de Curitiba (BOBROWSKI; BIONDI, 2012). Desta maneira procurouse considerar apenas a vegetação em área particular que correspondesse à área
de copa de pelo menos uma árvore de grande porte, cuja supressão depende de
autorização da PMC.
A partir destas informações foram elaborados mapas temáticos, contendo o
sistema formado pela floresta urbana de Curitiba e os áreas livres de vegetação, ou
seja, áreas fora do raio de influências das áreas prioritárias e acessórias de
conservação e ainda desprovidas de cobertura de vegetação.

63

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 PROCESSAMENTO DA IMAGEM DIGITAL GEOEYE-1 DA CIDADE DE
CURITIBA-PR
4.1.1 Pré-processamento da imagem digital
As imagens digitais GeoEye-1, adquiridas para a realização desta pesquisa,
apresentaram erro residual de posicionamento e passaram pela correção geométrica
por transformação perspectiva com a determinação de parâmetros pelo método dos
mínimos quadrados. O erro médio quadrático (RMS), obtido para os pontos de controle
coletados nas nove imagens foi, em média, de 0,98 píxel. De acordo com Gao (2009),
este erro é aceitável uma vez que corresponde a menos de um píxel. A imagem
digital final, corrigida e mosaicada, da área total da cidade é mostrada na Figura 5.
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FIGURA 5 - IMAGEM DIGITAL GEOEYE-1 EM COMPOSIÇÃO RGB - 321 DA CIDADE DE
CURITIBA-PR E DE DOIS RECORTES AMPLIADOS
FONTE: A autora (2015)
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4.1.2 Classificação da imagem digital
A classificação por árvore de decisão exigiu uma análise minuciosa do
comportamento espectral de cada banda de cada uma das imagens, uma vez que
foi baseada em critérios e limiares estabelecidos provenientes tanto das bandas
originais quanto do realce aplicado a estas. Portanto, para cada uma das nove
imagens foi estabelecido um valor limiar específico para cada critério utilizado na
árvore de decisão, ou seja, na vegetação, nas superfícies azuis e na sombra
(QUADRO 4).

Bairro Novo

< 0,45

SUPERFÍCIES AZUIS
BANDA
CP 4
ORIGINAL
AZUL
≥ 170

Boa Vista

< 0,68

≥ 255

Boqueirão

< 0,65

≥ 255

Cajuru

< 0,62

≥ 240

≥ 30

CIC

< 0,65

≥ 255

≥ 30

Matriz

< 0,65

≥ 255

≥ 30

CRITÉRIO
IMAGEM

VEGETAÇÃO
NDVI

SOMBRA
HSV
BANDA
CP 1
VALOR
≥ 30
≥ 30
≥ 30

Pinheirinho

< 0,65

Portão

< 0,65

≥ 240

≥ 180

≥ 30
≥ 30

Santa Felicidade

< 0,68

≥ 255

≥ 30

QUADRO 4 - LIMIARES UTILIZADOS PARA CADA CRITÉRIO E IMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO
POR ÁRVORE DE DECISÃO
FONTE: A autora (2015)

Observa-se no Quadro 4 que para as regionais Bairro Novo e Pinheirinho
não foi possível identificar as superfícies azuis por meio da Componente Principal
(CP) 4, assim utilizou-se os valores originais de níveis de cinza da banda original
azul. Para a regional Boqueirão, as áreas sombreadas foram melhor separadas por
meio da CP 1.
Nas imagens GeoEye-1 fusionadas, ou seja, com resolução espacial de 0,5 m,
ocorreu um efeito de mistura espectral principalmente nos píxeis localizados nas
bordas das feições tais como telhados e árvores. Desta forma, os valores limiares
para delimitar a vegetação, bem como para excluir as áreas de sombra e superfícies
azuis que apresentaram confusão com a vegetação, foram estabelecidos de maneira
conservadora. Ou seja, os valores limiares foram estabelecidos baseando-se no
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comportamento espectral dos píxeis mais representativos de cada classe vegetação, sombra e superfícies azuis.
O objeto de estudo desta pesquisa foi a cobertura de vegetação presente na
cidade de Curitiba. Segundo McBride (2011), em alguns casos os valores de píxel a
partir de qualquer uma das bandas espectrais individuais irá proporcionar o melhor
método para separar a coloração verde do gramado daquele das folhas de plantas
lenhosas e, em outros casos, até mesmo os índices de vegetação não serão
capazes de separar claramente estas duas classes. Uma vez que as imagens
utilizadas nesta pesquisa datam do verão, toda a vegetação está fotossinteticamente
ativa, sendo o comportamento espectral do gramado muito semelhante ao
comportamento espectral das folhas das árvores. Portanto, para as imagens aqui
utilizadas e o método de classificação definido, não foi possível distinguir estas duas
classes (gramado e vegetação arbórea), sendo classificada toda a cobertura de
vegetação presente na cidade de Curitiba sem distinção do porte.
Considerar, entretanto, toda a vegetação presente na cidade, independente
do porte, como componentes da floresta urbana é extremamente importante.
Segundo Silva Filho et al. (2005), mesmo quando se considera na classificação
apenas a vegetação de porte arbóreo, ainda assim existe uma sobreposição das
copas das árvores com áreas permeáveis ou impermeáveis, e isto deve ser
entendido como um espaço já “tratado” pela arborização, onde os efeitos da
exposição à radiação já estão sendo amenizados pela presença das árvores. Assim
como as árvores, a presença de gramíneas e arbustos desempenham funções
distintas, mas igualmente fundamentais nos ambientes urbanos, seja pela
permeabilidade do solo ou melhoria do microclima.
Com relação à área sombreada, 5,02% da área total de Curitiba apresentouse coberta por sombra. A regional que apresentou a maior cobertura de sombra em
sua área foi a Matriz, com 0,85%, justamente a regional onde se concentram os
bairros centrais da cidade, com ocupação mais antiga e onde a maior parte do
zoneamento permite edificações sem limite de altura (CURITIBA, 2000a).
Enquanto o aprimoramento da tecnologia proporciona o acesso a imagens
digitais de sensores remotos com informações cada vez mais detalhadas da
superfície terrestre, também se torna cada vez mais criterioso a interpretação destes
dados. Assim, a escolha da metodologia a ser adotada para a realização da
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classificação da imagem digital de alta resolução espacial GeoEye-1 se mostrou
crucial para a correta interpretação dos resultados por ela apresentados.
Todo o processo de tratamento das imagens digitais foi bastante trabalhoso,
além de ser inédito para o estudo da vegetação em área urbana. Alguns aspectos
foram cruciais para que fosse possível se chegar ao produto da classificação digital
de 434 km2 em imagens de satélite de resolução submétrica. Os quais foram: a
adequação da geometria das imagens com a base de dados cartográfico digital; o
recorte das imagens em áreas menores para que se tornassem legíveis aos
programas computacionais de SR e SIG; a escolha dos critérios e da metodologia
utilizada na classificação; e a escolha acertada dos programas computacionais,
devido às diferenças de implementação de suas ferramentas e, consequentemente,
dos resultados obtidos.

4.2 IDENTIFICAÇÃO DA FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
4.2.1 Panorama da floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
Baseado nos dados vetoriais do IPPUC de 2010, Curitiba possui uma área
total de 434.530.889,27 m2. A classificação das imagens digitais resultou em uma
área total de cobertura de vegetação de 189.826.140,18 m2. Portanto a floresta
urbana de Curitiba corresponde a 43,69% da área total do município (FIGURA 6).
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FIGURA 6 - FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
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As informações divulgadas sobre a cobertura de vegetação e as áreas
verdes de Curitiba são diversas e confusas. As informações partem da Prefeitura e
de seus Programas em Meio Ambiente como o Biocidade (CURITIBA, 2014c). Cada
uma destas fontes cita números que divergem entre si e que carecem de
informações sobre a metodologia que os embasa.
O Programa Biocidade da PMC (CURITIBA, 2014c) divulga que o território
de Curitiba apresenta 77.786.020,60 m² de maciços florestais, os quais indicariam
51,5 m² de área verde por habitante, além de 300 mil árvores em suas vias públicas.
Já uma reportagem divulgada em janeiro de 2012, no endereço eletrônico da PMC,
informa sobre o novo mapa de maciços florestais elaborado pela SMMA com o uso
de imagens digitais GeoEye-1 (CURITIBA, 2014b), a mesma utilizada nesta
pesquisa. Nesta reportagem, apontou-se um índice de 64,5 m² de área verde por
habitante. Entretanto, não revela o valor total em metros quadrados da cobertura
vegetal da cidade e nem o método utilizado na classificação da imagem. Apenas
esclarece que foram considerados os maciços florestais com mais de 100 m² na
quantificação da vegetação. Esta mesma reportagem diz que em 1987 os maciços
representavam 15,06% do território da cidade, 13,56% em 1992, 17,9% em 2000 e
26% em 2010 (CURITIBA, 2014b).
Em uma análise temporal, com o uso de imagens digitais Landsat (30 m de
resolução espacial e datadas do mês setembro), do comportamento da cobertura de
vegetação de Curitiba em 1986 e 2004, Vieira e Biondi (2008) verificaram que esta
diminuiu de 39% para 30%, como resultado do processo de crescimento urbano.
Conforme já mencionado, a metodologia utilizada procurou identificar toda a
cobertura de vegetação da cidade, motivo pelo qual utilizou-se uma imagem digital
com resolução espacial de 0,5 m, ou seja, um píxel da imagem corresponde a 0,25
m2 de área de terreno. Assim, inviabiliza-se a comparação com os dados atuais
publicados pela PMC, os quais desconsideram os fragmentos de vegetação
inferiores a 100 m². Tampouco torna-se correto a comparação com resultados de
Vieira e Biondi (2008), cuja base de dados foram imagens digitais com resolução
espacial média, de 30 m, na qual um píxel da imagem corresponde a 900 m2 de área
de terreno, além da diferença na temporalidade das informações.
Entretanto, os dados da PMC (CURITIBA, 2014b) apontam para uma
tendência de aumento na cobertura de vegetação da cidade desde 1987, o que é
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contraditório quando verifica-se a evolução da ocupação urbana da cidade e o
aumento de sua densidade populacional, o que leva a pressupor que haja uma
aumento na busca por espaço e consequentemente na substituição de áreas de
vegetação por áreas construídas. Portanto, este aumento da cobertura de vegetação
pode ser explicado não pelo fato de áreas terem sido replantadas, e sim pelo
aprimoramento das técnicas de obtenção e classificação dos dados, o que leva a
uma melhor identificação da cobertura de vegetação da cidade por meio de
sensores remotos cada vez mais sofisticados.
Com base nestas considerações, cabe ressaltar que o valor de 43,69% de
floresta urbana estimados nesta pesquisa não necessariamente indica que houve
um aumento na quantidade de vegetação da cidade. O que houve foi a utilização de
uma imagem digital de altíssima resolução espacial a qual foi processada e
classificada a fim de quantificar toda a cobertura de vegetação (independente do
porte) presente na cidade. Fato que torna-se evidente quando se faz duas
considerações acerca dos resultados obtidos nesta pesquisa e os estimados por
Vieira e Biondi (2008) para o ano de 2004. A primeira é que dos 43,69% de
cobertura de vegetação, 14,25% foram polígonos de vegetação com área inferior a
900 m2 cuja identificação não é possível em imagens Landsat. A segunda é a de
que, fazendo-se uma análise comparativa da proporção de cobertura de vegetação
por regional nos anos de 2004 e 2010 (VIEIRA; BIONDI, 2008), verifica-se
exatamente uma mesma tendência, a regional com menor proporção de vegetação
para os dois anos foi a regional Portão, seguida pela Matriz, Cajuru, Boqueirão, Boa
Vista, CIC, Pinheirinho, Santa Felicidade e por fim, a regional de maior cobertura de
vegetação, a Bairro Novo.

4.2.1.1 A floresta urbana particular e pública da cidade de Curitiba-PR
A área particular total de Curitiba, identificada como a área dentro dos limites
das quadras, segundo os dados vetoriais de arruamento da cidade, foi estimada em
325.299.708,35 m2 (74,86% da área total da cidade) dos quais, 150.797.550,80 m2
coberto por vegetação (34,70% da área total da cidade). A área pública, ou seja, o
arruamento, as áreas verdes e os corpos d’água totalizaram 109.231.180,92 m2
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(25,14% da área total da cidade), dos quais 39.028.589,38 m2 (8,98% da área total
da cidade) coberto por vegetação (GRÁFICO 1; FIGURA 7).
A área pública, estimada em 78.961.942,06 m2 (18,17% da área total da
cidade) de arruamento, 19.035.316,37 m2 (4,38% da área total da cidade)de áreas
verdes e 11.233.922,48 m2 (2,59% da área total da cidade) de corpos d’água,
apresentou uma cobertura de vegetação de 21.686.064,42 m2 (4,99% da área total
da cidade), 14.024.976.71 m2 (3,23% da área total da cidade)e 3.317.548,25 m2
(0,76% da área total da cidade), respectivamente (GRÁFICO 1; FIGURA 7).
A Tabela 1 apresenta os valores reais e percentuais, da área total e por
regional, da floresta urbana em área particular e pública (arruamento, áreas verdes e
corpos d’água), do município de Curitiba. Os Apêndices 2 a 10 trazem os mapas da
floresta urbana em área particular e pública de cada uma das nove regionais da
cidade.
Área Pública
8,98%
Coberta por Vegetação

Área Total de Curitiba

Arruamento
Área Pública
Sem Vegetação

27,46%
72,54%

16,16%

Área Particular
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3,23%

26,32%
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0,76%
Área Particular
Coberta por
Vegetação
34,70%

Hidrografia
29,53%
70,47%

GRÁFICO 1 - FLORESTA URBANA DA ÁREA PARTICULAR E PÚBLICA DA CIDADE DE
CURITIBA-PR
FONTE: A autora (2015)
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FIGURA 7 - FLORESTA URBANA DA ÁREA PARTICULAR E PÚBLICA DA CIDADE
DE CURITIBA-PR
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TABELA 1 - FLORESTA URBANA DA ÁREA PARTICULAR E PÚBLICA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
Regionais da Cidade de Curitiba-PR
Bairro Novo
2

Área
Particular

Área (m )

Quadras

Total

Sem
vegetação

Total Área
Particular

Arruamento Coberto por
vegetação
Total

Área Pública
Área Total

Total

Área (m )

%

2

Área (m )

Cajuru
%

2

Área (m )

CIC
%

2

Área (m )

Matriz
%

2

Área (m )

Pinheirinho
%

2

Área (m )

Portão
%

2

Área (m )

Santa Felicidade
%

2

Área (m )

%

Área Total
Área (m2)

%

12.871.196,57 36,03 25.681.154,69 52,79 18.854.082,87 73,28 16.809.325,21 70,71 20.393.544,48 45,36 18.582.092,73 74,20 19.863.451,75 45,82 18.058.989,82 74,19 23.388.319,44 43,53 174.502.162,27 53,64

35.727.468,42

100 48.644.643,63

6.875.836,70 26,72

100 25.729.919,57

6.964.165,35 29,29 24.568.405,83 54,64

100 23.773.490,56

100 44.961.950,31

6.462.371,88 25,80 23.484.760,51 54,18

100 25.044.464,61

100 43.348.212,26

6.282.694,35 25,81 30.339.555,39 56,47 150.797.554,08 46,36

100 24.341.684,17

100 53.727.874,83

100 325.299.716,35

100

4.027.077,82 71,28

8.396.327,76 70,31

6.233.196,33 79,09

6.760.626,77 72,52

6.114.660,97 70,98

6.730.927,06 73,74

6.175.528,31 73,29

6.438.697,87 74,17

6.398.834,75 68,68

57.275.883,50 72,54

1.622.920,64 28,72

3.545.731,07 29,69

1.648.301,24 20,91

2.561.420,52 27,48

2.500.559,76 29,02

2.396.395,46 26,26

2.250.618,52 26,71

2.242.714,41 25,83

2.917.402,80 31,32

21.686.066,57 27,46

7.881.497,57

9.322.047,29

8.615.220,73

9.127.322,52

8.426.146,83

8.681.412,28

9.316.237,55

78.961.950,06

5.649.998,46

100 11.942.058,83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sem
vegetação

261.626,30 34,25

510.180,13 30,83

1.349.585,54 23,05

640.839,48 33,65

542.180,16 19,44

497.461,92 29,46

424.161,88 22,25

247.601,14 35,46

536.703,11 30,22

5.010.341,94 26,32

Coberto por
vegetação

502.260,15 65,75

1.144.464,66 69,17

4.504.358,71 76,95

1.263.451,54 66,35

2.246.513,94 80,56

1.191.414,59 70,54

1.482.329,49 77,75

450.628,26 64,54

1.239.555,37 69,78

14.024.982,43 73,68

Total

763.886,45

1.654.644,79

5.853.944,25

1.904.291,02

2.788.694,10

1.688.876,51

1.906.491,37

698.229,40

1.776.258,48

19.035.324,37

Sem
vegetação
Corpos
d’água

%

2

Boqueirão

Coberto por
22.856.271,85 63,97 22.963.488,94 47,21
vegetação

Sem
vegetação

Áreas
Verdes

Boa Vista

Coberto por
vegetação

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.961.468,68 68,42

123.152,59 52,80

263.827,43 81,72

425.644,69 63,01

3.393.726,07 93,81

51.573,34 65,23

1.461.839,92 49,45

57.646,23 50,77

177.495,29 48,06

7.916.379,49 70,47

905.201,52 31,58

110.089,88 47,20

59.007,67 18,28

249.848,75 36,99

223.869,43 6,19

27.486,69 34,77

1.494.347,11 50,55

55.893,33 49,23

191.803,86 51,94

3.317.551,00 29,53

79.060,03

2.956.187,04

Total

2.866.670,20

Sem
vegetação

100

233.242,47

6.250.172,80 67,35

9.029.660,47 65,29

7.846.609,30 55,81

7.827.110,94 65,76 10.050.567,20 66,91

7.279.962,33 66,82

8.061.530,11 60,66

6.743.945,24 71,04

7.113.033,15 62,06

70.202.604,93 64,27

Coberto por
vegetação

3.030.382,31 32,65

4.800.285,61 34,71

6.211.667,62 44,19

4.074.720,81 34,24

3.615.296,74 33,18

5.227.295,12 39,34

2.749.236,00 28,96

4.348.762,03 37,94

39.028.599,99 35,73

Total Área
Pública

9.280.555,11

100 13.829.946,09

100

322.835,09

100 14.058.276,92

100

675.493,44

100 11.901.831,75

100

3.617.595,50

100

4.970.943,13 33,09

100 15.021.510,33

100 10.895.259,07

100

100 13.288.825,24

100

100

113.539,56

9.493.181,24

100

369.299,15

100 11.461.795,18

100

11.233.930,48

100 109.231.204,92

100

100

Sem vegetação

19.121.369,37 42,48 34.710.815,16 55,56 26.700.692,17 67,11 24.636.436,15 69,06 30.444.111,68 50,75 25.862.055,06 71,96 27.924.981,86 49,31 24.802.935,06 73,31 30.501.352,59 46,79 244.704.753,88 56,31

Coberto por vegetação

25.886.654,16 57,52 27.763.774,55 44,44 13.087.504,32 32,89 11.038.886,16 30,94 29.539.348,96 49,25 10.077.668,62 28,04 28.712.055,63 50,69

Total

45.008.023,53

100 62.474.589,71

100 39.788.196,48

100 35.675.322,31

100 59.983.460,64

100 35.939.723,68

100

5663703750

9.031.930,35 26,69 34.688.317,42 53,21 189.826.143,38 43,69

100 33.834.865,41

100 65.189.670,01

100 434.530.897,27

100

FONTE: A autora (2015)
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Quanto à floresta urbana distribuída por regional, a Bairro Novo foi a que
apresentou a maior proporção de cobertura de vegetação por área, 57,52%
(APÊNDICE 2; TABELA 1). Esta regional está localizada ao sudeste da cidade e,
segundo o zoneamento de uso e ocupação do solo de Curitiba, é formada em
grande parte pela APA do Parque Iguaçu, por Zona Residencial de Ocupação
Controlada cuja taxa mínima de permeabilidade do solo é de 50%, e por Setor
Especial de Habitação de Interesse Social, o qual compreende as áreas onde há
interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização
fundiária, que se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do
solo (CURITIBA, 2000a). Aliado a isto, o fato desta Regional ter sido ocupada
recentemente, a partir do ano de 1985, pode-se justificar a manutenção da cobertura
de vegetação em mais da metade de sua área.
As regionais Portão (APÊNDICE 3) e Matriz (APÊNDICE 4) foram as que
apresentaram a menor proporção de floresta urbana por área, 26,69% e 28,05%,
respectivamente (TABELA 1). A regional Portão possui grande parte de sua área
como Zona Residencial 3 e 4 (com taxa mínima de permeabilidade do solo de 25%)
e possui histórico de ocupação iniciado na década de 1930. Estes fatores
contribuem para esta regional apresentar a maior densidade populacional de
Curitiba, 72 habitantes por hectare (hab/ha), o que pode ter influenciado sua baixa
proporção de cobertura de vegetação. Já a regional Matriz é formada em grande
parte pelo Setor Histórico e pela Zona Central cuja taxa mínima de permeabilidade
do solo é de apenas 4% (CURITIBA, 2000a). Esperava-se que a regional Matriz
apresentasse a menor cobertura de vegetação da cidade, entretanto esta possui
4,7% de sua área total instituída como área verde, enquanto a regional Portão
possui apenas 2,06%. Isto acabou elevando a cobertura de vegetação da regional
Matriz, o que de certa forma mostra que os esforços de criação de áreas verdes
podem levar ao aumento real da cobertura de vegetação até mesmo em regiões
centrais das cidades. Mesmo que seja um maior número de áreas verdes de cunho
cultural do que ecológico, tais como as praças (BIONDI, 2015). Em estudo realizado
por Biondi e Lima Neto (2012), a regional Matriz foi a que apresentou tanto o maior
número de praças como o maior Índice de Área de Praça (IAP) por habitante entre
as regionais.
Quando observada a distribuição da floresta urbana em área particular, a
regional Bairro Novo foi a que apresentou maior proporção de cobertura de
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vegetação por área, 63,97% (APÊNDICE 2; TABELA 1). Esta vegetação concentrase no interior de lotes particulares e também na área indicada pelo Mapa de
Zoneamento como a APA do Parque Iguaçu. Entretanto esta APA e os limites do
Parque não constam no arquivo vetorial (fornecido pelo IPPUC) de áreas verdes.
Assim, tais áreas foram inseridas como lotes e classificadas como particulares. Além
de ser formada em grande parte por Zona Residencial de Ocupação Controlada cuja
taxa mínima de permeabilidade do solo é de 50%.
Novamente as regionais Portão (APÊNDICE 3) e Matriz (APÊNDICE 4)
foram as que apresentaram menor proporção de floresta urbana em área particular,
25,80% (TABELA 1). Estas são as regionais cuja ocupação é a mais antiga da
cidade, e que concentram a Zona Central e as Zonas Residenciais cujos bairros
possuem o metro quadrado construído mais valorizado de Curitiba. Dos dez bairros
com o metro quadrado construído mais caro, nove estão nestas regionais (VIVA
REAL, 2014). Além disto, estão entre as três regionais de maior densidade
populacional da cidade. Portanto, por serem regiões de ocupação antiga, de alto
valor financeiro (VIVA REAL, 2014) e que abrigam 26% (IBGE, 2014d) da população
de Curitiba tendem a ter cada metro de terreno plenamente utilizado, o que pode
justificar a baixa proporção de área particular ocupada por vegetação.
A separação e quantificação da floresta urbana em área particular e pública
é uma abordagem um tanto inovadora e sugerida por alguns autores como Avelar e
Silva Neto (2008), Moura e Nucci (2010) e Biondi (2015). Este resultado mostra-se
oportuno por evidenciar a cobertura de vegetação de responsabilidade do poder
público. Ainda que a legislação impere, principalmente sobre o destino dos
componentes arbóreos da vegetação em área particular (CURITIBA, 2000d), apenas
cerca de 21% da floresta urbana de Curitiba encontra-se em área pública.
Em se tratando de área pública, a regional Boqueirão foi a que apresentou a
maior proporção de floresta urbana por área, 44,19% (APÊNDICE 5; TABELA 1).
Nesta regional estão inseridos 36% da área total de áreas verdes de Curitiba,
incluindo a maior delas, o Parque Iguaçu.
A regional Portão foi a que apresentou a menor proporção de floresta urbana
em área pública, 28,96% (APÊNDICE 3; TABELA 1). Dentre todas as regionais, esta
foi a que apresentou menor proporção de cobertura de vegetação nas áreas verdes.
Apenas 3,82% da área da regional é instituída por áreas verdes e estas tem apenas
65,33% de sua área coberta por vegetação. Além de possuírem um menor número
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de áreas verdes de pequeno porte, estas se apresentam com 45% de sua área total
sem cobertura de vegetação.
A proporção de área de arruamento coberto de vegetação variou de 20 a
31% entre as regionais, totalizando 27% para a área total de Curitiba. Leal, Biondi e
Rochadelli (2008), em estudo realizado sobre os investimentos destinados à
arborização de ruas na cidade de Curitiba, verificaram um maior investimento
aplicado na arborização de ruas localizada na área central da cidade de Curitiba,
pois seria o espaço urbano de maior valor destinado ao plantio de árvores de ruas.
Segundo os autores, a sociedade destina valores relativamente altos de sua renda
em investimentos que proporcionem os benefícios advindos da arborização de rua.
Entretanto tal investimento não refletiu em uma maior cobertura de vegetação para a
regional Matriz, a qual manteve-se na média de cerca de 26% de cobertura de
vegetação sobre o arruamento. Isto pode ser explicado pelo fato da regional Matriz
ser formada pelos bairros centrais da cidade. Nestes bairros se destacam o
comércio, o serviço e a administração pública, ou seja, transita um grande fluxo de
pessoas, o que torna prioridade a acessibilidade e a mobilidade nas ruas. Neste
caso, a arborização de ruas pode se tornar um obstáculo (LIMA NETO; BIONDI, 2011).
Para Oliveira e Carvalho (2010), é evidente que a qualidade ambiental
urbana também reflete a desigualdade de renda. Em estudo realizado pelos autores
sobre a arborização de vias públicas e aspectos socioeconômicos em Ponta GrossaPR, as vilas com melhores índices socioeconômicos, portanto assistidas por
infraestrutura básica, apresentaram também maior número de árvores. Fato não
observado para Curitiba. Dados do Censo 2010 do IBGE (2014d) apontam que as
regionais

Cajuru

(APÊNDICE

6)

e

Matriz

(APÊNDICE

4)

apresentam

respectivamente o maior número de indivíduos e de residências com rendimento
nominal mensal domiciliar per capita de até 70 reais. Entretanto estas regionais
possuem uma cobertura de vegetação em arruamento muito próximo da média
encontrada para toda Curitiba, cerca de 27% (TABELA 1).
A regional Santa Felicidade foi justamente a que apresentou a maior
proporção de cobertura de vegetação sobre o arruamento, 31,32% (APÊNDICE 7;
TABELA 1). Em estudo realizado por Moura e Nucci (2010), os autores estimaram a
cobertura vegetal para o bairro Santa Felicidade em 42% de sua área total e a
distinguiram em uso público ou particular. Os autores apontaram que 4% da
cobertura de vegetação encontra-se em uso público e 96% em uso particular.
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Apesar deste resultado ser de apenas um bairro da regional, o mesmo ocupa 20%
da área total da regional. A divergência entre os valores encontrados é significativa e
pode ser explicada pela diferença de metodologia utilizada nas pesquisas. Moura e
Nucci (2010) utilizaram fotografias aéreas e a interpretação e digitalização manual
dos polígonos de vegetação. Este método é totalmente dependente do operador e
assim mais suscetível a erros do que aqueles processados por programas de
imagens. O que provavelmente pode ter levado a subestimação da vegetação em
área pública por parte dos autores.
Com relação às áreas verdes, o arquivo digital fornecido e elaborado pelo
IPPUC e datado de 2010, apresentou um total de 1.173 áreas verdes cobrindo
19.035.324,37 m2 ou 4,38% da área total de Curitiba. Destas, 1.164 apresentaram
alguma cobertura de vegetação e em nove (5 jardinetes, 3 praças e 1 largo) não foi
verificada a presença de vegetação. A área total de vegetação em áreas verdes foi
de 14.024.982,43 m2, ou seja, 73,68% da área de cobertura do solo das áreas
verdes é efetivamente coberto por vegetação. A presença de corpos d’água nas
áreas verdes foi estimada em 1.952.922,65 m2 ou 10,26% da área de cobertura do
solo destas. O Apêndice 11 traz a listagem, por regional, do número de áreas verdes
de cada tipologia e suas respectivas áreas de ocupação do solo, de cobertura de
vegetação e ainda a área ocupada por vegetação somada da área de corpos d’água.
A regional CIC (APÊNDICE 8) foi a que apresentou a maior proporção de
vegetação em suas áreas verdes, 80,56% (TABELA 1). São 115 áreas verdes,
sendo seis parques e dois bosques, cujas datas de criação apontam a década de
1990. Esta é a mais recente regional criada em Curitiba e sua área é, em grande
parte, formada por Zona de Ocupação Controlada, Zona de Contenção, Zona de
Represa e Zona Industrial. Estas categorias de zoneamento podem influenciar em
um maior isolamento destas áreas verdes, uma vez que distancia a população de
seu usufruto e consequentemente pode haver pouca atenção do poder publico
nestas áreas. Este isolamento pode acarretar em um menor investimento em
manutenção da vegetação e até mesmo em infraestrutura que acaba por
impermeabilizar o solo e suprimir a vegetação. Isto pode explicar a maior
porcentagem de cobertura de vegetação nestas áreas verdes.
Com relação às principais categorias de áreas verdes, a regional Boa Vista
(APÊNDICE 9) contemplou 29,72% do número total de parques e bosques da
cidade, sendo sete parques e quatro bosques. Esta regional apresentou 69,17% da
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área total das áreas verdes coberto por vegetação (TABELA 1) e 8% de corpos
d’água. A regional Pinheirinho (APÊNDICE 10), por sua vez, foi a única regional que
não apresentou estas categorias de áreas verdes.
Estes resultados traduzem a irregularidade na distribuição das áreas verdes
ao longo do município de Curitiba. Apenas duas regionais, CIC e Boa Vista, detém
cerca de 50% do total de parques e bosques da cidade. Categorias estas de maior
contribuição à manutenção da conservação da biodiversidade urbana, conforme
estabelece o Sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba
(CURITIBA, 2000b). Tais resultados corroboram com Vieira e Biondi (2008), as
autoras já alertavam que a vegetação de Curitiba era mal distribuída em 1986 e piorou
em 2004.

4.2.2 Floresta urbana versus a evolução da ocupação do território da cidade de
Curitiba-PR
O arquivo vetorial base, fornecido pelo IPPUC, aponta o marco zero da
cidade de Curitiba, a Praça Tiradentes, como sendo a área mais antiga de ocupação
da cidade, datada de 1830. A data é posterior à fundação da Vila Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais, em 1693, entretanto coexistente com o início dos tempos de
prosperidade do tropeirismo no Paraná, em 1812, e sua posterior emancipação
política, em 1853 (CURITIBA, 2014d).
A floresta urbana (em áreas públicas e particulares) de Curitiba apresentou
maior cobertura do solo nas áreas do território ocupadas em 1830 e nas décadas de
1970 e 1990. Como mencionado anteriormente, a área de ocupação do território em
1830 corresponde somente à área da Praça Tiradentes, cuja cobertura de vegetação
corresponde a 71% da área total da praça. Na década de 1970, destaca-se a área
do Aeroporto do Bacacheri e do Parque Barigui. A área do Aeroporto do Bacacheri
está inserida quase na totalidade em área particular e sua cobertura de vegetação
representa 62% de sua área total. A área do Parque Barigui apresentou 68% de
cobertura de vegetação. Para a área do território ocupado na década de 1990,
destacam-se as áreas hoje ocupadas pelo Jardim Botânico de Curitiba e o Campus
Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná, com 61% de cobertura de
vegetação; áreas particulares próximas ao Parque Barigui, apresentando 74% de
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cobertura de vegetação; e ainda parte da área do Parque Tingui e de seu entorno,
dos quais 61% é coberto por vegetação (GRÁFICO 2).
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GRÁFICO 2 - PROPORÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DA FLORESTA URBANA EM RELAÇÃO
AOS ANOS DE EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADE DE
CURITIBA-PR
FONTE: A autora (2015)

As áreas de ocupação do território que apresentaram menor proporção de
cobertura de vegetação foram àquelas ocupadas ainda no século XIX (GRÁFICO 2;
FIGURA 8). São áreas localizadas nos bairros Centro e São Francisco e que, de
acordo com o zoneamento de uso e ocupação do solo de Curitiba (CURITIBA,
2000a), estão inseridas na Zona Central e no Setor Histórico. A Zona Central, ou
seja, o centro tradicional da cidade é caracterizado pela grande concentração de
atividades e funções urbanas de caráter setorial, tendo apenas 4% como taxa de
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permeabilidade mínima do solo. O Setor Histórico é parte da área central e engloba
um grande número de edificações originárias do processo de ocupação da cidade no
fim do século XIX e início do século XX, caracterizando o núcleo urbano de maior
expressão histórica e cultural, e não possui restrições quanto à permeabilidade do
solo, ou seja, pode possuir construções e solo 100% impermeabilizado (CURITIBA,
2000a). Cabe mencionar que até o século XVIII a vegetação não se misturava com a
cidade, foi somente a partir de meados do século XIX que Curitiba começou a
esboçar a introdução de árvores em suas vias e praças (BIONDI; ALTHAUS, 2005).
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FIGURA 8 - ÁREA DE COBERTURA DA FLORESTA URBANA EM RELAÇÃO À EVOLUÇÃO
DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADE DE CURITIBA-PR
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Quando observada a floresta urbana em área pública, destacam-se as áreas
ocupadas em 1830, 1836 e 1973, as quais coincidem com a área das Praças
Tiradentes, Generoso Marques e José Borges de Macedo; e do Parque Barigui.
Para estas áreas, a percentagem de floresta urbana pública corresponde a 100%,
93,01% e 93,36%, respectivamente.
Por sua vez, a floresta urbana em área particular é maior nas porções do
território ocupadas em 1970, 1992 e 2005. Estas apresentaram 98,48%, 95,81% e
83,58% de cobertura de vegetação e correspondem a área ocupada pelo Aeroporto
do Bacacheri, uma área a noroeste do Parque Barigui e diversas áreas ao sul e
oeste da cidade, respectivamente.
Os anos 1980 e 1990 foram marcados pela criação de importantes áreas
verdes em Curitiba como os Parques General Iberê de Mattos (conhecido como
Bacacheri), Caiuá, das Pedreiras, Diadema, dos Tropeiros, Passaúna, Tanguá,
Tingui e o Jardim Botânico; e os Bosques Reinhard Maack, Alemão, da Fazendinha,
de Portugual, do Trabalhador e o Zaninelli onde se encontra a Universidade Livre do
Meio Ambiente (UNILIVRE) (IPPUC, 2014a). Assim, este período compreende 63%
da cobertura de vegetação estimada para a área total indicada no arquivo vetorial da
evolução da ocupação urbana de Curitiba. Estes resultados demonstram que os
esforços de criação destas áreas refletiram na manutenção de sua cobertura de
vegetação.

Consequentemente,

garantiram

a

conservação

de

importantes

remanescentes de vegetação de Floresta Ombrófila Mista, como os encontrados nos
Parques do Bacacheri e Tanguá, e no Bosque do Trabalhador; na proteção de
fundos de vale como o Parque Caiuá e Diadema; e ainda na recuperação de áreas
degradadas como o Bosque Zaninelli e o Parque das Pedreiras (CURITIBA, 2014e;
2014f; 2014g).
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4.2.3 Índices espaciais de floresta urbana da cidade de Curitiba-PR
Foram calculados quatro diferentes índices espaciais de floresta urbana de
Curitiba: o índice espacial de floresta urbana total, o índice espacial de floresta
urbana particular, o índice espacial de floresta urbana pública e o índice espacial de
floresta urbana em áreas verdes públicas. Todos estes foram calculados com base
nos dados de área do arquivo digital fornecido e elaborado pelo IPPUC, datado de
2010 e nos dados do Censo do IBGE de 2010 (IBGE, 2014d), os quais foram
compilados na Tabela 2. A referida tabela também apresenta a densidade
populacional de Curitiba e de suas regionais, calculada a partir dos dados de área
estimados com base no arquivo vetorial base do IPPUC e no censo do IBGE (2014d)
e utilizadas na discussão dos resultados obtidos pelos índices espaciais de
vegetação.
TABELA 2 - DADOS UTILIZADOS PARA OS CÁLCULOS DOS ÍNDICES ESPACIAIS DE
VEGETAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL DA CIDADE DE CURITIBA-PR
Número de
habitantes*

Regionais
Bairro Novo
Boa Vista
Boqueirão
Cajuru
CIC
Matriz
Pinheirinho
Portão
Santa Felicidade
Curitiba

145.433
248.698
197.346
215.503
171.480
205.722
168.425
243.506
155.794
1.751.907

Área de cobertura
do solo
2
(m )

Densidade
populacional
(hab/ha)

45.008.024,50
62.474.590,27
39.788.363,58
35.675.322,49
59.985.109,13
35.940.389,78
56.637.790,51
33.835.145,03
65.190.533,38
434.535.268,68

32,31
39,81
49,60
60,41
28,59
57,24
29,74
71,97
23,90
40,32

Área coberta
por vegetação
2
(m )
25.886.897,35
27.764.772,48
13.087.799,66
11.039.130,77
29.542.060,68
10.078.219,11
28.713.726,27
9.032.659,42
34.690.030,38
189.835.296,11

Área coberta por
vegetação
(%)
57,52
44,44
32,89
30,94
49,25
28,04
50,70
26,70
53,21
43,69

NOTA: * IBGE (2014d)
FONTE: A autora (2015)

Quando calculado o índice espacial de floresta urbana total de Curitiba, este
foi estimado em 108,35 m2 de cobertura de vegetação por habitante (GRÁFICO 3),
considerando o Censo do IBGE de 2010 (IBGE, 2014d) que aponta a população da
cidade com um total de 1.751.907 habitantes.
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GRÁFICO 3 - ÍNDICES ESPACIAIS DE FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR E DE
SUAS REGIONAIS
FONTE: A autora (2015)

Em uma compilação de dados, Moura e Nucci (2010) listam uma série de
bairros em cidades brasileiras e seus respectivos índices de cobertura de vegetação
total por habitante. Nesta listagem, os autores apresentam índices de cobertura de
vegetação que variam de 2,52 a 110,50 m2/hab. Dentre estes estão bairros de
Curitiba como o Centro (12,7 m2/hab), Hauer (34,84 m2/hab), Alto da XV (25,24
m2/hab), São Braz (110,5 m2/hab) e Santa Felicidade (207,17 m2/hab).
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Dos bairros avaliados por Moura e Nucci (2010), o Centro e Alto da XV
localizam-se na regional Matriz, a qual apresentou o segundo menor índice de
floresta urbana total da cidade, 48,99 m2/hab (GRÁFICO 3). Os bairros São Braz e
Santa Felicidade localizam-se na regional Santa Felicidade, a qual apresentou o
maior índice espacial de floresta urbana total entre as regionais, 222,66 m2/hab
(GRÁFICO 3). Ainda que a comparação seja entre áreas de bairros e regionais
inteiras e em distintas datas, pode-se observar uma mesma tendência nos
resultados apresentados por Moura e Nucci (2010).
O índice espacial de floresta urbana particular de Curitiba foi calculado em
86,08 m2 de cobertura de vegetação por habitante (GRÁFICO 3). Este índice reflete
a grande proporção de vegetação que não está disponível à população por estar em
áreas particulares, ou seja, de acesso restrito aos proprietários. A população acaba
se beneficiando da existência desta vegetação na cidade, mas por outro lado, não
usufrui diretamente dessas áreas. Além disso, estas áreas estão sujeitas ao arbítrio
do proprietário, que por vezes sequer conhece ou segue a legislação vigente.
O índice espacial de floresta urbana pública de Curitiba foi de 22,28 m2 de
cobertura de vegetação por habitante (GRÁFICO 3). Por incluir a cobertura de
vegetação em arruamento e também sobre as áreas verdes, este índice estima a
quantidade de vegetação que a população desfruta diretamente.
O índice espacial de floresta urbana em áreas verdes públicas de Curitiba foi
estimado em 8,01 m2 de cobertura de vegetação por habitante (GRÁFICO 3). Este
índice é um resultado importante, uma vez que reflete o quanto realmente de espaço
público coberto por vegetação está disponível para uso pela população. Por
considerar apenas a cobertura de vegetação presente nas áreas verdes, este índice
retrata as áreas livres com uso público que se destinam ao lazer da população. A
regional Boqueirão foi a que apresentou o maior valor para este índice, 22,82
m2/hab. Este alto valor foi impulsionado pela presença, nesta regional, do maior
parque da cidade, o Parque Iguaçu. O menor índice foi estimado para regional
Portão, apenas 1,85 m2/hab.
Um interessante resultado foi o apresentado pela regional Bairro Novo, a
qual apresentou um índice espacial de floresta urbana em áreas verdes públicas de
3,45 m2/hab. Entretanto, esta foi a regional que apresentou maior cobertura de
vegetação para a cidade (FIGURA 8; APÊNDICE 2; TABELA 1), mas apenas 1,12%
da área total desta regional está coberta por vegetação em áreas verdes. Contudo,
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pode-se afirmar que apenas a informação da presença de vegetação não assegura
que esta esteja cumprindo por completo sua função social na cidade.
Em um estudo realizado no Bosque do Alemão em Curitiba, 43% dos
entrevistados afirmaram que os parques são sua principal fonte de recreação nos
finais de semana devido, principalmente, à necessidade de contato com a vegetação
(HIDELBRAND; GRAÇA; HOEFLICH, 2002). Isto demonstra a importância em se ter
informações que reflitam a situação das áreas verdes na cidade. Se observado o
índice espacial de floresta urbana em áreas verdes pública da regional Portão de
1,85 m2/hab e que esta possui apenas dois parques, fica evidente a necessidade da
criação de novas áreas verdes nesta regional.
Diversas prefeituras têm apresentado diferentes índices espaciais de
vegetação para suas cidades, como as Prefeituras Municipais de Campo Grande
(CAMPO GRANDE, 2010) e Goiânia (GOIÂNIA, 2007). Entretanto, qualquer
comparação ou discussão que se tente fazer sobre os valores apresentados pelas
mesmas com os estimados por esta pesquisa seria um equívoco, uma vez que a
metodologia utilizada para calcular os índices não é devidamente esclarecida.
A Prefeitura Municipal de Curitiba divulga que a cidade possui um índice de
64,5 m² de área verde por habitante (CURITIBA, 2014b). Quando a PMC divulga
este índice, esta informa que foram considerados apenas os maciços florestais com
mais de 100 m² na quantificação da vegetação. Como este valor se refere ao índice
de área verde, pressupõe-se que esteja sendo contabilizada apenas a vegetação
nas áreas verdes, entretanto isto não fica esclarecido. Desta forma, a fim de se
poder realizar a comparação de valores, foram recalculados dois índices, um
considerando toda a cobertura de vegetação em polígonos com área superior a 100
m², e outro índice considerando apenas a cobertura de vegetação em polígonos com
área superior a 100 m² presente nas áreas verdes da cidade. O primeiro índice
recalculado resultou em 103,61 m2 de cobertura de vegetação por habitante, o
segundo em 7,6 m2 de cobertura de vegetação em área verde por habitante.
Nenhum destes dois novos índices se aproxima do divulgado pela prefeitura. Com a
ressalva de que as imagens utilizadas pela PMC e nesta pesquisa são as mesmas
(fornecidas pela empresa Engesat). O mais coerente sobre esta discrepância de
valores pode ser atribuído às diferenças de metodologias utilizadas. Entretanto, não
se tem a informação de qual foi a metodologia utilizada pela PMC, nem na
classificação da imagem tampouco no cálculo do índice.
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Quando analisada a relação entre a porcentagem da área ocupada pela
floresta urbana e a densidade populacional das regionais, observa-se que as
regionais com maior proporção de floresta urbana por área são aquelas que
possuem menor densidade populacional (GRÁFICO 4). O resultado corrobora com
estudos realizados utilizando imagens de alta resolução espacial na definição de
relação entre área impermeável e densidade populacional para a cidade de Porto
Alegre-RS. Neste estudo, Menezes Filho (2013) abordou diversos bairros de Porto
Alegre e obteve a mesma linha de tendência, quanto maior a cobertura de
vegetação, menor a densidade populacional do bairro.
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A regional que apresentou o menor índice espacial de floresta urbana total
foi a Portão, a qual também apresentou a menor proporção de floresta urbana por
área (26,69%) e a maior densidade populacional de Curitiba, 72 hab/ha (TABELA 2;
GRÁFICO 4). Por sua vez, a regional que apresentou o maior índice espacial de
floresta urbana total foi a regional Santa Felicidade, a qual apresentou a segunda
maior proporção de floresta urbana por área (53,21%) e a menor densidade
populacional de Curitiba, 24 hab/ha (TABELA 2; GRÁFICO 4).
Tendência semelhante foi encontrada por Hardt (2000). A autora avaliou a
paisagem de Curitiba e constatou que áreas com menor cobertura de vegetação
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estavam associadas a uma maior densidade populacional e, consequentemente, a
uma qualidade paisagística inferior à média da cidade. Por outro lado, a autora
concluiu que as áreas com maior qualidade paisagística estavam associadas a
elevados índices de áreas verdes e densidade populacional abaixo da média da cidade.
Desta forma, a densidade populacional das regionais da cidade de Curitiba pode ser
o fator responsável pela diminuição de cobertura de vegetação nestas áreas. Isto
pode estar relacionado ao aumento da demanda por espaço e, consequentemente,
ao aumento da pressão sobre a vegetação frente às necessidades da população
como vias de acesso, terminais de ônibus, escolas e demais infraestruturas urbanas
que acaba se instalando em áreas verdes.

4.3

ANÁLISE DA ESTRUTURA DA PAISAGEM DA FLORESTA URBANA DA
CIDADE DE CURITIBA-PR
Para a análise da estrutura da paisagem da floresta urbana de Curitiba-PR,

foram considerados somente os polígonos de vegetação com área maior que 0,25 m2
ou um píxel. Desta forma, 0,03% da área total de Curitiba classificado como
vegetação foram desconsiderados para o estudo da paisagem. Foram 911.989
polígonos que, quando somados, não apresentaram tamanho significativo de área
que viesse a interferir na análise da paisagem. Mas que, devido ao elevado número
de pequenos polígonos, inviabilizaria o processamento das métricas de paisagem.
A estrutura da paisagem de Curitiba apresentou como matriz sua área sem
cobertura de vegetação. Os fragmentos foram formados pelas áreas com cobertura
de vegetação. Os corredores foram compostos pelas áreas com cobertura de
vegetação que conectam os fragmentos (GRÁFICO 5; FIGURA 9).
A matriz da paisagem foi definida pelo método da área relativa como sendo
a área sem cobertura de vegetação, a qual representou 224.763.417,39 m2 ou
56,33% da área total do município (GRÁFICO 5; FIGURA 9). A matriz, portanto, é
formada por áreas impermeáveis construídas como casas comerciais, indústrias,
residências, sistema viário e as estruturas e equipamentos das empresas de energia
elétrica, de água e saneamentos e de telecomunicações; e ainda por áreas
permeáveis como solo exposto e corpos d’água. Segundo Biondi (2015), na
paisagem urbana a matriz detém o controle dos fragmentos e corredores.
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Parece óbvio que a matriz de uma cidade seja, em grande parte, formada
por área construída. Entretanto, comprovar que a matriz da paisagem de Curitiba
corresponde à apenas 56% da área da cidade é surpreendentemente positivo, uma
vez que os outros 44% (ou quase a metade) da cidade são cobertos por vegetação.
O objeto de estudo desta pesquisa foi a cobertura de vegetação (independente do
porte) presente (em cada 0,25 m2 de área) na cidade. Todo e qualquer outro
elemento na paisagem (incluindo os corpos d’água sem cobertura de vegetação) foi
considerado como componente da matriz. A matriz desempenha um papel relevante
para o fluxo de energia, o ciclo de substâncias e o regime de espécies na paisagem
(FORMAN; GODRON, 1986; LANG; BLASCHKE, 2009). Uma matriz formada por
áreas construídas, que detém a dinâmica dos fluxos de matéria, energia e espécies
na paisagem, estando imersa em uma extensa (44% da paisagem) floresta urbana,
pode compor um cenário urbano muito mais equilibrado principalmente do ponto de
vista ecológico. Devido a todos os benefícios agregados à presença de vegetação
em áreas urbanas (QUADRO 1) e que influem diretamente na melhoria da qualidade
do ar, da água e do solo.
Os fragmentos, classificados como as áreas com cobertura de vegetação
presentes nas áreas verdes e no interior das áreas de quadra, totalizaram
164.705.040 m2, ou 39,70% da área total de Curitiba. Dentre os tipos de fragmentos,
a maior área de cobertura (91,49%) são de fragmentos introduzidos particulares e
apenas 6,02% são áreas de fragmentos remanescentes. Os fragmentos de
perturbação e os introduzidos públicos representaram juntos, menos de 2,5% dos
tipos de fragmentos (GRÁFICO 5; FIGURA 9).
Os fragmentos introduzidos particulares corresponderam a mais de 90% da
área de cobertura dentre os tipos de fragmentos, o que é preocupante. Alguns
trabalhos reconhecem a importância dos jardins na paisagem urbana (REYESPAECKE; MEZA, 2011; CAMERON et al., 2012). Entretanto, Cameron et al. (2012)
advertem que o manejo de jardins particulares pode trazer mais danos do que
benefícios ao ambiente, uma vez que não se tem estudos que avaliem o uso da
água, de pesticidas ou fertilizantes nestas áreas. Se considerado este alerta, em
conjunto com o fato destes jardins estarem em áreas particulares, sujeitas a certa
regulamentação de taxa de permeabilidade do solo, mas que não necessariamente
impede a supressão da vegetação. Estas áreas podem ser consideradas vulneráveis.
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Somente 6% da área de cobertura dos fragmentos foram classificados como
fragmentos remanescentes. Heckmann, Manlez e Schlesinger (2008) afirmam que
remanescentes de florestas contribuem significativamente para manter espécies
nativas em áreas urbanas. O parque Barigui, por exemplo, foi apontado por Kozera,
Dittrich e Silva (2006) como um fragmento remanescente de Floresta Ombrófila
Mista com grande riqueza de espécies vegetais vasculares, mesmo encontrando-se
situado em área urbana e sob interferência antrópica. Portanto, esta porcentagem é
muito baixa principalmente em se tratando dos fragmentos mais importantes na
paisagem. Em Curitiba este tipo de fragmento é pertencente às categorias parques e
bosques do Sistema de Unidade de Conservação Municipal, formados pelas mais
expressivas áreas de vegetação nativa remanescente da cidade (CURITIBA, 2000b).
Os corredores, definidos como a vegetação presente sobre o arruamento e
os corpos d’água, representaram 24.916.876 m2 ou 5,73% da área total da cidade. A
maior área de cobertura dos corredores, 43,49%, foram considerados urban
stepping stones, ou seja, aqueles que possuem área igual ou menor que 500 m2,
seguido por 30,74% de corredores de quadra, aqueles com área de 500 a 7.500 m2.
Os corredores do tipo corpo d’água totalizaram 13,31%, 7,09% foram corredores
lineares e 5,37% foram corredores em faixa (GRÁFICO 5; FIGURA 9).
A arborização viária já é reconhecida como corredor ecológico (GOIÂNIA,
2007; CPFL, 2008) e como sendo fundamental na estruturação do espaço urbano
(BONAMETTI, 2003). Algumas pesquisas inclusive confirmam a eficácia dos
corredores em áreas urbanas na melhoria da biodiversidade destas áreas
(MÖRTBERG; WALLENTINUS, 2000; VERGNES; VIOL; CLERGEAU, 2012).
Curitiba possui 21% de sua área formada pelo sistema viário e os corpos
d’água, portanto, um quarto é coberto por corredores de vegetação. Considerar, toda
a vegetação sobre o arruamento como corredor, principalmente os corredores urban
stepping stones é avançar no conceito de conectividade e, consequentemente, no
entendimento da floresta urbana. Entretanto, Bobrowski e Biondi (2012) constataram
que a arborização viária de Curitiba encontra-se na fase madura ou de
amadurecimento. Ou seja, a longo prazo, se não houver um planejamento de
reposição e um manejo adequado, a tendência é que haja uma diminuição destes
corredores na cidade devido ao envelhecimento e perda das árvores. Os autores
alertaram para a urgente necessidade de um plano de manejo adequado, contendo
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práticas modernas e sustentáveis para a conservação e compatibilização das
árvores com as mudanças estruturais da cidade.
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Quando feita a análise da paisagem de cada regional, a definição da matriz
teve de seguir dois critérios: primeiro a classe de maior cobertura do solo e,
posteriormente, a classe de maior conectividade e controle da dinâmica da
paisagem. A matriz de todas as regionais foi a área sem cobertura de vegetação,
entretanto, para as regionais Bairro Novo e Santa Felicidade, a matriz foi definida
utilizando-se o segundo critério, o da conectividade e controle da dinâmica da
paisagem. Nestas regionais, a cobertura de vegetação nos fragmentos representa
mais da metade de sua área. Entretanto, a área sem cobertura de vegetação possui
maior conectividade, detém o controle da dinâmica da paisagem e é interligada e
perfurada pela presença dos fragmentos e corredores de vegetação (GRÁFICO 6).
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As regionais que apresentaram menor proporção de fragmentos por área
foram Cajuru, Matriz e Portão, entretanto, estas foram as regionais que
apresentaram a maior proporção de corredores. A regional Cajuru apresentou 7,87%
de sua área formada por corredores, seguida pela Portão com 6,78% e a Matriz com
6,73% (GRÁFICO 7). Este resultado é relevante, uma vez que justamente as
regionais com a menor quantidade de fragmentos (cobertura de vegetação em áreas
verdes e áreas particulares) apresentaram uma maior quantidade de corredores
conectando estes fragmentos, que em menor quantidade encontram-se mais
afastados. Portanto, os corredores acabam exercendo um papel ainda mais
importante nestas regionais.
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Dentre os tipos de fragmentos, os fragmentos introduzidos particulares foram
a maioria para todas as regionais, sendo que em seis regionais, estes superaram
90% da área de cobertura de vegetação dos fragmentos. Apenas as regionais
Cajuru, Matriz e Boqueirão apresentaram valores inferiores. Agregado a isto, as
regionais Cajuru e Matriz apresentam a segunda e a terceira maiores densidades
populacionais de Curitiba, respectivamente. Segundo Michey, Schmitt-Harsh e
Thurau (2013), em uma escala pequena ou “fina”, a copa das árvores em áreas
particulares de zonas residenciais com alta densidade populacional, se comportam
de forma mais parecida com zonas comerciais, do que com zonas residenciais de
baixa densidade, o que pode ser observado com a regional Cajuru. Esta acaba por
possuir uma quantidade de fragmentos introduzidos particulares similar à regional
Matriz, a qual contém a zona central (predominantemente comercial) da cidade. Em
suma, devido a estas condições, a regional Cajuru se assemelha à regional Matriz.
A regional Boqueirão apresentou 60,39% de fragmentos introduzidos
particulares, e a maior proporção dentre as regionais de fragmentos remanescentes,
37,35%. Este resultado revela a presença nesta regional do maior parque da cidade,
o Parque Iguaçu. A regional Cajuru também é contemplada por parte da área do
Parque

Iguaçu,

sendo

a

terceira regional

em

proporção

de

fragmentos

remanescentes com 8,3%. A regional Matriz apresentou 10,16% de seus fragmentos
como remanescentes, fato interessante por se tratar da região central da cidade. Isto
é explicado pela grande quantidade de áreas verdes instituídas nesta regional dentre
as quais, 14% do número total de parques e bosques de Curitiba, incluindo o Parque
Barigui, o segundo maior parque da cidade em área (GRÁFICO 7).
A regional Matriz também se destacou quanto à presença de fragmentos de
perturbação, como as praças e eixos de animação, os quais representaram 4% de
seus fragmentos. Esta é a regional com maior área coberta por vegetação em
praças e eixos de animação, o que se deve ao fato desta regional possuir 20% do
número destas categorias de áreas verdes em Curitiba (GRÁFICO 7). Os resultados
corroboram com Biondi e Lima Neto (2012), segundo os quais a regional Matriz
contém o maior número de praças de Curitiba, o que não deve estar associado a
maior cobertura de vegetação total da regional. O que também pode ser observado
nesta pesquisa, já que esta regional possui a segunda menor área coberta por
vegetação da cidade.
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Em contra ponto, a regional Santa Felicidade, que possui a segunda maior
floresta urbana da cidade, apresentou a menor proporção de fragmentos de
perturbação (0,86%). Santa Felicidade é a regional com o menor número de praças
e eixos de animação, com apenas 44 (GRÁFICO 7). Isto pode estar associado ao
fato desta ser a regional com menor densidade demográfica de Curitiba, 23,90
hab/ha (TABELA 2), fato também observado por Biondi e Lima Neto (2012).
Os

fragmentos

introduzidos

públicos,

aqueles

representados

pelos

jardinetes, largos, jardins ambientais, núcleos ambientais e centro poliesportivo, foi o
tipo de fragmento de menor representatividade dentre os tipos de fragmentos, com
menos de 2% em todas as regionais, exceto nas regionais Cajuru e Matriz, com 4,51
e 1,39%, respectivamente. A regional Cajuru se sobressai às demais regionais neste
tipo de fragmento por possuir o único centro poliesportivo da cidade, o qual
representa 4,77% da área total de áreas verdes desta regional. Já a regional Matriz
detém o maior número destas categorias de áreas verdes, 27% do total da cidade
(GRÁFICO 7).
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Fonte: A autora (2015)
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Em relação aos tipos de corredores, a maioria das regionais possui
predominância de urban stepping stones, aqueles com área inferior a 500 m2. O
maior valor de corredores como sendo urban stepping stones foi encontrado para a
regional Boqueirão (68,05%) e o menor para a regional Pinheirinho (21,39%). Os
corredores em faixa foram os de menor representatividade para a maioria das
regionais e não tiveram ocorrência nas regionais Matriz e Portão (GRÁFICO 8).
Dentre as regionais, a Matriz foi a que apresentou a maior proporção de
corredores em quadra (44,02%) e a menor proporção de corredores em corpo
d’água, não tendo apresentado corredores em faixa. Este resultado é interessante,
uma vez que esta é a regional central da cidade, e apresentou a maior parte de seus
corredores como corredores em quadra, ou seja, aqueles que apresentam área
padrão de arruamento presente ao longo de uma quadra (de 500 a 7.500 m2)
(GRÁFICO 8). Em estudo realizado por Martini, Biondi e Batista (2013), os autores
compararam variáveis microclimáticas em ruas arborizadas e sem arborização em
três bairros de Curitiba, sendo dois localizados na regional Matriz. Os autores
constataram que a temperatura do ar nas ruas arborizadas estiveram abaixo dos
valores das ruas sem arborização, enquanto o inverso ocorreu para umidade
relativa. Desta forma, os autores concluíram que arborização de ruas proporciona
um microclima urbano mais ameno durante a maior parte do dia. Portanto, a Matriz
apresentar a maioria de seus corredores de vegetação em quadra pode acarretar na
melhoria da qualidade ambiental da porção da cidade de maior circulação de
pessoas, a região central.
Costa (2010) utilizou-se de imagens de satélite de alta resolução espacial
para identificar locais prioritários para a instalação de corredores verdes na cidade
de São Paulo-SP. A autora, entretanto, definiu os corredores como faixas contínuas
e lineares de vegetação. Isto se justificou uma vez que o objetivo principal era
instalar tais corredores em áreas de declividade e alagamento e assim mitigar tais
problemas. Para esta pesquisa, procurou-se identificar toda a cobertura de
vegetação de Curitiba e relacioná-la aos padrões espaciais do estudo da paisagem.
Portanto, a abordagem de inclusão dos corredores urban stepping stones como
integrantes da arborização viária, ainda que não fisicamente conectadas, se mostrou
pertinente.
Alguns estudos atestam a efetividade de corredores em áreas urbanas,
principalmente em organismos de baixa capacidade de dispersão (ANGOLD et al.,
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2005; VERGNES; VIOL; CLERGEAU, 2011; VERGNES; KERBIRIOU; CLERGEAU,
2013) e aves (MÖRTBERG; WALLENTINUS, 2000), os quais tendem a ser os
maiores beneficiados pelos corredores urban stepping stones.
Considerando a riqueza da avifauna curitibana, 367 espécies registradas
(STRAUBE et al., 2009), esse conceito inovador de corredor tende a ganhar maior
importância. Straube et al. (2009) afirmam a importância de pequenas ilhas de
vegetação florestada ou apenas arborizada, nativa ou não, como pontos de
passagem para a avifauna entre os remanescentes isolados. Os autores inclusive as
intitulam como stepping stones.
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4.3.1 Métricas de paisagem da cidade de Curitiba-PR
Os diferentes tipos de fragmentos e corredores apresentaram resultados
bastante distintos quanto às métricas de paisagem (TABELA 3). Simová e Gdulova
(2012) alertam sobre a coerência na escala de dados para que se possa calcular e
interpretar corretamente as métricas de paisagem. Os autores afirmam que as
respostas das métricas de paisagem mudam dependendo da extensão espacial,
tamanho do píxel e da resolução final da imagem. A maioria das pesquisas que
utilizam métricas de paisagem são realizadas com o uso de imagens de média e
baixa resolução espacial, como mostram estudos de Ji et al. (2006), Watrin e
Venturieri (2005), Lima e Rocha (2011) e Paudel e Yuan (2012). Portanto, tornou-se
um desafio processar as métricas de paisagem para toda a cidade de Curitiba
(434,54 km2), em imagens de alta resolução espacial (0,50 m), em área urbana, ou
seja, com um mapa temático final de feições extremamente fragmentadas.
Aliado aos fatores acima citados, a metodologia adotada nesta pesquisa
procurou separar os diferentes tipos de fragmentos e corredores de maneira que
fosse possível realizar a análise de paisagem de forma mais detalhada e embasada
nos conceitos do estudo da paisagem. Todos estes fatores contribuíram para que os
resultados das métricas dos diferentes tipos de fragmentos e corredores
apresentassem comportamento bastante distinto.
Os fragmentos introduzidos particulares foram os de maior representatividade
em número de polígonos e em área, ocupando 34,68% da paisagem de Curitiba.
Esta categoria também incluiu o polígono de maior área, o maior índice de
fragmento (LPI), coeficiente de variância da área (PSCov), borda total (TE) e
densidade de borda (ED) (TABELA 3).
Os corredores urban stepping stones representaram 2,49% da paisagem, com
pouco mais de 340 mil polígonos. Uma vez que esta categoria de corredor foi
definida baseada na área dos polígonos, de 0,25 a 500 m2, as métricas área média
(MPS), mediana da área (MedPS), desvio padrão da área (PSSD) e PSCoV
apresentaram valores baixos em relação às demais categorias. Entretanto
apresentaram a segunda maior TE e ED (TABELA 3). Estas métricas se destacaram
uma vez que os corredores urban stepping stones são representados por um grande
número de pequenos polígonos, o que eleva sua área de borda.
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Os fragmentos remanescentes ocuparam 2,28% da área total da paisagem,
com 12.724 polígonos incluindo o segundo maior polígono presente na paisagem de
Curitiba, com pouco mais de 2.250.000 m2 (integrante do Parque Iguaçu). Dentre as
categorias de fragmentos, este é o que possui a maior média de área, 780 m2.
Quando comparado os índices de complexidade de forma, dentre todas as
categorias é a que apresenta os menores valores para o índice de forma (SI) e
média de correção dimensão fractal (MPFD). Estas métricas são fundamentais para
auxiliar na compreensão da configuração destes na paisagem. Serem estes os
fragmentos de maior área média, menor índice e complexidade de forma é
extremamente vantajoso por se tratar dos fragmentos remanescentes de vegetação
nativa de maior importância na paisagem.
Os corredores em quadra ocuparam 1,75% da área total da paisagem. Os
fragmentos de perturbação e introduzidos públicos representaram respectivamente
0,76% e 0,18% da área total da paisagem. Os corredores de corpo d’água, lineares
e em faixa representaram respectivamente, 0,76%, 0,41% e 0,31% da área total da
paisagem (TABELA 3).
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TABELA 3 - MÉTRICAS DE PAISAGEM PARA CADA TIPO DE COMPONENTE ESTRUTURAL DA CIDADE DE CURITIBA-PR

Métricas de Configuração da Paisagem

Corredores

Fragmentos

Componentes
Estruturais

CA
(m2)

ZLAND
(%)

Nump

Área
menor
(m2)

Área
maior
(m2)

LPI
(%)

MPS
(m2)

MedPS

PSSD

Remanescentes

9.920.153,17

2,28

12.724

0,25

2.255.659,21

0,519

779,64

0,52 23.370,92

De perturbação

3.305.610,71

0,76

8.228

0,25

210.520,03

0,048

401,75

1,45

Introduzidos
públicos

793.824,48

0,18

2.553

0,25

317.940,09

0,073

310,94

Introduzidos
particulares

150.685.452,58

34,68

783.729

0,25

2.493.026,07

0,574

Total

164.705.040,94

37,90

807.234

0,25

2.493.026,07

0,574

Lineares de
vegetação

1.766.317,02

0,41

137

7.529,39

56.832,06

Em faixas de
vegetação

1.337.328,14

0,31

39

2.492,97

306.158,14

0,070 34.290,47

De corpo d’água

3.315.492,02

0,76

20.478

0,25

116.784,84

0,027

161,91

4,82

Em quadra

7.660.519,01

1,76

5.689

500,02

7.484,81

0,002

1.346,55

Urban stepping
stones

10.837.219,81

2,49

340.058

0,25

499,82

0,000

Total

24.916.876,00

5,73

366.401

0,25

306.158,14

0,070

PSCoV
(%)

TE
(m2)

ED

MPE

SI

Mpar MPFD

2997,65

923.634,01

21,26

72,59 1,41

5,94

1,29

3.155,78

785,51

642.305,09

14,78

78,06 1,59

4,39

1,49

6,24

6.323,91

2033,82

150.653,60

3,47

59,01 1,60

3,46

1,58

192,27

2,13

9.729,02

5060,15 31.712.148,70 729,80

40,46 1,46

4,12

1,55

204,04

2,04 10.036,98

4919,21 33.428.741,40 769,31

41,41 1,46

na

na

0,013 12.892,82 10.784,42

7.131,32

55,31

351.650,85

8,09 2.566,79 6,25

0,20

1,64

1.295,96 56.900,29

165,94

129.683,06

2,98 3.325,21 4,96

0,11

1,53

1.609,61

994,17

1.132.039,55

26,05

55,28 1,93

3,87

1,66

886,59

1.160,22

86,16

2.507.347,48

57,70

440,74 3,41

0,37

1,70

31,87

7,70

62,61

196,47

8.452.401,63 194,52

24,86 1,54

3,17

1,71

68,00

7,94

863,84

1270,27 12.573.122,57 289,35

34,32 1,59

na

na

NOTA: CA - área total; ZLAND - percentual da paisagem, Nump - número de polígonos, Área menor - área do menor polígono; Área maior - área do maior
polígono; LPI - maior índice de fragmento; MPS - área média; MedPS - mediana da área; PSSD - desvio padrão da área; PSCoV - coeficiente de variância da
área; TE - borda total; ED - densidade de borda; MPE - valor médio de borda; SI - índice de forma; Mpar - média perímetro área; MPFD - média de correção
dimensão fractal; na - não avaliado.
FONTE: A autora (2015)
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Quando observadas as métricas de paisagem para cada regional, estas
apresentam comportamento similar ao encontrado para a área total de Curitiba
(APÊNDICE 12). Para todas as regionais, a categoria de maior representatividade foi a
fragmentos introduzidos particulares tanto em relação à área quanto ao número de
polígonos.
A categoria de corredores urban stepping stones foi a segunda em
representatividade, para as regionais Boa Vista, Cajuru, Matriz, Portão e Santa
Felicidade. As regionais Bairro Novo e Pinheirinho apresentaram como segunda
categoria em representatividade o tipo de corredor em corpo d’água, devido a
presença de grande quantidade de lagos e cavas. Para as regionais Boqueirão e
CIC, a segunda categoria em representatividade foi a de fragmento remanescente,
devido a presença do Parque Iguaçu na regional Boqueirão e de sete parques ou
bosques na regional CIC, correspondendo a 18% do total do número destas
categorias de áreas verdes em Curitiba.
A regional Boqueirão se destaca quanto aos valores obtidos para as métricas
de paisagem. Os fragmentos remanescentes representaram 10,67% da área total da
paisagem desta regional. Este valor elevado se justifica pela presença do maior
parque da cidade, o Parque Iguaçu, e os valores das métricas de paisagem refletem
isto. Dentre todas as regionais, esta detém o polígono de fragmento remanescente
de maior área (que inclusive é o segundo maior polígono de vegetação de toda a
paisagem de Curitiba), de maior LPI e de menor SI dentre todas as categorias da
paisagem de Curitiba. Por outro lado, os valores encontrados para as métricas da
paisagem em relação aos corredores, demonstram o isolamento da maior área verde
da cidade. A regional Boqueirão é a que apresenta os menores valores para a
categoria de corredores para percentual na paisagem (ZLAND), número de
fragmentos (Nump) e área média (MPS).
Diante de nove regionais e 16 diferentes métricas calculadas para quatro tipos
de corredores e cinco tipos de fragmentos, obteve-se um número elevado de
resultados (APÊNDICE 12). Entretanto, algumas métricas não se mostraram úteis no
entendimento ou esclarecimento de questões da paisagem urbana de Curitiba.
As métricas de área total (CA), percentual na paisagem (ZLAND) e número de
polígonos (Nump) se mostraram eficientes por traduzir a espacialidade dos
componentes estruturais da paisagem. Estas métricas permitiram identificar a
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dispersão e disposição dos polígonos de vegetação na malha urbana, agregando-se
informações a respeito de sua propriedade (pública ou particular) e função (área
verde, arborização viária, entre outras).
A área de maior e menor polígono, o LPI, a MPS e a MedPS foram métricas
que pouco contribuíram para o entendimento da estrutura da paisagem.
Principalmente pelo fato de determinados tipos de corredores terem sido baseados
em intervalos pré-estabelecidos de área; e ainda por predominar polígonos com
áreas menores, o que influenciou na mediana (MedPS).
As métricas PSSD e PSCoV apresentaram valores extremamente elevados,
seja para área total da cidade ou quando observadas para as regionais em
separado. O desvio padrão das áreas esteve na maioria dos cálculos na casa dos
milhares de metros quadrados e o coeficiente de variação de 14% a 5.000%. Estes
resultados traduzem a diversidade de componentes estruturais formados por
vegetação que podem ser encontrados na área urbana. Isso pode ser vantajoso uma
vez que a paisagem urbana é uma paisagem marcada pela diversidade de
elementos antrópicos e naturais.
Com relação às métricas relacionadas à borda, TE, ED, MPE e SI, os
corredores apresentaram valores em geral maiores que os fragmentos. Para a
métrica de borda total (TE), os corredores possuíram valores maiores em proporção
à sua área de ocupação, tanto para toda a cidade quanto para as regionais. O
mesmo pode ser observado para o MPE. Já o índice de forma (SI) se mostrou uma
métrica eficiente por traduzir o comportamento das formas dos polígonos na
estrutura da paisagem. Os corredores apresentaram os maiores valores para esta
métrica, ou seja, sua área de borda tende a ser maior que a área de borda dos
fragmentos. Isto pode parecer lógico, mas não o é, uma vez que na paisagem
urbana os fragmentos não são necessariamente formados por blocos contínuos de
vegetação. Assim, todos os tipos de fragmentos, para a área total de Curitiba ou
para suas regionais, apresentaram valores inferiores a 1,66. Sendo 1 (um) o valor
que representa um polígono com área circular (com menor área de borda possível),
esta métrica acaba por indicar que os fragmentos de vegetação de Curitiba
apresentam formas mais circulares.
O comportamento das métricas utilizadas nesta pesquisa corrobora com
Simová e Gdulova (2012). Os autores afirmam que o uso de métricas mais simples e
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facilmente interpretáveis com reações previsíveis às mudanças na escala, como o
número de manchas, a densidade de borda e o tamanho médio do fragmento, são
os índices mais adequados a serem usados para a avaliação da estrutura da paisagem.
Corry e Nassauer (2005) utilizaram imagens de alta resolução espacial (3 m)
para investigar a utilidade de métricas da paisagem no estudo do hábitat de uma
população de pequeno mamífero. Os autores concluíram que os índices foram de
utilidade limitada em paisagens altamente fragmentadas.
O cálculo de métricas da estrutura da paisagem não é efetuado em um
ambiente estático e nem é uma finalidade em si (LANG; BLASCKE, 2009). Os
valores encontrados a partir do cálculo das métricas traduziram a função de cada
tipo dos componentes estruturais, fragmentos e corredores na paisagem.
O maior número de polígonos foi encontrado para fragmentos introduzidos
particulares e corredores urban stepping stones. Os polígonos de maior área, maior
área média e menores índices de forma foram para fragmentos remanescentes.
Enquanto os polígonos de maiores índices de forma e complexidade de forma foram
para os corredores em geral. Os valores (muito) elevados de desvio padrão e
coeficiente de variação para todos os componentes demostram a variedade de
tamanhos e formas de polígonos de vegetação encontrados em área urbana e
traduzem a diversidade e complexidade desta paisagem.

4.4 O SISTEMA FORMADO PELA FLORESTA URBANA DA CIDADE DE
CURITIBA-PR
Para verificar a funcionalidade do sistema formado pela floresta urbana de
Curitiba, partiu-se daquelas áreas que foram consideradas as áreas prioritárias de
conservação como os parques e bosques da cidade. Verificou-se que a distribuição
destes na cidade é irregular. A maioria, 54% se localiza nas regionais Santa
Felicidade, Matriz e Boa Vista, na região norte da cidade. Outros 24% na regional
CIC, região oeste. As demais regionais da cidade são contempladas com parques ou
bosques, exceto a regional Pinheirinho, a qual não possui esta categoria de área
verde (FIGURA 10).
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Kozera, Dittrich e Silva (2006) destacam a importância da contínua
conservação do Parque Barigui, o qual contempla fragmentos remanescentes da
Floresta Ombrófila Mista, floresta de ocorrência natural em grande parte do
município de Curitiba. Mesma afirmação pode ser estendida aos demais
remanescentes encontrados nos parques e bosques da cidade.
Quando analisado o buffer de influência destas áreas, estes criam três
grandes blocos prioritários. Um bloco formado principalmente pelos Parques Barigui,
Tanguá, Tingui e São Lourenço; outro formado principalmente pelos Parques do
Passaúna, Tropeiros, Cambuí e Bosque do Trabalhador; e outro formado apenas
pelo Parque Iguaçu, cuja área de ocupação é maior que a soma da área de todos os
outros parques e bosques de Curitiba. Além destes três grandes blocos, se
formaram outras 10 áreas dispersas e isoladas pela cidade (FIGURA 10).
Fica evidente na Figura 10 a formação do cinturão verde oeste-sudeste e
leste-sudeste, e a ausência de áreas prioritárias na porção centro-sul e sul da
cidade. Portanto, pode-se afirmar que existe uma carência destas áreas
principalmente nas regionais Pinheirinho e Portão.
O panorama da floresta urbana começa a mudar quando se agrega ao mapa
de áreas prioritárias, as áreas acessórias de conservação e seus buffers de
influência. Os três blocos prioritários de conservação formados anteriormente, agora
se inserem em um único grande bloco, formado pelas áreas acessórias, aquelas
formadas por fragmentos de perturbação e fragmentos introduzidos públicos (praças,
jardinetes e demais áreas verdes públicas) (FIGURA 11). Outro grande bloco
acessório é formado na regional Pinheirinho, justamente a que mais necessita de
áreas de proteção prioritárias. Entretanto, este bloco é formado por “áreas verdes
diversas”, aquelas sem especificação de tipologia no arquivo vetorial do IPPUC.
Inserindo-se na paisagem as áreas de fluxo formadas pelos corredores de
vegetação, estas formam uma rede estrutural de ligação que percorre toda a cidade
praticamente recompondo a malha viária da cidade (FIGURA 12). Nota-se que 2
(duas) grandes áreas continuam desprovidas de proteção, uma área ao sul e outra a
noroeste. Esta última localiza-se entre o limite oeste de Curitiba e a Rodovia 376,
desde a Rua Eduardo Sprada até o limite norte da cidade. Estas áreas não contêm
áreas prioritárias nem acessórias de conservação, contém apenas alguns corredores.
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Contudo, quando inseridas as áreas potenciais de conservação, àquelas
formadas pela vegetação em área particular, estas duas grandes áreas livres de
vegetação são em parte preenchidas (FIGURA 13). A Figura 13 mostra o mapa final
do sistema formado pela floresta urbana de Curitiba contendo as áreas livres de
vegetação.

670000

675000

680000

7195000

l

7195000

665000

7190000
7185000
7180000
7175000
7170000
7165000

7170000
7165000
7160000

1

2

4

km

Sistema de Projeção Cartográfica - UTM
Datum - SAD 69 Zona 22 S
665000

670000

Divisa regionais
Corpos d'água
Áreas prioritárias de conservação
Raio de influência das áreas prioritárias de conservação
675000

680000

107

FONTE: A autora (2015)

0

7160000

Legenda

FIGURA 10 - SISTEMA FORMADO PELA FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
COM ÁREAS PRIORITÁRIAS DE CONSERVAÇÃO

7175000

7180000

7185000

7190000

NQ

670000

675000

680000

7195000

l

7195000

665000

7190000
7185000
7180000
7175000
7170000
7165000

7165000
7160000

1

2

4

km

Sistema de Projeção Cartográfica - UTM
Datum - SAD 69 Zona 22 S
665000

670000

675000

680000

108

FONTE: A autora (2015)

0

Divisa regionais
Corpos d'água
Áreas prioritárias de conservação
Raio de influência das áreas prioritárias de conservação
Áreas acessórias de conservação
Raio de influência das áreas acessórias de conservação

7160000

Legenda

FIGURA 11 - SISTEMA FORMADO PELA FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
COM A INCLUSÃO DAS ÁREAS ACESSÓRIAS DE CONSERVAÇÃO
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FIGURA 12 - SISTEMA FORMADO PELA FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
COM A INCLUSÃO DAS ÁREAS DE FLUXO
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FIGURA 13 - SISTEMA FORMADO PELA FLORESTA URBANA DA CIDADE DE CURITIBA-PR
COM A INCLUSÃO DAS ÁREAS POTENCIAIS DE CONSERVAÇÃO E AS ÁREAS
LIVRES DE VEGETAÇÃO
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Segundo Marcondes (2002), a urbanização (zona central, zona mediana e
zona periférica) não influenciou a distribuição da vegetação na cidade de Curitiba. A
autora verificou que não houve diferença significativa quanto a distribuição
quantitativa das espécies e a distribuição das espécies exóticas e nativas em relação
aos diferentes espaços urbanos e anos de evolução da ocupação urbana de
Curitiba. O resultado deste estudo pode indicar que o sistema formado pela floresta
urbana tem certa funcionalidade.
Em relação à fauna, Curitiba conta com importante riqueza de espécies,
como já citado sobre sua avifauna (STRAUBE et al., 2009), e até mesmo com a
presença de mamíferos de grande porte como a capivara (Hydrochoerus
hydrocheris) (ALMEIDA; BIONDI; MONTEIRO FILHO, 2013). Segundo estudo dos
últimos autores com capivaras no Parque Tingui em Curitiba, apesar destes animais
se encontrarem em ambiente urbano, a estrutura e composição da população se
mostrou muito semelhantes a dos animais que vivem em áreas mais preservadas.
Para os autores, isto pode reforçar a importância das áreas verdes urbanas na
conservação de espécies silvestres. Portanto, mais indícios de que, também para a
fauna, o sistema aqui formado pela floresta urbana tem apresentado certa funcionalidade.
A configuração das áreas prioritárias e acessórias de conservação por toda
a cidade é desigual em sua distribuição e incompleta, uma vez que não contempla a
totalidade da área do município. As áreas potenciais de conservação não são
suficientes para preencher totalmente estas lacunas. Entretanto, os corredores de
vegetação cumprem com a função estrutural e percorrem praticamente a totalidade
da malha viária da cidade.
Os sistemas de áreas verdes são interpretados de várias maneiras,
dependendo de diferentes raízes históricas da conservação da natureza, do
planejamento, das tradições científicas, de diferentes níveis geográficos e
administrativos, e dos diferentes usos da terra. Esta interação complexa entre as
características culturais e naturais resulta em maneiras bem diferentes de elaboração
de sistemas de áreas verdes (JONGMAN; KÜLVIK; KRISTIANSEN, 2004).
Dessa forma, toda a metodologia aqui descrita e seguida, baseou-se nas
características da cidade de Curitiba. Como resultado final tem-se o mapa temático
de áreas livres de vegetação, o qual aponta as áreas sem a influência ou ainda a
presença de cobertura de vegetação na cidade (FIGURA 14).

670000

675000

680000

7195000

l

7190000
7185000
7180000
7175000
7170000
7165000

7170000
7165000

2

4

km

Legenda
Divisa regionais

Sistema de Projeção Cartográfica - UTM
Datum - SAD 69 Zona 22 S
665000

670000

Áreas livres de vegetação
675000

680000

7160000

7160000

1

112

FONTE: A autora (2015)

0

FIGURA 14 - ÁREAS LIVRES DE VEGETAÇÃO DA CIDADE DE CURITIBA-PR
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Estudos mostram que esforços na conservação de florestas urbanas tem
tido resultados positivos, como em Istambul, onde a cobertura de vegetação
aumentou 0,3% entre os anos de 2000 e 2007 (KARABURUN; DEMIRCI; SUEN, 2010).
Práticas adequadas de conservação e manejo tem um importante papel em
proteger

os

ecossistemas

da

floresta

urbana

(HECKMANN;

MANLEY;

SCHLESINGER, 2008). Desta forma, mesmo para uma mesma floresta urbana, seus
diferentes componentes públicos, a arborização viária e as áreas verdes, exigem
planejamentos e manejos distintos (WELCH, 1994).
Informações sobre a cobertura de vegetação urbana auxiliam os
planejadores e gestores urbanos na determinação da extensão e distribuição destas,
bem como de seus custos e benefícios associados. Tais informações também
podem revelar padrões e interconexões através da paisagem e oferecer uma linha
de base para quantificar a mudança na floresta urbana (NOWAK et al., 1996).
Entretanto, Jongman, Külvik e Kristiansen (2004) constataram que no final de todo
estudo, a tomada de decisão é política e dependente de atores com diferentes
interesses nos usos do solo. Afirmação esta que se encaixa perfeitamente para
Curitiba.
As áreas verdes públicas são potencialmente importantes na conservação
da biodiveridade urbana. Os grandes fragmentos remanescentes funcionam como
um hábitat mãe para preservar esta biodiversidade. Mas, apenas a proteção desses
fragmentos não é suficiente para preservá-los. Sem a ligação entre eles, o
isolamento e perda de diversidade genética é inevitável. Assim, os corredores de
vegetação urbana tem a importante função de conectar estes fragmentos (USLU;
SHAKOURI, 2013).
Entretanto, falar em biodiversidade urbana parece controverso. Mas as
cidades são parte de um ecossistema maior e não existem de forma isolada.
Promover a biodiversidade no interior da cidade, além de ser importante para sua
estabilidade ecológica a longo prazo (MCPHERSON, 1993), pode também aumentar
a riqueza de espécies nas áreas do seu entorno (USLU; SHAKOURI, 2013).
Contudo, quando um sistema formado pela floresta urbana se concretiza, a
biodiversidade urbana é conservada e, consequentemente, o ambiente, tanto urbano
quanto aquele no qual a cidade está inserida, tendem ao equilibrio. Não se tem a
utopia de comparar ou transformar áreas urbanas em unidades de conservação.
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Mas não se pode mais ignorar o fato de que as cidades crescem e se alastram ao
redor do mundo, chegando cada vez mais perto dos hotspots mundiais. Desta forma,
o paradigma de que os centros urbanos são áreas desprovidas de biodiversidade e
fadadas ao isolamento do ambiente natural, tem que ser mudado.
A ideia de que sistemas sejam formados pela floresta urbana vai muito além
da manutenção da vegetação em pequenas praças ou parques. Espera-se que
estes sistemas possam contribuir para que as cidades se mostrem menos
agressivas às áreas naturais remanescentes, podendo quem sabe, contribuir para a
diminuição da perda de espécies e hábitats ao redor do planeta, permitindo assim
que os processos ecológicos e de evolução tenham continuidade.
Forman e Godron (1986), os precursores no estudo da paisagem, fazem
analogias interessantes sobre as paisagens e suas estruturas. Diante de todo o
estudo aqui realizado, pode-se comparar as cidades a um tumor. Crescem de
maneira rápida, descontrolada e desorganizada, destroem tudo por onde passam e
inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, levam a morte. Mas a ideia de sistemas
formados pela floresta urbana pode permitir que as cidades sejam comparadas a
cicatrizes, áreas que sofreram um sério dano, desprovida das características
originais, com aparência distinta e algumas funções perdidas, mas ainda assim
reparadas e integradas à vida.
Biondi (2012) enfatiza que enquanto gestores municipais não entenderem as
cidades de forma sistemica e integrantes de um ecossistema maior, não será
possível fortalecer a conservação da natureza no Brasil.
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5 CONCLUSÕES
As imagens de satélite de alta resolução espacial GeoEye-1, utilizadas nesta
pesquisa para a identificação da cobertura de vegetação da cidade de Curitiba-PR,
se mostraram adequadas e satisfatórias para caracterizar a floresta urbana
fornecendo elementos para o planejamento de uso e ocupação do solo urbano.
Na identificação da área de cobertura de vegetação, a cidade de Curitiba
apresentou uma floresta urbana cobrindo 43,69% da cidade. Foi possível identificar
a floresta urbana pública, a qual cobriu 8,98% da cidade e a floresta urbana
particular com 34,70%.
A cobertura de vegetação encontrada para a cidade de Curitiba somente
pode ser quantificada devido ao refinamento da técnica utilizada na classificação da
imagem digital de alta resolução espacial, portanto deve ser considerada com
cautela, principalmente quando comparada a outras estimativas.
Embora a cidade de Curitiba possua quase metade de sua área coberta pela
floresta urbana, a quantidade que está disponível para uso direto da população na
forma de áreas verdes é insuficiente, já que menos de 10% é efetivamente público e
somente 3% estão contidos nas áreas verdes.
A área ocupada pela floresta urbana, pública ou particular, nas regionais foi
variável indicando a irregularidade da distribuição desta na cidade. A menor
quantidade de vegetação foi verificada nas regionais Portão e Matriz. A área
ocupada pela floresta urbana nas regionais de Curitiba é inversamente proporcional
à sua densidade populacional. A regional Portão, com a maior densidade
populacional da cidade, foi a que apresentou menor floresta urbana; e assim
sucessivamente para as demais regionais.
As áreas verdes criadas nas décadas de 1980 e 1990 refletiram na
conservação de remanescentes florestais de Floresta Ombrófila Mista, uma vez que
as áreas do território ocupadas nestas décadas detém a maior proporção de floresta
urbana em relação aos demais anos de ocupação do território.
Curitiba apresentou um elevado índice espacial de floresta urbana total
(108,35 m2/hab), entretanto, baixos índices espaciais de floresta urbana pública
(22,28 m2/hab) e de floresta urbana em áreas verdes (8,01 m2/hab).
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A paisagem de Curitiba é formada por uma matriz urbana, fragmentos de
vegetação e corredores. Os fragmentos de vegetação caracterizados como
introduzidos particulares são a grande maioria (91,49%), existindo uma deficiência
de fragmentos remanescentes (6%). Os corredores de vegetação cobriram cerca de
um quarto da área de arruamento e corpos d’água da cidade. Portanto, a nova
abordagem dada aos corredores denominados de urban stepping stones foi
coerente à sua quantidade e função estratégica na paisagem.
Os valores encontrados a partir do cálculo das métricas de paisagem
traduziram a configuração de cada tipo dos componentes estruturais: fragmentos e
corredores na paisagem da cidade.
As métricas que contribuíram efetivamente na análise espacial da paisagem
foram a área total (CA), percentual na paisagem (ZLAND) e número de polígonos
(Nump). As métricas que contribuíram efetivamente na análise da estrutura da
paisagem foram relacionadas à borda, borda total (TE), densidade de borda (ED),
valor médio de borda (MPE) e índice de forma (SI). As métricas desvio padrão da
área (PSSD) e coeficiente de variância da área (PSCoV) traduziram a diversidade
dos componentes estruturais inerentes à paisagem urbana, marcada pela
diversidade de elementos antrópicos e naturais.
Foi possível estabelecer um sistema formado pela floresta urbana de
Curitiba, entretanto sua análise permitiu identificar a carência de áreas prioritárias e
acessórias de conservação na região centro-sul e sul da cidade. Constatou-se
também um número insuficiente e uma irregularidade na distribuição de áreas
prioritárias de conservação (parques e bosques), principalmente nas regionais
Pinheirinho e Portão. A regional Boqueirão carece de corredores de vegetação que
conectem o maior parque da cidade, o Parque Iguaçu, às demais áreas verdes da
cidade.
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APÊNDICE 1

EXEMPLO DA MONTAGEM DA PROGRAMAÇÃO DA ÁRVORE DE DECISÃO

NDVI = imread('Imagem_NDVI.tif');
B1 = imread('Imagem_B1.tif');
CP1 = imread('Imagem_CP1.tif');
[m,n] = size(NDVI);
VEG = ones(m,n);
for i = 1:m
for j = 1:n
if NDVI(i,j) < 0.65 | B1(i,j) >= 180 | CP1(i,j) <= 15
VEG(i,j) = 0;
end
end
end
VEG = uint16(VEG);
imwrite(VEG,' Imagem_VEG.tif','compress','none')
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APÊNDICE 11

DESCRIÇÃO POR REGIONAL DAS ÁREAS VERDES DA CIDADE DE CURITIBA-PR

Tipologia de Área
Verde

Quantidade

Área Total
2
(m )

Área Coberta por
Vegetação
2

(m )

(%)

Área Coberta por
Vegetação + Área de
Corpos D'água Sem
Cobertura de Vegetação
2

(m )

(%)

Regional Bairro Novo
Área Verde Diversa

26

316.024,02

220.216,82 69,68

220.224,49

69,69

Bosque

1

66.842,41

48.444,01 72,47

48.444,01

72,47

Eixo de Animação

3

16.552,98

12.632,14 76,31

12.632,14

76,31

Jardim Ambiental

0

0,00

Jardinete

8

5.810,37

Largo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.877,55 49,52

0,00

2.877,55

49,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Núcleo Ambiental

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Parque

1

71.902,73

52.441,11 72,93

53.146,03

73,91

Praça

27

269.170,36

151.072,62 56,13

151.072,63

56,13

Total

66

746.302,89

487.684,25 65,35

488.396,85

65,44

Regional Boa Vista
Área Verde Diversa

7

86.701,75

77.426,32 89,30

79.721,69

91,95

Bosque

4

111.221,31

85.609,73 76,97

90.258,51

81,15

Eixo de Animação

6

71.846,12

46.265,64 64,40

46.322,28

64,47

Jardim Ambiental

0

0,00

Jardinete

87

Largo
Núcleo Ambiental
Parque

0,00

0,00

0,00

0,00

141.337,75

87.018,93 61,57

87.018,93

61,57

3

2.925,41

1.860,10 63,58

1.860,10

63,58

8

3.371,75

1.983,31 58,82

1.983,31

58,82

7

932.688,21

664.133,95 71,21

774.777,99

83,07

Praça

69

305.623,48

180.900,08 59,19

180.900,08

59,19

Total

191

1.655.715,79

1.145.198,06 69,17

1.262.842,89

76,27

Regional Boqueirão
Área Verde Diversa

6

53.103,06

38.035,45 71,63

38.035,45

71,63

Bosque

1

90.995,25

83.921,46 92,23

83.921,46

92,23
0,00

Eixo de Animação

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Jardim Ambiental

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jardinete

24

43.551,35

21.027,21 48,28

21.027,21

48,28

Largo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Núcleo Ambiental

1

226,12

143,55 63,48

143,55

63,48

Parque **

1

6.292.048,35

4.737.669,44 75,30

5.294.084,81

84,14

Praça

45

423.599,10

219.548,14 51,83

219.549,14

51,83

Total

78

6.903.523,24

5.100.345,25 73,88

5.656.761,61

81,94

0,00

continua
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continuação

Tipologia de Área
Verde

Quantidade

Área Total
2
(m )

Área Coberta por
Vegetação
2

(m )

(%)

Área Coberta por
Vegetação e Área de
Corpos D'água sem
Cobertura de Vegetação
2

(m )

(%)

Regional Cajuru
Área Verde Diversa

9

27.760,80

22.414,90 80,74

22.447,61

80,86

Bosque

1

42.936,69

41.017,03 95,53

41.017,03

95,53

Centro Poliesportivo

1

341.841,31

325.746,22 95,29

325.746,22

95,29

Eixo de Animação

2

12.271,32

10.350,46 84,35

10.350,46

84,35

Jardinete

39

56.588,51

40.420,42 71,43

40.420,42

71,43

Largo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Núcleo Ambiental

2

1.388,82

897,33 64,61

897,33

64,61

Parque

2

116.025,68

67.256,58 57,97

Praça

50

280.842,50

180.557,50 64,29

180.557,50

64,29

Total

106

879.655,61

688.660,43 78,29

839.442,12

95,43

0,00

218.005,56 187,89

Regional CIC
Área Verde Diversa

25

1.009.389,41

873.854,89 86,57

875.584,00

86,74

Bosque

2

234.125,45

213.406,55 91,15

213.490,03

91,19

Eixo de Animação

3

23.660,55

16.679,96 70,50

16.720,74

70,67

Jardinete

27

46.788,57

25.140,57 53,73

25.140,57

53,73

Largo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Núcleo Ambiental

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Parque

5

989.817,48

821.454,96 82,99

832.588,36

84,12

Praça

53

459.708,14

277.357,60 60,33

277.601,75

60,39

Total

115

2.763.489,60

2.227.894,53 80,62

2.241.125,45

81,10

0,00

0,00

0,00

Regional Matriz
Área Verde Diversa

0

0,00

0,00

Bosque

2

79.592,21

75.009,88 94,24

75.011,94

94,25

Eixo de Animação

2

18.173,39

15.675,66 86,26

15.702,15

86,40

Jardim Ambiental

2

21.879,05

14.993,09 68,53

14.993,09

68,53

Jardinete

92

93.704,15

60.441,27 64,50

60.441,27

64,50

Largo

34

35.890,89

21.189,63 59,04

21.189,63

59,04

Núcleo Ambiental

12

8.739,87

5.110,75 58,48

5.110,75

58,48

Parque*

3

897.707,33

656.566,27 73,14

750.522,36

83,60

Praça

86

533.093,61

298.252,73 55,95

302.155,59

56,68

Total

233

1.688.780,51

1.147.239,29 67,93

1.245.126,78

73,73

1.010.826,13

79,44

Regional Pinheirinho
Área Verde Diversa

58

1.272.452,48

1.010.815,98 79,44

Bosque

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Eixo de Animação

3

93.688,86

82.551,19 88,11

0,00

82.551,19

88,11

Jardinete

23

23.706,75

9.214,73 38,87

9.214,73

38,87

Largo

2

2.137,53

1.232,70 57,67

1.232,70

57,67

Núcleo Ambiental

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Parque

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Praça

28

505.111,66

371.895,67 73,63

372.172,14

73,68

Total

114

1.897.097,28

1.475.710,27 77,79

1.475.996,88

77,80
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conclusão

Tipologia de Área
Verde

Quantidade

Área Total
2
(m )

Área Coberta por
Vegetação
2

(m )

(%)

Área Coberta por
Vegetação e Área de
Corpos D'água sem
Cobertura de Vegetação
2

(m )

(%)

Regional Portão
Área Verde Diversa

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Bosque

1

66.157,50

58.557,77 88,51

0,00

58.557,77

88,51

Eixo de Animação

2

111.911,33

74.079,84 66,20

74.082,35

66,20

Jardinete

69

71.621,88

36.895,78 51,51

36.922,69

51,55

Largo

10

12.889,50

9.561,45 74,18

9.561,45

74,18

Núcleo Ambiental

5

3.197,93

1.170,00 36,59

1.170,00

36,59

Parque

2

160.337,30

121.392,73 75,71

121.392,73

75,71

Praça

41

301.894,12

173.972,56 57,63

176.491,71

58,46

Total

130

728.009,56

475.630,13 65,33

478.178,71

65,68

Regional Santa Felicidade
Área Verde Diversa

16

126.855,28

105.029,01 82,79

105.029,01

82,79

Bosque

4

203.036,50

171.048,29 84,25

171.813,92

84,62

Eixo de Animação

1

10.233,90

8.023,73 78,40

8.048,25

78,64

Jardinete

63

94.050,74

59.541,03 63,31

59.541,03

63,31

Largo

4

3.633,97

1.845,80 50,79

1.845,80

50,79

Núcleo Ambiental

1

1.376,72

832,94 60,50

832,94

60,50

Parque* **

2

1.083.961,66

771.362,75 71,16

982.668,52

90,66

Praça

42

251.599,59

161.058,34 64,01

161.164,66

64,06

Total

133

1.774.748,37

1.278.741,89 72,05

1.490.944,13

84,01

NOTA: *A área do Parque Barigui está dividida entre as regionais Matriz e Santa Felicidade,
desta forma o parque é quantificado em ambas, entretanto sua área é dividida conforme sua
localização.
** A área do Parque Tingui está dividida entre as regionais Boa Vista e Santa Felicidade, desta
forma o parque é quantificado em ambas, entretanto sua área é dividida conforme sua
localização.
FONTE: A autora (2015)
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Corredores

Bairro Novo

Fragmentos

Métricas de Configuração da Paisagem
Componentes
estruturais

ZLAND
(%)

Nump

Área menor
(m2)

CA (m )

Remanescentes

189.119,13

0,42%

420

0,25

86.240,45

0,192%

450,28

0,77

4.891,57 1086,33%

31.957,69

7,10

76,09

1,44

De perturbação

297.943,54

0,66%

794

0,25

33.748,42

0,075%

375,24

1,99

1.924,23

512,79%

65.669,89

14,59

82,71

1,64

Introduzidos
públicos

15.024,81

0,03%

101

0,25

2.230,00

0,005%

148,76

3,91

378,80

254,64%

4.687,27

1,04

46,41

1,56

Introduzidos
particulares

22.847.753,47

50,76%

63.705

0,25

2.493.026,07

5,539%

358,65

1,11 18.280,87 5097,14%

3.540.081,35

786,54

55,57

1,40

Total

23.349.840,95

51,88%

65.020

0,25

2.493.026,07

5,539%

359,12

Lineares de
vegetação

309.615,05

0,69%

19

8.389,85

43.606,78

Em faixas de
vegetação

382.027,46

0,85%

5

31.733,55

De curso
d’água

840.714,07

1,87%

3.864

Em quadra

361.213,74

0,80%

Urban Stepping
Stones

569.283,81
2.462.854,13

Total

2

Área maior
(m2)

LPI

MPS (m2)

MedPS

PSSD

PSCoV

TE (m2)

ED

MPE

SI

na

na

na

3.642.396,21

809,28

56,02

na

0,097%

16.295,53 12.399,99

9.456,89

58,03%

61.471,50

13,66

3.235,34

7,07

223.760,38

0,497%

76.405,49 45.824,74 73.956,30

96,79%

30.322,74

6,74

6.064,55

6,11

0,25

48.020,59

0,107%

217,58

5,91

1.593,90

732,57%

242.196,58

53,81

62,68

1,98

261

500,69

6.664,82

0,015%

1.383,96

858,89

1.229,91

88,87%

126.395,40

28,08

484,27

3,70

1,26%

20.701

0,25

499,75

0,001%

27,50

8,58

54,01

196,40%

490.425,55

108,96

23,69

1,52

5,47%

24.850

0,25

223.760,38

0,497%

99,11

na

na

na

950.811,77

211,25

38,26

na

NOTA: CA - área total; ZLAND - percentual da paisagem, Nump - número de polígonos, Área menor - área do menor polígono; Área maior - área do maior
polígono; LPI - maior índice de fragmento; MPS - área média; MedPS - mediana da área; PSSD - desvio padrão da área; PSCoV - coeficiente de variância da
área; TE - borda total; ED - densidade de borda; MPE - valor médio de borda; SI - índice de forma; na - não avaliado.
FONTE: A autora (2015)
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Boqueirão

Fragmentos

Corredores

Boa Vista

Fragmentos

Métricas de Configuração da Paisagem
Componentes
estruturais

CA (m2)

Remanescentes

750.404,16

1,20%

1.202

0,25

153.594,30

0,246%

624,30

De perturbação

300.597,68

0,48%

866

0,25

33.763,13

0,054%

Introduzidos
públicos

92.927,34

0,15%

518

0,25

4.475,95

Introduzidos
particulares

22.941.153,70

36,72%

137.234

0,25

Total

Nump

Área menor
(m2)

Área maior
(m2)

LPI

MPS (m2)

MedPS

TE (m2)

PSSD

PSCoV

ED

MPE

SI

0,55

6.868,04

1100,13%

111.590,81

17,86

92,84

1,47

347,11

1,72

1.695,71

488,52%

68.468,57

10,96

79,06

1,64

0,007%

179,40

1,06

484,60

270,13%

30.670,46

4,91

59,21

1,63

2.020.021,22

3,233%

167,17

1,85

7.165,32

4286,30%

5.385.786,01

862,08

39,25

1,47

172,26

na

na

na

5.596.515,86

895,81

40,03

na

8.082,07

64,02%

30.006,29

4,80

2.727,84

6,61

24.085.082,88

38,55%

139.820

0,25

2.020.021,22

3,233%

Lineares de
vegetação

138.867,87

0,22%

11

7.628,84

37.175,85

0,060%

12.624,35 10.676,50

Em faixas de
vegetação

11.236,99

0,02%

1

11.236,99

11.236,99

0,018%

11.236,99

0,00

0,00

0,00%

735,39

0,12

735,39

1,96

109.943,72

0,18%

1.876

0,25

3.600,48

0,006%

58,61

5,81

200,18

341,57%

79.088,70

12,66

42,16

1,97

Em quadra

1.278.340,05

2,05%

1.030

500,33

6.897,63

0,011%

1.241,11

856,25

1.028,00

82,83%

425.079,47

68,04

412,70

3,28

Urban Stepping
Stones

2.112.077,08

3,38%

60.325

0,25

499,20

0,001%

35,01

8,22

66,77

190,71%

1.575.363,84

252,16

26,11

1,54

Total

3.650.465,71

5,84%

63.243

0,25

37.175,85

0,060%

57,72

na

na

na

2.110.273,69

337,78

33,37

na

Remanescentes

4.245.654,74

10,67%

4.010

0,25

2.255.659,21

5,669%

1.058,77

0,50 39.014,01

3684,85%

279.288,94

70,19

69,65

1,36

232.356,41

0,58%

1.067

0,25

20.392,90

0,051%

217,77

0,80

1.351,08

620,43%

62.309,50

15,66

58,40

1,53

Introduzidos
públicos

24.924,18

0,06%

206

0,25

2.560,20

0,006%

120,99

2,13

355,40

293,74%

10.182,04

2,56

49,43

1,64

Introduzidos
particulares

6.864.435,29

17,25%

81.203

0,25

504.965,74

1,269%

84,53

2,48

3.145,08

3720,48%

2.481.653,34

623,72

30,56

1,47

11.367.370,62

28,57%

86.486

0,25

2.255.659,21

5,669%

131,44

na

na

na

2.833.433,82

712,13

32,76

na

65.137,37

0,16%

4

7.676,48

35.210,99

0,088%

16.284,34 11.124,95 11.121,19

68,29%

16.475,31

4,14

4.118,83

8,91

18.510,66

0,05%

1

18.510,66

18.510,66

0,047%

18.510,66

1.021,87

0,26

1.021,87

2,12

De curso
d’água

De perturbação

Total

Corredores

ZLAND
(%)

Lineares de
vegetação
Em faixas de
vegetação
De curso
d’água
Em quadra
Urban Stepping
Stones
Total

0,00

0,00

0,00%

58.900,59

0,15%

1.255

0,25

4.222,56

0,011%

46,93

3,57

190,28

405,43%

48.939,42

12,30

39,00

2,05

401.931,56

1,01%

362

500,36

5.875,63

0,015%

1.110,31

788,80

847,75

76,35%

145.300,50

36,52

401,38

3,42

1.159.827,33

2,92%

37.675

0,25

497,62

0,001%

30,79

8,25

58,65

190,51%

913.241,08

229,53

24,24

1,52

1.704.307,51

4,28%

39.297

0,25

35.210,99

0,088%

43,37

na

na

na

1.124.978,18

282,74

28,63

na
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Corredores

Cajuru

Fragmentos

Métricas de Configuração da Paisagem
Componentes
estruturais

CA (m2)

ZLAND
(%)

Nump

Área menor
(m2)

Remanescentes

681.953,08

1,91%

3.339

0,25

283.216,12

0,794%

204,24

0,52

De perturbação

209.352,21

0,59%

352

0,25

23.533,92

0,066%

594,75

6,69

Introduzidos
públicos

370.964,58

1,04%

217

0,25

317.940,09

0,891%

1.709,51

Introduzidos
particulares

6.955.448,35

19,50%

75.241

0,25

194.077,90

0,544%

92,44

5,17

Total

103,83

na

na

Fragmentos
CIC

LPI

MPS (m2)

TE (m2)

ED

5.393,35 2640,71%

60.277,95

16,90

18,05

1,40

2.006,90

337,44%

27.947,18

7,83

79,40

1,56

13,43 21.530,14 1259,43%

14.865,40

4,17

68,50

1,51

2.009.753,41

563,35

26,71

1,43

na

2.112.843,95

592,24

26,69

na

MedPS

PSSD

PSCoV

1.746,44 1889,22%

MPE

SI

8.217.718,22

23,03%

79.149

0,25

317.940,09

0,891%

Lineares de
vegetação

290.348,98

0,81%

26

7.539,32

20.661,67

0,058%

11.167,27 10.050,43

3.262,16

29,21%

44.300,32

12,42

1.703,86

4,52

Em faixas de
vegetação

115.352,43

0,32%

5

8.067,25

58.216,55

0,163%

23.070,49 15.864,40 18.001,96

78,03%

6.210,87

1,74

1.242,17

2,38

De curso
d’água

249.361,50

0,70%

2.304

0,25

16.489,53

0,046%

108,23

1,33

674,05

622,80%

92.125,93

25,82

39,99

1,73

Em quadra

836.799,57

2,35%

569

500,46

7.448,54

0,021%

1.470,65

908,31

1.342,19

91,27%

220.845,38

61,90

388,13

2,92

1.314.377,39

3,68%

39.183

0,25

499,00

0,001%

33,54

9,35

63,21

188,44%

942.536,94

264,20

24,05

1,49

Total

2.806.239,86

7,87%

42.087

0,25

58.216,55

0,163%

66,68

na

na

na

1.306.019,43

366,08

31,03

na

Remanescentes

1.712.283,83

2,85%

1.557

0,25

463.325,23

0,772%

1.099,73

0,55 14.005,01 1273,49%

207.206,69

34,54

133,08

1,47

505.603,82

0,84%

1.021

0,25

29.042,83

0,048%

495,20

2,30

2.325,45

469,59%

97.516,29

16,26

95,51

1,65

28.113,80

0,05%
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0,25

5.201,73

0,009%

193,89

8,81

738,44

380,86%

7.981,65

1,33

55,05

1,57

Introduzidos
particulares

24.558.626,65

40,94%

66.014

0,25

2.089.449,13

3,483%

372,02

1,84 15.446,20 4151,96%

Total

26.804.628,09

44,69%

68.737

0,25

2.089.449,13

3,483%

389,96

423.096,24

0,71%

34

8.282,43

23.258,40

203.649,04

0,34%

14

2.492,97

223.697,90

0,37%

2.343

1.117.763,48

1,86%

754.163,42
2.722.370,09

Urban Stepping
Stones

Corredores

Área maior
(m2)

De perturbação
Introduzidos
públicos

Lineares de
vegetação
Em faixas de
vegetação
De curso
d’água
Em quadra
Urban Stepping
Stones
Total

3.391.944,96

565,48

51,38

1,45

na

na

na

3.704.649,59

617,61

53,90

na

0,039%

12.444,01 10.784,42

4.102,68

32,97%

87.864,13

14,65

2.584,24

6,49

33.458,97

0,056%

14.546,36 13.265,93

8.284,84

56,95%

24.165,52

4,03

1.726,11

3,94

0,25

16.657,81

0,028%

95,47

7,39

544,84

570,66%

132.290,37

22,05

56,46

2,09

668

502,50

7.484,81

0,012%

1.673,30

1.120,90

1.412,14

84,39%

385.312,04

64,24

576,81

4,02

1,26%

27.563

0,25

497,24

0,001%

27,36

5,61

60,99

222,90%

668.230,68

111,40

24,24

1,59

4,54%

30.622

0,25

33.458,97

0,056%

88,90

na

na

na

1.297.862,74

216,37

42,38

na
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Matriz

Fragmentos

Métricas de Configuração da Paisagem
Componentes
estruturais

CA (m2)

ZLAND
(%)

Nump

Área menor
(m2)

Remanescentes

776.434,77

2,16%

688

0,25

De perturbação

308.266,55

0,86%

1.067

Introduzidos
públicos

106.220,36

0,30%

Introduzidos
particulares

6.452.279,63

Total

LPI

MPS (m2)

374.526,00

1,042%

1.128,54

0,25

14.962,32

0,042%

593

0,25

8.811,36

17,95%

70.659

0,25

7.643.201,31

21,27%

73.007

86.925,70

0,24%

7

0,00

0,00%

0

27.443,90

0,08%

Em quadra

1.065.340,44

Urban Stepping
Stones
Total

Pinheirinho

Fragmentos

Corredores

Lineares de
vegetação

Corredores

Área maior
(m2)

Em faixas de
vegetação
De curso
d’água

TE (m2)

ED

MPE

0,52 15.847,52 1404,25%

69.718,24

19,40

101,33

1,42

288,91

1,50

1.184,28

409,91%

72.761,75

20,25

68,19

1,55

0,025%

179,12

4,62

555,83

310,31%

33.455,18

9,31

56,42

1,56

280.143,35

0,779%

91,32

3,23

1.667,07 1825,61%

2.368.340,06

658,98

33,52

1,50

0,25

374.526,00

1,042%

104,69

na

na

na

2.544.275,22

707,93

34,85

na

7.826,55

28.325,77

0,079%

12.417,96

8.525,68

7.006,41

56,42%

18.174,32

5,06

2.596,33

6,32

0,00

0,00

0,000%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

440

0,25

2.293,42

0,006%

62,37

7,95

166,68

267,23%

24.094,66

6,70

54,76

2,27

2,96%

845

500,89

7.267,46

0,020%

1.260,76

854,15

996,44

79,03%

336.983,06

93,76

398,80

3,17

1.240.438,77

3,45%

37.674

0,25

499,21

0,001%

32,93

7,09

64,92

197,17%

924.041,11

257,11

24,53

1,53

na

na

na

1.303.293,15

362,63

33,45

na

1,51 16.178,55 1101,88%

28.099,42

4,96

81,45

1,40

139.209,95

24,58

77,08

1,53

233,16%

10.064,64

1,78

59,91

1,66

1,87 14.883,24 5179,78%

MedPS

PSSD

PSCoV

SI

2.420.148,81

6,73%

38.966

0,25

28.325,77

0,079%

62,11

Remanescentes

506.550,79

0,89%

345

0,25

246.111,94

0,435%

1.468,26

De perturbação

948.751,45

1,68%

1.806

0,25

210.520,03

0,372%

525,33

1,00

26.673,38

0,05%

168

0,25

2.555,45

0,005%

158,77

12,35

Introduzidos
particulares

23.473.411,32

41,45%

81.694

0,25

1.879.631,22

3,319%

287,33

3.806.484,72

672,08

46,59

1,43

Total

24.955.386,94

44,06%

84.013

0,25

1.879.631,22

3,319%

297,04

na

na

na

3.983.858,72

703,40

47,42

na

Lineares de
vegetação

152.621,95

0,27%

15

7.529,39

22.160,34

0,039%

10.174,80

9.466,05

3.439,95

33,81%

27.759,80

4,90

1.850,65

5,12

Em faixas de
vegetação

557.946,86

0,99%

10

8.435,71

306.158,14

0,541%

55.794,69 18.665,05 86.590,85

155,20%

61.071,28

10,78

6.107,13

7,79

1.557.978,14

2,75%

5.162

0,25

116.784,84

0,206%

301,82

4,49

2.814,61

932,56%

336.586,24

59,43

65,20

1,73

Em quadra

679.186,10

1,20%

452

500,10

7.433,18

0,013%

1.502,62

969,23

1.377,40

91,67%

202.407,23

35,74

447,80

3,32

Urban Stepping
Stones

802.032,79

1,42%

30.593

0,25

499,41

0,001%

26,22

7,06

54,08

206,28%

688.997,80

121,65

22,52

1,53

3.749.765,84

6,62%

36.232

0,25

306.158,14

0,541%

103,49

na

na

na

1.316.822,35

232,50

36,34

na

Introduzidos
públicos

De curso
d’água

Total

5.875,06 1118,35%
370,19
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Métricas de Configuração da Paisagem

Portão

Fragmentos

Componentes
estruturais

Corredores
Fragmentos
Santa Felicidade

ZLAND
(%)

Nump

Área menor
(m2)

Área maior
(m2)

LPI

MPS (m2)

MedPS

PSSD

PSCoV

TE (m2)

ED

MPE

SI

Remanescentes

161.604,16

0,48%

140

0,25

74.032,05 0,219%

1.154,32

0,96

7.958,59

689,46%

18.103,80

5,35

129,31

1,55

De perturbação

231.785,50

0,69%

645

0,25

22.326,97 0,066%

359,36

1,69

1.432,40

398,60%

52.537,20

15,53

81,45

1,61

Introduzidos
públicos

57.038,37

0,17%

343

0,25

2.932,59 0,009%

166,29

12,16

395,64

237,92%

19.134,73

5,66

55,79

1,59

Introduzidos
particulares

6.273.950,89

18,54%

77.182

0,25

275.641,03 0,815%

81,29

4,90

2.007,14

2469,18%

2.350.362,33

694,66

30,45

1,49

Total

6.724.378,92

19,87%

78.310

0,25

275.641,03 0,815%

85,87

na

na

na

2.440.138,06

721,19

31,16

na

85.145,39

0,25%

7

7.601,63

19.539,08 0,058%

12.163,63

11.685,54

4.356,61

35,82%

20.368,52

6,02

2.909,79

7,19

0,00

0,00%

0

0,00

0,00 0,000%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

55.828,70

0,17%

860

0,25

7.404,64 0,022%

64,92

6,46

305,42

470,48%

47.668,34

14,09

55,43

2,26

Lineares de
vegetação

Corredores

CA (m2)

Em faixas de
vegetação
De curso
d’água
Em quadra

769.367,00

2,27%

616

500,07

6.912,61 0,020%

1.248,97

819,21

1.034,00

82,79%

238.679,05

70,54

387,47

3,12

Urban Stepping
Stones

1.385.091,10

4,09%

40.286

0,25

499,52 0,001%

34,38

9,42

63,63

185,07%

1.030.585,63

304,59

25,58

1,52

Total

2.295.432,19

6,78%

41.769

0,25

19.539,08 0,058%

54,96

na

na

na

1.337.301,54

395,24

32,02

na

Remanescentes

896.148,52

1,37%

1.023

0,25

189.348,60 0,290%

876,00

0,55

10.039,16

1146,02%

117.390,46

18,01

114,75

1,45

De perturbação

270.953,56

0,42%

610

0,25

36.046,50 0,055%

444,19

1,18

1.968,64

443,20%

55.884,77

8,57

91,61

1,66

71.937,67

0,11%

262

0,25

22.022,32 0,034%

274,57

5,94

1.437,07

523,39%

19.612,23

3,01

74,86

1,70

6.377.742,52

978,34

48,76

1,46

6.570.629,98 1.007,93

49,52

na

Introduzidos
públicos
Introduzidos
particulares

30.318.393,27

46,51% 130.797

0,25

1.318.740,66 2,023%

231,80

1,23

8.939,71

3856,69%

Total

31.557.433,02

48,41% 132.692

0,25

1.318.740,66 2,023%

237,82

na

na

na

Lineares de
vegetação

214.558,47

0,33%

14

8.380,24

56.832,06 0,087%

15.325,61

11.336,21

11.957,63

78,02%

45.230,65

6,94

3.230,76

7,47

Em faixas de
vegetação

48.604,70

0,07%

3

13.488,29

19.359,04 0,030%

16.201,57

15.757,37

2.417,21

14,92%

6.155,38

0,94

2.051,79

4,60

191.623,49

0,29%

2.374

0,25

7.259,03 0,011%

80,72

6,90

286,63

355,10%

129.049,32

19,80

54,36

2,02

Em quadra

1.150.577,08

1,76%

886

500,02

7.046,77 0,011%

1.298,62

865,11

1.096,43

84,43%

426.345,36

65,40

481,20

3,77

Urban Stepping
Stones

1.499.928,12

2,30%

46.058

0,25

499,82 0,001%

32,57

6,38

66,00

202,66%

1.218.979,01

186,99

26,47

1,62

Total

3.105.291,86

4,76%

49.335

0,25

56.832,06 0,087%

62,94

na

na

na

1.825.759,72

280,07

37,01

na

De curso
d’água
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