
ÁREAS VERDES URBANAS: AVALIAÇÃO CONCEITUAL E METODOLÓGICA A 

PARTIR DO ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE PAULÍNIA – SÃO PAULO, 

BRASIL 

 

Lindon Fonseca Matias
1
 

Danúbia Caporusso
2
 

Departamento de Geografia - Instituto de Geociências – IG 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Caixa Postal 6152 – 13083-970 - Campinas - SP, Brasil 

{lindon, danubia}@ige.unicamp.br 

 

RESUMO 

  

 As discussões relacionadas à qualidade ambiental urbana ocupam importante destaque 

na atualidade. Diversos trabalhos científicos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de 

contribuir com avanços relacionados à temática. Dentre esses, muitos consideram a presença 

da vegetação como um importante indicador de qualidade ambiental urbana. Embora não haja 

uma definição consensual, o termo mais utilizado para designar a vegetação urbana é “áreas 

verdes”. O presente estudo realiza uma avaliação conceitual e das diferentes metodologias 

empregadas no mapeamento e análise de áreas verdes como indicador de qualidade ambiental 

urbana, a partir da realização de um estudo de caso na cidade de Paulínia, Estado de São 

Paulo - Brasil. Os resultados indicam que uma das grandes dificuldades para o estudo dessas 

áreas está relacionada à compreensão dos tipos de benefícios proporcionados por elas no 

ambiente urbano, assim como ao estabelecimento de índices de áreas verdes urbanas, uma vez 

que estes dependem de análises qualitativas do ambiente. O entendimento e a análise das 

áreas verdes requerem uma visão integrada do espaço urbano, levando em consideração os 

efeitos da ação da sociedade sobre a natureza. 
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ABSTRACT  
 

 Discussions related to urban environmental quality play important emphasis in the 

present. Several scientific studies have been developed in order to contribute to developments 

related to the theme. Among them, many believe the presence of vegetation as an important 

indicator of urban environmental quality. Although there is no consensual definition, the term 

used to designate the urban vegetation is "green areas". This study does an conceptual 

evaluation and different methodologies employed in mapping and analysis of green areas as 

an indicator of urban environmental quality, from the conduct of a case study in the city of 

Paulínia, State of São Paulo - Brazil. The results indicate that a major difficulty for the study 

of these areas is related to understanding the types of benefits provided by them in the urban 

environment and as the establishment of index of urban green areas, since they depend on 

qualitative analysis of the environment. The understanding and analysis of green areas require 

an integrated vision of urban space, taking into account the effects of action of society on the 

nature. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estilo de vida cada vez mais urbano tem afastado o homem da natureza e produzido 

espaços cada vez mais artificiais e de degradação da qualidade ambiental. Desde a década de 

1970, as cidades brasileiras sofreram intensas transformações em vista ao rápido crescimento 

e à carência de políticas eficazes de ordenamento territorial. A busca pela compreensão da 

diversidade dos aspectos do espaço urbano, relacionados às suas dimensões físico-territoriais 

e seus habitantes tornou-se uma preocupação para o planejamento e gestão urbanos. 

 Diversas pesquisas e estudos científicos, realizados em diferentes campos do saber, 

têm sido desenvolvidos com o objetivo de contribuir para o avanço das reflexões e práticas de 

um planejamento urbano e ambiental que seja adequado à realidade das cidades. As 

discussões relacionadas à qualidade ambiental urbana têm sido constantes no Brasil e em todo 

o mundo desde as últimas décadas do século passado. 

 Muitos pesquisadores têm contribuído com os avanços relacionados a esta temática 

considerando a vegetação como importante indicador de qualidade ambiental urbana. Mesmo 

assim, na maioria desses estudos observam-se divergências conceituais onde se percebe que 

termos como áreas verdes, espaços livres, áreas de lazer, por exemplo, são utilizados 

indistintamente como sinônimos para referência à presença de vegetação no ambiente urbano. 

Mesmo não havendo um consenso sobre a definição, “área verde” é o termo mais utilizado 

para designar a vegetação urbana. 

 A falta de consenso em relação ao termo áreas verdes se evidencia, entre outras coisas, 

na dificuldade para o mapeamento e classificação/categorização dessas áreas, além das 

tentativas de comparações entre os diferentes índices de áreas verdes (IAV) obtidos por meio 

do emprego de diferentes metodologias para diferentes cidades. A necessidade do 

conhecimento dessas áreas no ambiente urbano destaca-se devido às funções que elas 

desempenham na melhoria das condições ambientais e de vida da população, à diversificação 

da paisagem construída, dentre outras. 

 Neste sentido, considerando a complexidade e a falta de consenso nas terminologias, 

assim como nas diferentes classificações e métodos empregados para mapeamento das áreas 

verdes urbanas, este trabalho busca contribuir para os estudos geográficos com uma avaliação 

conceitual e metodológica sobre áreas verdes, tendo como base pesquisa realizada na cidade 

de Paulínia, Estado de São Paulo - Brasil. 

 

A VEGETAÇÃO NO ESPAÇO URBANO 

 

 O distanciamento do homem em relação à natureza é crescente durante a história da 

humanidade. A separação “homem-natureza”, a atomização das relações e as desigualdades 

sociais se mostram de forma eloquente no urbano, que é a materialização contemporânea das 

relações de produção ao longo do processo histórico, é um modo de vida, de uma vida 

contraditória (CARLOS, 2001). 

 Embora a sociedade tenha se beneficiado das oportunidades culturais e sociais, há um 

constante conflito no desenvolvimento das cidades, pois a qualidade do ambiente urbano tem 

sido degradada devido à poluição atmosférica, e das águas, à produção de resíduos, às 

alterações do microclima, à destruição do solo, às inundações, à falta de espaços livres 

públicos e de vegetação, dentre uma gama de danos que possuem escalas que vão do local ao 

regional. A partir da urbanização, o meio natural é substituído por centros de concentração 

humana, onde o espaço está organizado para permitir a sobrevivência do homem. Conforme 

Santos (1981), as cidades formam uma rugosidade própria no espaço, interferindo na 

qualidade do ambiente local e até mesmo no regional. 



 Para a preservação da qualidade ambiental urbana deve-se considerar que a 

contribuição da vegetação é fundamental na medida em que promove uma série de benefícios 

ao ser humano. A falta de políticas de ordenamento territorial para o crescimento das cidades 

brasileiras tem contribuído para a degradação da qualidade ambiental e de vida da população, 

principalmente naquelas onde a aglomeração humana e de atividades já assumiu certo porte. 

A criação e manutenção das áreas verdes no ambiente urbano são justificadas pelo seu 

potencial em propiciar e elevar a qualidade ambiental e de vida da população, por meio de 

suas funções ecológicas, sociais, estéticas, educativas e psicológicas. Considera-se assim que 

elas exercem um importante papel para a amenização das conseqüências negativas da 

urbanização. 

 Pesquisadores como Cavalheiro & Del Picchia (1992), Lima et al. (1994), Oliveira 

(1996), Nucci (2001), Vieira (2004), Toledo & Santos (2008) mostraram em seus trabalhos 

diversos benefícios que as áreas verdes podem trazer ao convívio nas cidades, tais como: 

controle da poluição do ar e acústica, aumento do conforto ambiental, estabilização de 

superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das plantas, abrigo à fauna, equilíbrio do 

índice de umidade no ar, proteção das nascentes e dos mananciais, organização e composição 

de espaços no desenvolvimento das atividades humanas, valorização visual e ornamental do 

ambiente, recreação, diversificação da paisagem construída, valorização de áreas para 

convívio social, valorização econômica das propriedades e para a formação de uma memória 

e do patrimônio cultural. 

  Milano (1990) apud Vieira (2004) entende que a principal função do sistema de áreas 

verdes urbanas não deve ser apenas a criação de refúgios para que as pessoas possam 

“escapar” da cidade, mas que estas áreas devem possibilitar à população momentos de lazer e 

recreação em contato com a natureza, respeitando sua vivência urbana e contato com outras 

pessoas. Nesta perspectiva, Oliveira (1996) considera que o “estilo de vida urbano e a 

estrutura cultural das cidades são elementos associados à tendência ao sedentarismo, 

aumentando a demanda por áreas verdes e espaços para recreação” (p. 11). Para Vieira (2004) 

as áreas verdes tendem a assumir diferentes papéis na sociedade e suas funções devem estar 

interrelacionadas no ambiente urbano, de acordo com o tipo de uso a que forem destinadas. 

Ainda Milano (1990), apud Oliveira (1996), salienta que alguns benefícios são propiciados 

pelas áreas verdes em geral, porém, no que diz respeito às áreas verdes públicas, estas têm 

efeito direto em questões como recreação ao ar livre e valorização econômica dos espaços. É 

importante salientar que a manutenção das áreas verdes é extremamente importante para que 

essas possam cumprir plenamente suas funções, sendo preciso considerar que elas devem 

estar devidamente conservadas (CAPORUSSO & MATIAS, 2008). 

Na história das cidades brasileiras as áreas verdes sempre se apresentaram como uma 

expressão do desenho paisagístico e das características locais como, por exemplo, os jardins 

botânicos do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, Brasília, São Paulo (VIEIRA, 2004). Embora a 

importância da existência e manutenção dessas seja consenso entre governantes, planejadores, 

pesquisadores e população em geral, o que se constata com grande freqüência é que as áreas 

verdes urbanas não têm apresentado um crescimento proporcional e com a mesma intensidade 

em que se dá o crescimento populacional nas cidades. 

A cidade de Paulínia está inserida no contexto de degradação ambiental das cidades 

brasileiras. Localizada na Região Metropolitana de Campinas (RMC), uma das principais 

regiões econômicas e industriais do Estado de São Paulo - Brasil, a cidade experimentou nas 

últimas décadas um forte desenvolvimento, tanto econômico quanto populacional, alavancado 

pela modernização e crescimento dos setores industrial, agroindustrial e de serviços. Isso se 

deu devido à instalação de um amplo parque industrial e pólo petroquímico na cidade. 

Stacciarini (2002) constatou que desde a década de 1970 as áreas agrícolas em 



Paulínia sofreram uma intensa diminuição, para dar lugar ao desenvolvimento industrial e 

urbano. Conforme Matias et al. (2008), a área urbana de Paulínia passou de 0,26 km
2
, em 

1964, para 49 km
2
 em 2007. Tais mudanças implicam num intenso processo de transformação 

no uso da terra que, para os autores, está ocorrendo sem a contrapartida de uma política 

pública de planejamento e gestão eficiente para a ocupação do território, gerando assim “uma 

série de problemas de ordem sócio-ambiental decorrentes do processo de apropriação desigual 

do espaço geográfico por meio das formas atuais de uso da terra”. (s/p.). Marguti (2008) 

admite que o rápido crescimento urbano observado no município e as transformações nas 

formas de uso da terra geraram impactos na vegetação natural e nos solos, poluição dos 

recursos hídricos, inchaço da cidade, especulação imobiliária, expansão da periferia e criação 

de novos lotes, processos esses que são observados até hoje no município. 

 

ÁREAS VERDES URBANAS: AVALIAÇÃO CONCEITUAL 

  

Um atributo muito importante, porém negligenciado no desenvolvimento das cidades, 

é o da cobertura vegetal (NUCCI, 2001). Deve-se lembrar que, além de todas as necessidades 

que o ser humano tem em relação à vegetação, as cidades estão cada vez mais poluídas; e esta 

poluição, principalmente no ar e nos rios, pode ser reduzida substancialmente com a 

preservação da vegetação local. 

Áreas verdes, espaços/áreas livres, arborização urbana, verde urbano, são termos 

frequentemente utilizados no meio científico para designar a vegetação intra-urbana. Porém, a 

maioria destes termos não são sinônimos, e não se referem aos mesmos elementos. Lima et al. 

(1994) admitem que é necessário um esforço para que os termos utilizados para classificação 

da vegetação urbana sejam analisados de forma convergente. 

A falta de consenso relacionado às definições se reflete na dificuldade e diferenciação 

nas classificações e técnicas empregadas para o mapeamento e para a elaboração de índices de 

áreas verdes urbanas. Considerando a complexidade relacionada ao tema foi realizado um 

levantamento e revisão bibliográfica com o intuito de estabelecer uma definição adequada 

para o termo áreas verdes, além de promover uma reflexão sobre a influência dessas áreas no 

espaço urbano. 

Cavalheiro & Del Picchia (1992) consideram que, do ponto de vista conceitual, uma 

área verde é sempre um espaço livre e que o termo espaço livre deveria ser preferido ao invés 

de áreas verdes, pois é um termo mais abrangente que inclui ainda as águas superficiais. No 

entanto, os autores não esclarecem uma questão fundamental se as áreas verdes devem ou não 

ser constituídas por vegetação. Para eles, 

 
Os espaços livres desempenham basicamente papel ecológico, no amplo sentido, de 

integrador de espaços diferentes, baseando-se, tanto no enfoque estético, como 

ecológico e de oferta de áreas para o desempenho de lazer ao ar livre. 

(CAVALHEIRO & DEL PICCHIA, 1992, p. 31). 

 

Toledo & Santos (2008), consideram que as áreas verdes têm papel fundamental na 

qualidade de vida da população e são espaços destinados à preservação ou implantação de 

vegetação ou ao lazer público. Por esta concepção não fica claro o papel da vegetação 

enquanto elemento definidor de áreas verdes, já que podem ser espaços de lazer público não 

necessariamente com a predominância de vegetação. 

 Geiser et al. (1975) apud Cavalheiro & Del Picchia (1992) entendem as áreas verdes 

como “[...] áreas com vegetação fazendo parte dos equipamentos urbanos, parques, jardins, 

cemitérios existentes, áreas de „pequenos jardins‟, alamedas, bosques, praças de esportes, 



„play-grounds‟, „play-lots‟, balneários, „camping‟ e margens de rios e lagos” (p. 30). Nota-se 

nesta definição que os autores não mencionam o porte da vegetação que deveria ser 

predominante nestas áreas (arbórea, arbustiva, herbácea). Segundo Moreiro et al. (2007), 

 
[...] as áreas verdes englobam locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, 

jardins e parques, e sua distribuição deve servir a toda população, sem privilegiar 

qualquer classe social e atingir as necessidades reais e os anseios para o lazer, 

devendo ainda estar de acordo com sua estrutura e formação (como idade, educação, 

nível sócio-econômico). (p. 20) [sem itálico no original] 

 

 De forma diferente, Hardt (1994) apud Hulsmeyer & Souza (2007), consideram que as 

áreas verdes devem ser áreas livres na cidade e que apresentam características 

predominantemente naturais, independentemente do porte da vegetação. 

 Além da presença ou do porte da vegetação nas áreas verdes urbanas, outros 

questionamentos podem ser levantados em relação às definições dessas áreas elaboradas por 

diferentes pesquisadores. Uma questão importante está relacionada à propriedade. Demattê 

(1997) apud Toledo & Santos (2007) utiliza o termo áreas verdes para designar diversos tipos 

de espaços urbanos que podem ser públicos ou particulares e são abertos, acessíveis e 

relacionados com saúde e recreação. 

De acordo com Lima et al. (1994) espaço livre é um termo mais abrangente que áreas 

verdes, sendo o sistema de áreas verdes entendido como integrante do sistema de espaços 

livres. Esta concepção é sustentada também por Nucci (2001) que denomina estas áreas como 

um subsistema do sistema de espaços livres e que devem fornecer possibilidade de lazer à 

população. Para Lima et al. (1994) dentre os espaços livres tem-se os parques urbanos, as 

praças, a arborização e as áreas verdes. Estas são, segundo os autores, áreas onde há o 

predomínio de vegetação arbórea, devendo ser consideradas as praças, os jardins públicos e os 

parques urbanos, além dos canteiros centrais e trevos de vias públicas, que têm apenas 

funções estéticas e ecológicas. Porém, as árvores que acompanham o leito das vias públicas 

não se incluem nesta categoria. Os autores apontam que as áreas verdes, assim como todo 

espaço livre, devem também ser hierarquizadas, segundo sua tipologia e categorias. 

 Mazei et al. (2007) consideram as áreas verdes como uma categoria dos espaços livres 

de construção. Também para eles os termos áreas verdes e espaços livres não são sinônimos e 

o planejamento das áreas verdes visa “atender a demanda da comunidade urbana por espaços 

abertos que possibilitem a recreação, o lazer e a conservação da natureza” (p. 35). Em suas 

avaliações, 

   
[...] as áreas verdes não são necessariamente voltadas para recreação e lazer 

objetivos básicos dos espaços livres, porém devem ser dotadas de infra-estrutura e 

equipamentos para oferecer opções de lazer e recreação às diferentes faixas etárias, a 

pequenas distâncias da moradia (que possam ser percorridas a pé). (MAZZEI et al., 

2007, p. 39) 

 

 Um aspecto importante, ainda não citado nas definições expostas anteriormente, está 

relacionado à permeabilidade das áreas verdes. Segundo Hardt (1994), citado por Huksmeyer 

& Souza (2007), a permeabilidade do solo em áreas urbanas está normalmente relacionada 

aos espaços naturais, demonstrando, na maioria das vezes, melhoria na qualidade ambiental. 

Muitas das áreas permeáveis também são espaços livres públicos. Guzzo (2006) ressalta a 

importância das áreas verdes serem compostas predominantemente por vegetação arbórea e 

solo permeável. Este autor considera que uma área verde deve ser constituída por “pelo menos 

70% do seu espaço por áreas vegetadas com solo permeável” (GUZZO, 2006, p. 21). Oliveira 



(1996) também considera a importância da permeabilidade do solo nas áreas verdes, sendo 

que, para ele, um conceito de áreas verdes completo necessita descrever suas estruturas e 

enfatizar, sobretudo, a importância que elas têm em termos de suas funções (ecológicas, 

estéticas, econômicas e sociais). Em seu trabalho o autor definiu essas áreas como: 

 
[...] áreas permeáveis (sinônimos de áreas livres [de construção]), públicas ou não, 

com cobertura vegetal predominantemente arbórea ou arbustiva (excluindo-se as 

árvores no leito das vias públicas) que apresentem funções potenciais capazes de 

proporcionar um microclima distinto no meio urbano em relação à luminosidade, 

temperatura e outros parâmetros associados ao bem-estar humano (funções de lazer); 
com significado ecológico em termos de estabilidade geomorfológica e amenização 

da poluição e que suporte uma fauna urbana, principalmente aves, insetos e fauna do 

solo (funções ecológicas); representando também elementos esteticamente 

marcantes na paisagem (função estética), independentemente da acessibilidade a 

grupos humanos ou da existência de estruturas culturais como edificações, trilhas, 

iluminação elétrica, arruamento ou equipamentos afins; as funções ecológicas, 

sociais e estéticas poderão redundar entre si ou em benefícios financeiros. 

(OLIVEIRA, 1996, p. 17) 

 

ÁREAS VERDES URBANAS: AVALIAÇÃO METODOLÓGICA 

 

 A diversidade de critérios para categorização das áreas verdes urbanas é um elemento 

importante na análise e comparação entre os índices de áreas verdes urbanas elaborados para 

diferentes localidades. Não somente a falta de uma definição consensual, mas também um 

grande número de metodologias para seleção e mapeamento das áreas verdes vem 

dificultando o desenvolvimento de trabalhos com esse enfoque. Enquanto em alguns trabalhos 

as áreas verdes são mapeadas sem seguir critérios de classificação ou categorização, em 

outros, se percebe a preocupação com uma classificação que seja a mais adequada à área de 

estudo. 

 Cavalheiro & Del Picchia (1992) sugerem uma classificação para os espaços livres 

segundo sua tipologia, ou seja, se são particulares, potencialmente coletivos ou públicos e, em 

seguida, segundo categorias, como, por exemplo, praças, jardins, verde viário. Com base na 

proposta de Cavalheiro et al. (1999), Avelar & Silva Neto (2008) elaboraram um organograma 

de classificação para o verde urbano (Figura 01). 

Outros pesquisadores, entre os quais Oliveira (1996), Zanin (2002) e Rosset (2005), se 

utilizaram de um modelo de classificação de áreas verdes públicas, modificado conforme os 

objetivos propostos por cada pesquisador em seus trabalhos. Conforme Rosset (2005),  

 
A utilização do MACVP [Modelo de Classificação de Áreas Verdes Públicas] 

consiste em navegar por uma chave de múltiplas escolhas, na qual o resultado é a 
definição de classes que considera elementos estruturais, funcionais e utilitários das 

áreas verdes públicas. O procedimento para a classificação das áreas verdes públicas 

tem início com base em uma grande classe: 1 – áreas pertencentes ao sistema viário 

em região urbanizada [...] o sistema de codificação das classes é dado pela sucessão 

de algarismos numéricos definidos ao se navegar pelo MCAVP. (ROSSET, 2005, p. 

20) 

 

Oliveira (1996) argumenta que, embora o MACVP permita o estabelecimento de 

dezenas de classes distintas, é necessário o reconhecimento de que a classificação é um 

processo analítico e que o grande número de classes geradas se constitui em uma barreira para 

a elaboração do estudo por ele proposto. Dessa forma, ele considerou a necessidade de formar 

“grupos”, onde cada um dos oito grupos definidos reúne um determinado número de classes 



que guardem em si características de interesse comum (Quadro 01). Nesta perspectiva o autor 

considera que “a definição de grupos de classes de áreas públicas não é um processo analítico, 

mas sim de síntese” (p. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01. Organograma de classificação do verde urbano. 

 Fonte: Avelar & Silva Neto (2008). 

 

 É importante salientar que o conhecimento da localização e a classificação das áreas 

verdes no espaço urbano são de fundamental importância para que os responsáveis pelo poder 

público possam direcionar suas ações no controle, manutenção e ampliação dessas áreas. 

Neste sentido, é cada vez mais constante a preocupação com o raio de influência que estas 

áreas podem exercem em seu entorno. 

Em seu trabalho Rosset (2005) registra que um grupo de pesquisadores tem utilizado 

metodologias que consideram o raio de influência dos serviços proporcionados pelas áreas 

verdes urbanas, nas adjacências das mesmas, possibilitando distribuir tais benefícios, 

adicionalmente, às áreas vizinhas, sejam bairros, setores, distritos etc. O procedimento básico 
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para a utilização desta metodologia consiste em definir o traçado de uma figura geométrica 

para cada área verde na qual o seu benefício seja quantificado em termos de densidade 

(DAV), resultante da razão entre a superfície da área verde (m
2
) e a superfície da área de 

distribuição dos benefícios (km
2
). 

  
Grupo Descrição 

A Áreas livres de acompanhamento viário não arborizadas ou apenas com vegetação herbácea, 

refletindo baixo valor ecológico e estético. 

 

 

 

 

B 

Áreas públicas com valor ecológico e estético 

frequentemente elevados, contudo com valor 

social comprometido devido a problemas de 

acessibilidade ou à sua situação frente às 
condições de trânsito local. 

- Subgrupo 1: Verde de acompanhamento viário, 

representando os canteiros centrais ou 

trevos/rotatórias arborizadas . 

- Subgrupo 2: Áreas potencialmente coletivas, pela 
sua localização interna a condomínios ou a outros 

espaços de acesso restrito a grupos específicos de 

indivíduos, além de áreas inacessíveis por falta de 

infra-estrutura para visitação, representadas por 

remanescentes de silvicultura e vegetação nativa. 

     C Representa as áreas verdes de uso coletivo, destacando-se, frequentemente, por alto valor ecológico, 

estético e, sobretudo, social. Neste grupo está situada a maioria das praças, bosques e parques da 

cidade. 

Quadro 01. Descrição de três grupos com base no Modelo de Classificação de Áreas Verdes Publicas. 

Fonte: Modificado de Oliveira (1996). 

 

 Uma área de influência para áreas verdes é definida por Oliveira (1996) como “uma 

medida da distância máxima hipotética que se espere que uma pessoa caminhe para atingi-la, 

a partir de sua residência” (p. 51), e pode ser determinado diretamente em termo de distância, 

ou estimado indiretamente baseado no tempo de percurso entre as residências e as áreas 

verdes. A vantagem desta técnica, segundo este pesquisador, é que quanto maior for o número 

de elementos provedores/consumidores de bens e serviços, no caso as áreas verdes, maior será 

o número de áreas de influência e, por decorrência, maior será a resolução espacial obtida nos 

modelos aplicados. No entanto, 

 
[...] ao contrário do que sugere a conceitualização de “área de influência”, as relações 

reais de oferta/demanda por serviços urbanos não seguem necessariamente um padrão 

isodiamétrico ou geográfico ideal e nem tampouco apresentam limites espaciais e 
temporais muito bem definidos. (OLIVEIRA, 1996, p. 41) 

 

 Assim como a vantagem, a desvantagem da utilização desta metodologia também foi 

identificada por Oliveira (1996). Na definição da área de influência cada polígono estaria 

associado a um e somente um elemento em questão, uma área verde. Esta afirmação pode ser 

errônea na medida em que certo cidadão pode escolher por desfrutar de outras áreas verdes de 

seu bairro ou cidade que não as mais próximas de sua casa, seja para fins de lazer, convívio 

social ou outros. 

 

 Índices de áreas verdes 

  

 Em diversos trabalhos científicos a elaboração de índices tem sido uma técnica 

amplamente utilizada para quantificação e avaliação da vegetação intraurbana. Entretanto, a 

falta de consenso quanto às terminologias e classificações a serem adotadas constitui-se como 

um problema para a elaboração e cálculo dos índices de vegetação. Assim, diferentes índices 

como o Índice de Áreas Verdes (IAV), de Arborização Urbana (IAUrb), de Espaços Livres de 

Uso Público (IELUP), de Cobertura Vegetal em Área Urbana (ICVAU), de Verde por 



Habitante (IVH), podem ser entendidos, equivocadamente, por alguns pesquisadores como 

sinônimos. 

 Um dos indicadores mais utilizados para análise da distribuição espacial da vegetação 

intraurbana é o Índice de Áreas Verdes (IAV). Este índice é frequentemente utilizado para 

comparar as quantidades de áreas verdes entre diferentes cidades, sejam elas brasileiras ou 

não. Vale lembrar que quando desacompanhadas das devidas definições, essas comparações 

podem ser duvidosas, além de permitir que os resultados dos índices calculados para 

determinadas cidades sejam elevados devido à contabilização inadvertida de todos os espaços 

não construídos da cidade como áreas verdes. O que pode induzir a um uso político incorreto 

desses dados no espaço urbano. 

 Na busca por uma melhor quantificação dos espaços livres urbanos em Ribeirão Preto, 

São Paulo - Brasil, Guzzo (1999) utilizou três diferentes índices: Índice de Espaços Livres de 

Uso Público (IELUP); Índice de Cobertura Vegetal em Área Urbana (ICVAU) e Índice de 

Verde por Habitante (IVH). Tais índices dizem respeito apenas aos espaços livres de uso 

público e a vegetação urbana em geral, não podendo assim ser considerados índices de áreas 

verdes. 

 Para o cálculo do IAV, Rosset (2005) considerou duas abordagens onde a primeira 

utiliza a relação entre o total de áreas verdes públicas da área urbana e a densidade 

populacional, e a segunda utiliza a relação entre as diferentes categorias de áreas verdes 

públicas, estrutural e funcionalmente adequadas ao conceito de áreas verdes estabelecido para 

seu estudo, e a densidade populacional. Para ambos os procedimentos foram consideradas as 

distribuições dos serviços das áreas verdes no espaço urbano e em suas adjacências, 

possibilitando a alocação dos bens e serviços proporcionados, adicionalmente, aos bairros 

vizinhos. O modelo georreferenciado para cálculo do IAV elaborado pela autora considerou 

três categorias de áreas verdes: canteiros, praças e parques urbanos com áreas de influência de 

500, 800 e 3.000 metros, respectivamente. A autora recomenda que a abordagem 

metodológica utilizada em seu trabalho é adequada quando ocorre uma distribuição não linear 

e/ou aglomerada das áreas verdes públicas no espaço urbano. 

Cavalheiro & Del Picchia (1992) alertam que os índices urbanísticos para espaços 

livres devem servir como apoio científico para o planejamento e não devem ser receitas a 

serem seguidas. Os autores argumentam ainda que, em contato por escrito junto à 

Organização das Nações Unidas (ONU), à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), não obtiveram 

confirmação do índice de 12 m
2 

de
 
área verde por habitante, sendo este índice referência “tão 

somente às necessidades de parque de bairro e distritais/setoriais, já que são os que, dentro da 

malha urbana, devem ser sempre públicos e oferecerem possibilidade de lazer ao ar livre” (p. 

33). 

 Para o Brasil é reconhecida, em termos de IAV, a recomendação do estabelecimento de 

metodologias que permitam obter o índice mínimo de 15 m
2
/hab. de áreas verdes destinadas à 

recreação, recomendado em 1996 pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU, 

1996 apud GUZZO, 2006). No entanto, a metodologia mais utilizada para o cálculo do IAV 

considera o produto da divisão entre o somatório das áreas verdes e o número de habitantes, 

resultando em um cálculo simplificado, sendo este índice sempre dependente de fatores 

demográficos. Dessa forma, o IAV pode ser elevado em determinadas localidades não pela 

quantidade de áreas verdes, mas pela reduzida quantidade populacional no local. 

 

Geotecnologias na elaboração dos índices de vegetação 

 

 O uso das geotecnologias vem assumindo importância cada vez maior no 



levantamento e mapeamento dos elementos presentes no espaço geográfico. A utilização dos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) se faz importante na medida em que permite a 

associação de dados, além da interpretação da informação espacial de forma clara e eficiente. 

De acordo com Liu (2006) os índices de vegetação com aplicações de Sensoriamento 

Remoto foram desenvolvidos para monitorar e quantificar as condições da distribuição 

espacial da vegetação usando os dados digitais de refletâncias em várias faixas espectrais. 

Conforme Moreira & Shimabukuru (2004), um índice de vegetação resulta da combinação da 

medida da radiação eletromagnética que a vegetação reflete em algumas bandas espectrais do 

espectro eletromagnético, que guarda certa relação com a quantidade e o estado da vegetação 

na área onde foi feita a medida espectral. Liu (2006) explica que geralmente a superfície da 

vegetação absorve a radiação na faixa do visível (Visible – VIS – de 0,4 a 0,7 µm) e reflete na 

faixa do infravermelho próximo (Near Infrared – NIR – de 0,725 a 1,10 µm). Assim, um 

índice de vegetação pode ser uma razão, diferença ou várias combinações entre os valores de 

refletância de VIS e NIR. Um índice de vegetação ideal deve ser sensível à vegetação, 

insensível ao fundo do solo e não ter interferências atmosféricas. 

Desde a década de 1970 vários índices de vegetação foram desenvolvidos com base na 

utilização de dados captados por satélites. Naquela época a maioria deles era baseado em 

dados obtidos pelo satélite Landsat. Posteriormente, nas décadas seguintes, outros índices 

foram elaborados com bases em dados de outros satélites e dados das faixas do infravermelho 

termal e microondas, não sendo restrito apenas às refletâncias das faixas VIS e NIR. Diversos 

índices de vegetação elaborados a partir de dados coletados por sensores a bordo de satélites 

são informados no Quadro 02. 

 
AUTOR           ÍNDICE CÁLCULO 

 

Jordan (1969) 
 

RVI 

   Rotation Vegetation 

Index 

                   RVI =        IVP 

                                                      V 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

 

Kauth e Thomas (1976) 
GVI 

Green Vegetation 

Index/Greenness 

Index 

 

GVImss= -0,29 mss4 – 0,56 mss5 +0,6 mss6 + 0,491 mss7 

Mss - sensor MSS/Landsat. 

 

Richardson e Wiegand 

(1977) 

 

 

PVI 

Perpendicular 

Vegetation Index 

                   PVI = α IVP – β V 

 

α e β  - parâmetros da linha de solo. 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

 
 

Clevers (1988) 

      

         WDVI 

        Weighted 

Vegetation Index 

 

                  WDVI = IVP – gV 
 

g - a inclinação da linha do solo 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

 

 

 

Houte (1988) 

        

 

           SAVI 

Soil Adjusted 

Vegetation Index 

             SAVI=    (IVP-V) (1+L) 

                              (IVP +V+L) 

 

L -  fator de correção 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 



 

 

 

Baret et al. (1989) 

 

          TSAVI 

Transformed Soil 

Adjusted Vegetation 

Index 

         TSAVI =             a (IVP – aV – b) 

                                              V + aIVP – ab + X (1-a
2
) 

 

a e b  - parâmetros da linha do solo; 

X - abscissa negativa do ponto (S), sendo igual a 0,08. 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

 
 

Major (1990) 

 

SARVI 

Soil Adjusted Ratio 

Vegetation Index 

     SARVI =          IVP 

                                         (V + b/a) 

 

a e b - coeficientes obtidos com as reflectâncias do solo. 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

 

Kaufman e Tanré (1992) 

 

 

           ARVI 

Atmospherically      

Resistant Vegetation 

Index (ARVI) 

 

ARVI = ( IVP – RB) / (IVP + RB)  

 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

R = Banda vermelha 

B = Banda Azul 

 

RB = R – γ (R-B)        

em que:   RB é a reflectância da combinação das bandas R 
e B; γ é o fator de autocorreção atmosférica dependendo 

dos tipos de aerossóis. 

 

 

 

Qi et al (1994) 

          

MSAVIo 

Modified Soil  

Adjusted Vegetation 

Index 

 

MSAVIo =  (IVP – VIS) (1+Lo) 

                                   (IVP + VIS + Lo) 

 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

Lo – 1-2a(NDVI * WDVI) 

 

 

Rondeaux et al (1996) 

 

         OSAVI 

Optimized Soil 

Adjusted Vegetation 

Index 

 

OSAVI =         1          (IVP – a * V - b) 

                             (a
2
 + 1)

1/2 

IVP - Reflectância na região do infravermelho próximo. 

V – Reflectância na região do vermelho. 

a e b – parâmetros que ajustam à linha do solo.  

Quadro 02. Exemplos de índices de vegetação elaborados a partir de dados 

 coletados por sensores  a bordo de satélites.  
Fonte: Organização dos autores. Baseado em Liu (2006) e Moreira & Shimabukuro (2004) 

 

Dentre uma gama de índices elaborados para auxiliar no monitoramento da vegetação 

nos últimos 40 anos, alguns são comumente utilizados como, por exemplo, o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) 

elaborado por Rouse et al. em 1973. Desde a década de 1990 este índice vendo sendo 

utilizado em estudos acadêmicos e científicos no Brasil. Trabalhos como os de Escada (1992), 

Foresti & Hamburger (1997), Souza (2004), são exemplos dessa utilização. 

O NDVI é calculado pela diferença de reflectância entre a faixa do infravermelho 

próximo e a de refletância da faixa do visível. Essa diferença é normalizada pela divisão da 

soma das faixas de NIR e VIS (LIU, 2006). A equação geral do NDVI é representada por, 

 

 

 NDVI = (NIR-VIS) / (NIR+ VIS) 



onde: 

NDVI = Índice de Vegetação da Diferença Normalizada; 

NIR = Reflectância da faixa do infravermelho próximo;  

VIS = Refletância da faixa do visível. 

  

 Embora as técnicas tradicionais para a elaboração de índices de vegetação sejam 

bastante utilizadas, outras técnicas estão ganhando importância em trabalhos recentes. Gähler 

et al. (2007) fizeram uso de uma técnica padronizada de análise de imagens para monitorar os 

tipos de vegetação a partir de dados obtidos com sensor de máxima resolução HRSC-A (High 

Resolution Stereo Camera-Airborne). Os índices de vegetação desenvolvidos permitiram a 

separação exata de vegetação e não vegetação, e a eliminação de áreas sombreadas. Por meio 

de um limiar de altitude, utilizando um Modelo Digital de Superfície (MDS), foi possível 

diferenciar a vegetação alta e baixa. As informações obtidas foram posteriormente trabalhadas 

com algoritmos de classificação. Os autores concluíram que “a classificação de dados digitais 

do scanner HRSC-A pode servir como uma base de dados confiáveis e exatos, para um 

monitoramento duradouro” (p. 257). 

Apesar de fornecerem importantes dados sobre a vegetação, é preciso lembrar, 

conforme Rosset (2005), que esses índices expressam, em geral, apenas uma informação 

quantitativa e não necessariamente o estado em que as áreas verdes se encontram ou como 

estão sendo utilizadas, ou até mesmo a distribuição das mesmas na área urbana. Nucci (2001) 

salienta que: 

 
[...] às vezes a área verde não apresenta condições de uso, portanto, após a 

qualificação das áreas verdes dever-se-ia recalcular o índice e, assim, trabalhar com 

dois índices: um indicando a quantidade total de áreas verdes e outro indicando a 

quantidade de áreas verdes utilizáveis pela comunidade de acordo com as suas 

qualificações. Sendo assim, na análise de uma área verde deve-se considerar não só 

a sua área, mas também o ordenamento da vegetação que propiciam um isolamento 

da área em relação aos transtornos da rua, o entorno, a acessibilidade, a porcentagem 

de área permeável, as espécies vegetais naturais e as exóticas, a densidade de 

vegetação, a altura da vegetação, a função social, os equipamentos de recreação, 
telefonia, estacionamentos, bancos, sombras, tráfego, manutenção, valor estético, 

ecológico, serviços, iluminação, isolamento visual, sanitários, avifauna, etc. 

(NUCCI, 2001, p. 80) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho buscou-se apresentar a complexidade das discussões relacionadas às 

áreas verdes urbanas. Considerando as necessidades de uma sociedade exposta a ambientes 

cada vez mais artificiais e degradados, o planejamento urbano deve buscar medidas para 

evitar o declínio da qualidade ambiental e de vida nas cidades de forma que atenda às 

necessidades da população. Nesta perspectiva a necessidade da padronização e adequação do 

conceito de áreas verdes urbanas se faz latente na atualidade. 

Diante do exposto, entende-se que um conceito adequado para áreas verdes urbanas 

deve considerar que elas sejam uma categoria de espaço livre urbano composta, 

predominantemente, por solo permeável e vegetação arbórea e arbustiva (inclusive pelas 

árvores no leito das vias públicas, desde que estas atinjam um raio de influência que as 

capacite a exercer as funções de uma área verde), de acesso público ou não, e que exerçam 

minimamente as funções ecológicas, estéticas e de lazer. Assim, além de quantificadas, essas 

áreas precisam ser qualificadas como tal. A dificuldade desta qualificação se encontra na 

valoração dos benefícios por elas trazidos, sejam valores ambientais, estéticos, sociais ou 



financeiros, enquanto que para a quantificação as dificuldades se relacionam à classificação 

das mesmas. Ainda não se chegou a um consenso relacionado a este aspecto. Acredita-se que 

as áreas verdes podem ser classificadas segundo o porte da vegetação, e suas funções, pois se 

entende que estes podem ser aspectos que contribuem para ambientes saudáveis e agradáveis 

e que propiciam interações entre a natureza e a sociedade. 

A elaboração dos índices de áreas verdes também deve contemplar aspectos 

quantitativos e qualitativos. Além de quantificados, esses espaços devem possuir um 

significado no espaço urbano, ou seja, os índices devem representar a quantidade de áreas 

verdes reais que exercem funções significativas para a população e não somente a dimensão 

da cobertura vegetal nas cidades. 

Como indicador de qualidade ambiental as áreas verdes precisam ser consideradas 

ainda conforme sua distribuição e dimensão espacial para que o planejamento urbano e 

ambiental supra as necessidades da sociedade e não apenas seja conduzido à valorização e 

preservação da vegetação no meio urbano como uma espécie de compromisso com as futuras 

gerações. A qualidade ambiental urbana é dependente de processos socioambientais e está 

ligada ao conforto, em termos ecológicos, biológicos, econômicos, tipológicos, tecnológicos e 

estéticos, no ambiente urbano. Seu estudo pressupõe uma análise cuidadosa de caráter quanti-

qualitativo. 

De maneira geral, os trabalhos que relacionam áreas verdes com qualidade ambiental 

urbana são escassos e em sua maioria empregam metodologias para mapeamento e elaboração 

de índices de áreas verdes que são reduzidas à simples demarcação das áreas e ao somatório 

de áreas verdes dividido pela população. Trabalhos que utilizam uma metodologia para 

estabelecimento de áreas de influência das áreas verdes são inovadores e merecem análises e 

discussões das propostas metodológicas, pois além de toda complexidade envolvida nesta 

temática surge a necessidade do estabelecimento da dimensão dessas áreas de influência 

segundo as categorias de cada área verde urbana. 

O mapeamento temático, realizado com o aporte das geotecnologias, é um importante 

instrumento para o entendimento da espacialidade dos elementos intra-urbanos. A análise 

espacial é uma importante técnica para a compreensão do espaço geográfico. O uso destes 

instrumentos e técnicas permite uma melhor representação e análise das áreas verdes urbanas 

e pode contribuir na elaboração de políticas voltadas ao atendimento das necessidades da 

população e no planejamento e ordenamento do território. 

Acredita-se que a ciência geográfica pode contribuir diretamente ao propor novos 

encaminhamentos teóricos e metodológicos para análise das áreas verdes urbanas e sua 

importância na qualidade de vida da população. O entendimento e a análise das áreas verdes 

no município de Paulínia, São Paulo - Brasil requer uma visão integrada do espaço urbano, 

levando em consideração os efeitos da ação da sociedade sobre a natureza. O que se constata é 

que, assim como em outras cidades brasileiras, também na cidade de Paulínia, as áreas verdes 

não têm apresentado aumento significativo frente ao crescimento da população e suas 

necessidades. O desenvolvimento deste estudo abordando a análise espacial das áreas verdes 

como indicador de qualidade ambiental urbana vem contribuir para o conhecimento e possível 

melhoria das condições de vida na cidade. 
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