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RESUMO 
  
Recentemente o Brasil  tem experimentado um grande crescimento econômico resultante do aumento 

expressivo de investimentos no setor industrial. Tal fenômeno, aliado à saturação urbana das grandes 

metrópoles contribuiu para que os investimentos supracitados sejam direcionados à cidades de médio 

porte, contribuindo para o crescimento de suas áreas urbanas. Um caso que bem ilustra esse fenômeno é 

o da cidade de Ponta Grossa (PR), que apresenta um dos maiores entroncamentos rodoferroviários do Sul 

do Brasil, possibilitando ligação com importantes centros industriais e financeiros do Mercosul, como por 

exemplo São Paulo. Esta conjuntura associada a um planejamento urbano que não prioriza o viés 

ambiental pode constituir-se em obstáculo à presença da cobertura vegetal que é um importante elemento 

para a melhoria da paisagem estética, ecológica e social e um parâmetro de qualidade de vida.  Os 

estudos que abordam uma análise da distribuição e da dimensão espacial da  cobertura vegetal nas áreas 

urbanas são uma importante ferramenta para o desenvolvimento de um planejamento ambiental eficaz. O 

grande problema que se opõe a estes estudos é a diversidade de conceitos acerca dos elementos que 

compõe a cobertura vegetal tornando necessária a reflexão dos mesmos antes de se pensar em 

quantificá-los. Neste sentido, o presente trabalho busca contribuir com o avanço dessa discussão a partir 

da realização de uma análise têmporo-espacial da cobertura vegetal na cidade de Ponta Grossa (PR). 

Para isso, recorreu-se ao uso de geotecnologias através da visualização de imagens de 30m de resolução 

pertencentes ao catálogo Landsat 5 TM dos anos de 1984 e 2011. Primeiramente importou-se a imagem 

para o programa ENVI 3.9 a fim de serem corrigidas geometricamente com o auxilio da ortoimagem 

proveniente do processamento sharpening sensor SPOT 5 de 2005, composição colorida verdadeira cor,   

da cidade e onde foi escolhida a composição colorida R5G4B3, verdadeira falsa cor, para permitir a  

                                                             
1 Mestranda do programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa- Paraná, 
Brasil 
2 Docente Doutora do programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa- 
Paraná, Brasil 



2 

 

2 

 

visualização e distinção da cobertura vegetal. A delimitação da área urbana foi realizada no SIG (arcGIS9) 

e mediante vetores (polígonos) foram delimitadas as classes de cobertura vegetal: áreas naturais, áreas 

de reflorestamento e áreas agrícolas. A análise da cobertura vegetal demonstra que apesar do número de 

manchas ter aumentado ao longo deste espaço temporal, houve uma significativa diminuição da área 

absoluta resultante da fragmentação dessas áreas causada pela expansão urbana. Em 1984 a área da 

cobertura vegetal era de 15,34% e passou para 8,65% em 2011, a classe que mais perdeu foi a de áreas 

agrícolas: 7,70% de área em 1984 para 3,89 em 2011, seguida pela classe das áreas naturais que passou 

de 6,59 % para 4,16% de área em 2011. Este estudo constitui-se um elemento importante para direcionar 

as políticas públicas no contexto do planejamento ambiental.  

Palavras chave: Expansão urbana, Planejamento ambiental, Cobertura vegetal, Áreas verdes, 

Geotecnologias. 
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1-Introdução  

 A grande maioria das cidades Brasileiras tem crescido sem planejamento adequado que atribua a 

real importância à presença de espaços verdes, entre eles: estruturas verdes, áreas verdes, espaços 

livres, fato que reflete na qualidade de vida dos seus habitantes.  A falta de planejamento é um agravante 

a esta situação, por isso, planejar é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores destes espaços  (ALMEIDA, 1999). 

 A presença de vegetação nos meios urbanos trás muitas vantagens, nomeadamente, na 

amenização dos impactos do processo de urbanização, processo cujo planejamento é normalmente 

inadequado.  A supressão da vegetação, por si só ou associada a outros impactos urbanos, pode levar ao 

aumento da poluição atmosférica e das águas, a alterações no microclima causando aos habitantes 

desconforto bioclimático, inundações e falta de espaços livres públicos. A presença de vegetação atua de 

diversas formas: diminui a impermeabilização do solo, diminui o escoamento superficial que leva ao 

aumento da infiltração da água, auxilia na prevenção de inundações. Reduz o microclima urbano 

impedindo a formação de ilhas de calor, favorece a formação de ilhas de frescor que tornam o ar mais 

denso e estável, auxilia na ventilação da cidade contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, alimenta 

a fauna e a flora integrando a natureza na cidade. (MOREIRA, 2010)  

 Desta forma, para que a cobertura vegetal seja analisada adequadamente é necessário considerar 

a sua composição, distribuição e dimensão espacial e que o planejamento urbano ambiental não se 

conduza apenas pela valorização da vegetação urbana sob o ponto de vista meramente preservacionista, 

mas leve em conta as necessidades dos indivíduos que moram nos espaços urbanos. (BARGOS e 

MATIAS, 2012)  

 Neste sentido, o presente trabalho busca contribuir com o avanço da discussão a partir da 

realização de um estudo sobre a evolução da cobertura vegetal na cidade de Ponta Grossa (PR), entre os 

anos de 1984 e 2011 com base no uso de geotecnologias que podem produzir resultados que permitem 

avançar nos estudos sobre avaliação da espacialização da cobertura vegetal e, a partir disso, gerar dados 

que comparem a situação têmporo-espacial dessa cobertura vegetal. 
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2- Cobertura vegetal 

              A qualidade da vida humana está diretamente relacionada com a interferência da obra do homem 

no meio natural. A natureza humanizada, através das modificações no ambiente alcança maior expressão 

nos espaços ocupados pelas cidades, criando um ambiente artificial (LOMBARDO, 1985). 

 Segundo Mascaró (2002), a vegetação possui funções que contribuem positivamente para a 

amenização do microclima das cidades, servindo de delimitador de espaços, absorvendo os ruídos, 

purificando o ar com a absorção das partículas tóxicas e de poeiras, diminuindo o albedo dos objetos, ou 

seja, a refletância da energia solar, promovendo um ambiente adequado à moradia, interferindo 

diretamente no cotidiano das pessoas, desde o estado de ânimo do indivíduo até ocasionar problemas 

cardiovasculares, respiratórios e até psíquicos. O equilíbrio do ambiente é necessário para o bem-estar 

humano, haja visto que estes dois componentes se integram em uma escala mais abrangente definida de 

paisagem. (NUCCI e PRESOTTO, 2009).   

 Desta forma os planos diretores elaborados pelos municípios não devem ter somente atenção à 

paisagem e o aspecto estético, mas integrar a questão da manutenção ecológica, a permeabilidade as 

propriedades dos solos, a regulamentação da temperatura entre outros problemas através da atribuição de 

importância aos espaços que contêm vegetação principalmente arbórea e arbustiva, como é o caso das 

áreas verdes. Para Nucci e Presotto (2009), a cobertura vegetal é um dos indicadores de qualidade do 

ambiente urbano, os espaços que passam pelo processo de planejamento e que levam em conta a 

vegetação e melhoram a saúde física e emocional dos seus habitantes. 

 Para isso os estudos da distribuição e espacialização da cobertura vegetal são ferramentas 

importantes, dado os benefícios gerados pela vegetação já citados. O grande problema que se opõe a 

estes estudos é a diversidade de conceitos acerca dos elementos que compõe a cobertura vegetal 

tornando necessária a reflexão dos mesmos antes de se pensar em quantificá-los. Assim sendo, a 

padronização do conceito é uma necessidade evidente. 

 Na tentativa de padronização Cavalheiro et al, (1999, p.1) considerou que a zona urbana, cujo 

perímetro é declarado por lei Municipal constitui-se por três sistemas: 

      Sistemas de espaços com construção (habitação, indústria, comércio, hospitais, 
escolas, etc) 

 Sistemas de espaços livres de construção (praças, parques e águas superficiais)  
 Sistemas de espaços de integração (rede rodoferroviária). 
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 Os espaços livres de construção desempenham funções estética, de lazer e ecológico-ambiental, 

e como afirma Cavalheiro et al, (1992) é definido como espaço urbano ao ar livre, destinado a todo tipo de 

utilização que se relacione com caminhadas, descanso, passeios, práticas de esportes e, em geral, a 

recreação e entretenimento em horas de ócio; os locais de passeios a pé devem oferecer segurança e 

comodidade com separação total da calçada em relação aos veículos; os caminhos devem ser agradáveis, 

variados e pitorescos; os locais onde as pessoas se locomovem por meios motorizados não devem ser 

considerados como espaços livres e podem ser categorizados com espaços livres ou privados, 

potencialmente coletivos ou públicos. 

 Corroborando Nucci e Cavalheiro (1999), a cobertura vegetal trata-se de qualquer área provida de 

vegetação dentro do espaço urbano, compreendendo a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Os 

jardins as praças os parques os canteiros em vias de circulação, os quintais as áreas preservadas dentro 

de outras formas constituem-se cobertura vegetal. Essas áreas podem se situar tanto em espaços 

privados ou públicos. 

 Um desses espaços que abrigam parte da vegetação presente nas áreas urbanas são as áreas 

verdes que segundo Nucci et al (2003), integram-se como uma categoria de espaço livre composta por 

vegetação arbórea e arbustiva com solo livre de edificações ou coberturas impermeabilizantes (em pelo 

menos 70% da área), de acesso público ou não, e que exerçam minimamente as funções ecológicas 

(aumento do conforto térmico, controle da poluição do ar e acústica, interceptação das águas das chuvas, 

e abrigo à fauna), estéticas (valorização visual e ornamental do ambiente e diversificação da paisagem 

construída) e de lazer (recreação). Podem ser classificadas segundo o porte da vegetação e suas funções, 

pois se entende que estes podem ser aspectos que contribuem para conformação de ambientes 

saudáveis, agradáveis e que propiciam interações entre a natureza e a sociedade. 

 Até ao momento a preocupação com a cobertura vegetal no Brasil tem se voltado para a 

conceituação, mapeamento e quantificação e de acordo com esses estudos o Índice da Cobertura Vegetal 

nas cidades para um adequado balanço térmico nas áreas urbanas deve ser de 30%. O problema que se 

apresentam a estes valores se encontra nas realidades que variam de lugar para lugar dado que o índice 

de cobertura vegetal adequado para proporcionar um balanço térmico para a cidade de Belém deverá ser 

superior ao recomendável para a cidade de Curitiba. (BUCCHERI e NUCCI, 2006). Outro problema 



6 

 

6 

 

decorre é o da conceituação e metodologia que cada pesquisador aplica, em função disso os resultados 

podem se tornar incomparáveis.  

3- Uso de Geotecnologias na Geografia  

 Os estudos no âmbito da Geografia trabalham diretamente com a análise espacial e constituem 

como seu objeto a distribuição espacial de qualquer fenômeno. A análise espacial faz a ligação entre o 

domínio essencialmente cartográfico e as áreas de análise aplicada, estatística e a modelagem, permitindo 

combinar variáveis georreferenciadas e, a partir delas, criar e analisar novas variáveis. Desta forma, o uso 

de geotecnologias apresenta-se com poderosos instrumentos de suporte a esses estudos.  

Freqüentemente alguns dos conceitos utilizados para o presente trabalho (geotecnologias, sistemas de 

informação geográfica e sensoriamento remoto) são confundidos uns com os outros, mas, apesar de se 

relacionarem cada um tem a sua definição própria.  

 Geotecnologias- Trata-se de um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e 

disponibilização de informações com referência geográfica que se compõem de hardware e 

software.  

 Sistemas de Informação Geográfica é um conjunto computacional, composto por equipamentos e 

programas que, por meio de técnicas, integra dados, pessoas e instituições, de forma a tornar 

possível a coleta, o armazenamento, o processamento, a análise, a modelagem a simulação e a 

disponibilização de informações georreferenciadas, que possibilitam maior facilidade, segurança 

e agilidade nas atividades humanas, referentes ao monitoramento, planejamento e tomada de 

decisão, relativas ao espaço geográfico. 

 O sensoriamento remoto de forma geral é um meio de obter informações de um objeto ou alvo, 

sem que haja contato físico com ele. As informações são obtidas utilizando-se a radiação  

eletromagnética refletida e/ou emitida pelos alvos, geradas por fontes naturais como o Sol e a 

Terra, ou por fontes artificiais como, por exemplo, o Radar (NOVO, 1988; MOREIRA, 2003; 

ROSA, 1993). 

  Os métodos para produção de mapas, assim como a atualização cartográfica evoluíram 

gradativamente com o avanço de novos processos tecnológicos, principalmente na área da informática, 

como o mapeamento digital, a utilização de Sistemas de Posicionamento Global (GPS), tratamento digital 

de imagens e Sistemas de Informação Geográfica. Neste contexto, o sensoriamento remoto assume 
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extrema  importância para a cartografia. A agilidade e a dedução de custos obtidos mediante a utilização 

de imagens orbitais para atualização cartográfica vêm acompanhadas de uma qualidade cada vez maior 

no que diz respeito à resolução espacial, obtida pelos sensores multiespectrais de alta tecnologia, 

atendendo aos requisitos de precisão planimétricas exigidos para as escalas do mapeamento sistemático. 

4- Processo de urbanização da cidade de Ponta Grossa:  

 A cidade de Ponta Grossa está localizada nas coordenadas 25º09' S de latitude e 50º16'W de 

longitude, no 2º Planalto Paranaense da região dos Campos Gerais, estado do Paraná. A maioria das 

cidades brasileiras passa por um período de intensa urbanização e traz as suas consequências: o 

empobrecimento da paisagem urbana e consequente diminuição da qualidade de vida dos seus 

integrantes. Este fato se agrava quando os elementos naturais não são contemplados nas políticas de 

planejamento urbano. Em 1980 segundo Serra (1987), 40 milhões de pessoas viviam em cidades com 

mais de 100.000 habitantes e para além do incremento da urbanização verifica-se também a tendência à 

metropolização.  

 Ponta Grossa não é exceção, e tem passado por esse intenso processo de urbanização o qual 

alterou drasticamente a paisagem.  A chegada da ferrovia à região no final do sec. XIX, mais precisamente 

na década de 1890, favorece consideravelmente o crescimento da cidade e desencadeia a modernização 

urbana. A cidade fica articulada ao emergente sistema ferroviário nacional e o contato com cidades como 

São Paulo, permite maior acesso à cultura, a novas idéias políticas e começa-se a assistir à expansão do 

núcleo central. Com a construção de rodovias a cidade adquire características de centro urbano e conhece 

o desenvolvimento econômico. (Chaves, 2001) 

 Até os anos 60, a presença de comercio, das primeiras indústrias e da linha férrea localizadas na 

área central favorecia a concentração da população urbana nesta região devido às oportunidades de 

trabalho que oferecia, tornando-se assim muito atrativa. No entanto, é a partir dos anos 70 que se assiste 

a  descentralização da população em relação à área central, no sentido noroeste (Avenida Souza Naves) 

como também à expansão horizontal da cidade (Figura 1) (BERTO, 2004).  

 Segundo Prandel (2000), na década de 1980 aumentam o número de bairros e núcleos 

habitacionais e áreas densamente ocupadas. As favelas localizadas em áreas menos privilegiadas como: 

fundos de vales, margem dos arroios e ao longo das ferrovias concentram grande parte da população. Na 
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sua maioria pessoas vindas do espaço rural de Ponta Grossa e de municípios vizinhos à procura de 

melhores condições de vida, mas que, no entanto, não tinham poder aquisitivo para adquirir legalmente 

uma área na cidade. A expansão urbana verifica-se, sobretudo no sentido sul, bairro de Oficinas e no 

sentido noroeste, bairro Nova Rússia. Nos anos 90, Ponta Grossa apresenta um ritmo de crescimento 

menos intenso que nos anos anteriores, e a ocupação mais intensa segue em direção ao leste no sentido 

Uvaranas, em parte devido à construção do campus Uvaranas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(BERTO, 2004).  

  Em 2010 o município de Ponta Grossa conta com uma população estimada , segundo o IBGE, de 

311.611 habitantes, numa área total de 2.067,551 km, sendo que 87,5 % correspondem à população 

urbana. O estudo realizado por Berto (2004) sobre expansão urbana e uso do solo, conclui que a área 

urbanizada amplia-se de 35,02 km² em 1960 para 136,41 km² em 2004, mas ainda assim existem muitos 

vazios urbanos que correspondem a lotes desocupados entre o centro e a periferia da cidade. Desse 

espaço ocupado, 74.1 % corresponde a área urbana, 7,38% a chácaras, 9,29% a áreas de cultivo, 1,59 % 

a área de reflorestamento e 7,58% a área de campo. O crescimento demográfico acompanhou o mesmo 

ritmo, em 1980 Ponta Grossa contava 171.818 habitantes passando para 219.555 habitantes até os anos 

90, ou seja, numa década registrou um aumento de 47,732 habitantes. O maior aumento registra-se entre 

os anos 1990 a 2007, passando em 2007 para 306.351 habitantes, ou seja, um aumento de 87,796 

habitantes. (BERTO, 2004).  

 Em Outubro de 2006, a prefeitura de Ponta Grossa atualizou o plano diretor municipal, legalmente 

traduzido na lei 8663/06 de 9 de Outubro, determinando os limites da área urbana de Ponta grossa, 

constituída por 15 bairros como se pode ver na figura 1. Essa mesma lei define como área urbana, sob o 

aspecto político administrativo, a área que fica situada dentro dos perímetros urbanos (da cidade-sede e 

dos distritos) instituídos por lei do Município.  
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                                Figura 1: Delimitação da área urbana de Ponta Grossa 
 

 

 

                              Fonte: Prefeitura, 2006 
                              Org:  Queiroz, 2013 
 

 

5-Metodologia 

 Conforme abordado anteriormente considera-se que a análise da distribuição e da dimensão 

espacial ocupada pela cobertura vegetal é um importante instrumento para o planejamento ambiental. O 

uso de geotecnologias é um aliado ao planejamento porque permite o tratamento, coleta, manipulação, 

análise, representação e visualização de dados georreferenciados.  

 Num primeiro momento procedeu-se ao levantamento e revisão bibliográfica como objetivo de 

criar uma base de fundamentação teórica. As primeiras reflexões sobre estes elementos se somaram à 

investigação e aquisição do material bibliográfico geral e específico que serviram de referência para 

orientação das escolhas realizadas. 
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 Dessa forma, considerando as dificuldades inerentes à escolha do tema a ser trabalhado, optou-

se pela proposta de Nucci et al (2003), que procura diferenciar os conceitos: cobertura vegetal, áreas 

verdes e espaços livres para. Para a classificação das áreas de cobertura vegetal utilizou-se a proposta do 

Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006)  por considerar os espaços com presença de vegetação 

nativa ou reflorestadas.  

 A tecnologia do sensoriamento remoto aplicado ao estudo do meio urbano e, sobretudo a 

cobertura vegetal teve um avanço significativo a partir do uso de imagens de satélites de alta resolução 

espacial, o que possibilitou um estudo mais detalhado desse ambiente. Tais implicações podem ser 

analisadas a luz do sensoriamento remoto uma vez da utilização de imagens que te permite observar 

essas transformações no meio urbano e, sobretudo em várias escalas o que facilita a compreensão dos 

fenômenos ali investigados (ARAUJO et al, 2011). 

 Num segundo momento, passou-se para a construção da base de dados georeferenciados com 

enfoque na área urbana de Ponta Grossa. Foram adquiridas no site do Instituto Nacional de Pesquisa 

especial (INPE) do catalogo da LANDSAT 5 TM as imagens do satélite da órbita 221 ponto 77  do ano de 

1984 e 2011 por apresentarem menor quantidade de nuvens e uma resolução espacial de 30 metros. 

Utilizaram-se os canais 1, 2, 3, 4 e 5 correspondente à faixa do visível, infravermelho próximo e 

infravermelho médio. Depois procedeu-se à correção geométrica das imagens tendo como base a 

ortoimagem proveniente do processamento sharpening sensor SPOT 5 de 2005, da área urbana de Ponta 

Grossa. 

        As imagens de satélite contêm distorções geométricas significativas que impedem a utilização 

direta quer como informação de referência para fins cartográficos, quer como informação de base para 

sistemas de informação geográfica. Assim é necessário corrigir geometricamente, ou seja, retificar a 

imagem para que possam ser usadas como uma projeção ortográfica permitindo assim a sua integração 

com outras camadas de dados geográficos. A figura 2 exemplifica a imagem Landsat 5, (1984) com a 

correção geométrica na composição colorida verdadeira cor, órbita 221.77. A correção geométrica foi 

adequada com um erro médio quadrático menor que a resolução espacial da imagem que é de 30 metros.  

 Por fim, delimitou-se a cobertura vegetal sobre a área de Ponta Grossa e exportou-se as imagens 

para o programa ArcGis 9.3 atribuindo-lhe o sistema de coordenadas: UTM Sad69.22S que possibilitou  

mediante analise visual a delimitação das classes: áreas áreas agrícolas, áreas de reflorestamento e as 

áreas naturais, ou seja de espécies nativas.  
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Figura 2: Imagem geometricamente corrigida, Landsat 5 TM (1984). RGB 321- Verdadeira cor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A classificação da cobertura vegetal mediante a analise qualitativa das imagens de satélite 

inspirou-se no modelo sugerido pelo Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006) que separa áreas 

antrópicas das áreas naturais. Na primeira consideraram-se as áreas agrícolas e as áreas de 

reflorestamento, na segunda considerou-se a área Florestal. Em conformidade com o referido Manual 

consideram-se as áreas antrópicas agrícolas a terra utilizada para a produção de alimentos que inclui 

todas as terras cultivadas. Encontram-se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras 

permanentes, pastagens plantadas e silvicultura plantio ou formação de maciços com espécies florestais 

nativas ou exóticas. 

 Dentro das áreas antrópicas também se considera o reflorestamento que abrange todas as áreas 

povoadas com essências florestais, dependentemente do ambiente. Os plantios podem ser heterogêneos, 

homogêneos e consorciados. O plantio heterogêneo é utilizado para enriquecimento e recuperação das 

florestas nas margens dos rios. O homogêneo refere-se a plantios puros, normalmente feitos com 



12 

 

12 

 

espécies exóticas, como pinus e eucalipto, e o consorciado utiliza-se de espécies florestais entremeadas 

de espécies agrícolas de ciclo curto.  

 Em oposição às áreas antrópicas tem-se as áreas de vegetação natural que compreende um 

conjunto de estruturas florestais que abrangem  florestas  de espécies nativas, distribuídos por diferentes 

ambientes e situações geográficas. Nas imagens de satélite Landsat 5 TM de 1984 (Figura 3) e Landsat 5 

TM de 2011 (Figura 4) foram usadas a composição colorida R5G4B3, falsa cor, que segundo Neto, (2009), 

são as melhores bandas  para estudos de uso do solo por apresentar um contraste que possibilita a 

distinção do tipo de cobertura. As bandas 3 e 4 diferenciam muito bem a biomassa presente em cena e em 

especial a banda 3 absorve a clorofila contribuindo para a diferenciação das espécies vegetais. 

 

Figura 3: Imagem de satélite que inclui a área urbana de Ponta Grossa: Landsat 5 TM  1984 
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Figura 4: imagem de satélite que inclui a área urbana de Ponta Grossa: Landsat 5 TM 2011 

 

 

6-Resultados   

 No ano de 1984 o número de manchas de áreas antrópicas agrícolas é de 79 totalizando uma 

área de 1171 hectares como se encontra exibido na Figura 5. As manchas mais extensas se concentram, 

sobretudo no Bairro Cará Cará, Chapada e Boa Vista. Nesse mesmo ano as áreas antrópicas de 

reflorestamento que são visíveis totalizam 6 manchas. Nas áreas naturais, ou seja, de vegetação nativa, a 

maior mancha se encontra entre os bairros Nova Rússia, Ronda e Neves e em menor escala nos bairros 

Oficinas e Cará Cará e totalizam 52 manchas.  
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Figura 5: Cobertura vegetal da área urbana de Ponta Grossa no ano de 1984 

 

                         Fonte: Imagem Landsat 1984  
                         Org: QUEIROZ, 2012 

 

 No ano de 2011 as áreas naturais totalizaram 58 manchas distribuídas ao longo de toda a área 

urbana. No entanto, a área ocupada é menor em consequência da sua fragmentação. Localizam-se 

principalmente próximo ao leito dos rios servindo de divisória para áreas agrícolas e terrenos em pousio. 

Por sua vez as áreas agrícolas totalizaram 38 manchas concentradas nos bairros mais afastados do 

centro urbano como o bairro de Cará Cará. Algumas dessas áreas presentes no bairro Cará Cará em 2011 

no ano de 1984 encontravam-se em pousio.  Áreas reflorestadas apenas se visualizaram 12 manchas.   
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Figura 6: cobertura vegetal da área urbana de Ponta Grossa no ano de 2011 

 

                                   Fonte: Imagem Landsat 1984  
                                   Org: QUEIROZ, 2012 
 

 

 A partir da tabela 1 verifica-se que, dentro do período analisado, em todas as classes houve uma 

diminuição da cobertura vegetal em termos de área absoluta. Em particular a maior diminuição registrada 

está nas áreas agrícolas que em 1984 ocupavam 1151 hectares distribuídos por 52 manchas. No ano de 

2011 esse valor cai para 777 hectares distribuídos em 38 manchas. Corresponde em termos de 

percentagem a 7,70 em 1984 e em 2011 a 3,89, uma queda de mais de 3%. As áreas naturais em 1984 

ocupavam 974 ha, cerca de 6,59 % da área em estudo, distribuídos em 52 manchas e passa para 833 ha 

em 2011, cerca de 4,16% distribuídos por 58 manchas. As áreas de reflorestamento registram em 1984 

uma área de 157 ha, correspondente a 1,05 % distribuídas em 6 manchas. Já em 2011 esse valor cai para 

131 ha, cerca de 0,6% em 12 manchas.  
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Tabela 1: Classes de cobertura vegetal da área urbana da Ponta Grossa. 

 1984 2011 

Tipo de área Área (ha) % Manchas Área (ha) % Manchas 

Áreas naturais 974 6,59 52 833 4,16 58 

Áreas agrícolas  1151 7,70 79 777 3,89 38 

Reflorestamento 157 1,05 6 131 0,6 12 

Total 2282 15,34 137 1741 8,65 108 

 

 Destaca-se também que as áreas agrícolas ao longo das últimas décadas concentraram-se nos 

bairros de Cará-Cará e as áreas naturais se conservam ainda na margem dos rios. As manchas das áreas 

naturais do centro urbano que verificamos em 1984 diminuíram de tamanho e se encontram junto às áreas 

agrícolas.  

 Os benefícios que a presença de vegetação trás aos espaços urbanos são evidentes e 

amplamente conhecidos. Eles resumem-se no bem-estar físico, emocional e psicológico da população e 

interferem diretamente no meio ambiente melhorando significativamente as variáveis climáticas adversas 

que resultam do intenso processo de urbanização sofrido por cidades como Ponta Grossa. 

 

7- Considerações finais  

 Os estudos que tratam a distribuição da cobertura vegetal, como este, são ferramentas 

importantes que servem de subsídio para um planejamento mais eficaz. Por sua vez, esse planejamento 

deve contribuir positivamente para a preservação da cobertura vegetal e sua manutenção permitindo que 

as pessoas estejam mais próximas das paisagens naturais nos meios urbanos. 

Esta avaliação têmporo-espacial permitiu perceber que houve uma redução da cobertura vegetal para a 

área urbanizada em 27 anos. Nesse contexto, em 1984 a área da cobertura vegetal era de 15,34% e 

passou para 8,65% em 2011. Em todas as classes visualizadas constata-se uma diminuição em termos de 

área absoluta, a classe que mais perdeu foi a de áreas agrícolas, seguida pela classe das áreas naturais.  
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 Por sua vez, nas classes das áreas naturais e de reflorestamento verifica-se  diminuição de suas 

extensões em 2011 apesar do aumento no número de manchas poder ser observado em ambas as 

classes. Este processo de fragmentação foi consequência do processo de urbanização que iniciou com 

maior intensidade em 1980, sobretudo com o aumento do número de bairros, núcleos habitacionais e 

favelas. 

  À semelhança de Berto (2004), o presente trabalho também identifica que a região menos 

favorecida de vegetação é o bairro Centro onde se encontram a maioria das edificações que caracteriza a 

área urbana de Ponta Grossa. A região central de Ponta Grossa ainda apresenta alguns "vazios urbanos" 

que cedo ou tarde vão acabar por ser alvo da especulação imobiliária. Caberá à prefeitura e órgãos 

competentes limitarem essas construções e valorizarem no planejamento urbano a questão ambiental em 

prol do bem estar da população e não somente na estética e lazer. Essa valorização passará pela 

implementação de mais espécies arbóreas nas áreas urbanas e a manutenção das já existentes.  

 Ficou também demonstrado neste trabalho que o uso das imagens Landsat (com resolução de 30 

metros) impossibilitaram a realização de um mapeamento com maior detalhe, por isso, não foi possível 

mapear os parques, jardins, arborização viária entre outros. Outra dificuldade encontrada foi a falta de uma 

metodologia padrão nestes estudos, que interferem diretamente nos resultados e dificultam a análise 

comparativa. 

 No entanto, esta metodologia contribui de forma relevante para a realização de trabalhos 

científicos porque permite a integração de dados em meio digital, além de abrir novos horizontes para 

estudos sócio-espaciais e fornecer produtos capazes de subsidiar a observação, planejamento e gestão 

de áreas, proporcionando significativa diminuição de tempo e custos. Permite também estabelecer 

comparação de classes e atribuição de dados numéricos em várias unidades de medida como hectares e 

dados em percentagem.  
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