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RESUMO  

O conforto ambiental, sensação de bem estar ao maior número de pessoas, está relacionado à 

qualidade de vida da população, que, por sua vez, é garantida por lei (Constituição Brasileira, pelo 

Direito Ambiental, pelos Direitos Humanos, pelas Constituições Estaduais e pelas legislações do 

município). Para a melhoria do conforto ambiental e térmico nas cidades, a manutenção e criação de 

áreas verdes são imprescindíveis. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o índice 

mínimo de 12 m² de área verde por habitante na área urbana e a Sociedade Brasileira de Arborização 

Urbana recomenda 15m²/hab. Partindo desse breve cenário, este artigo tem como objetivo analisar, 

com o auxílio de ferramentas de geoprocessamento, o município de Unaí, localizado a noroeste do 

estado de Minas Gerais (Brasil), para a identificação das áreas verdes públicas e elaboração do índice 

de áreas verdes por habitante na área urbana unaiense. As áreas verdes foram identificadas a partir da 

vetorização de imagens de satélites e classificadas quanto à sua dispersão, de modo a criar um banco 

de dados geográfico da arborização pública de Unaí. Como unidade de análise foi utilizado os setores 

censitários do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tomando como 

amostra os setores mais povoados contíguos à principal avenida do município, a Avenida Governador 

Valadares, totalizando 50 setores. Por meio do índice de área verde pública é possível realizar um 

diagnóstico inicial acerca do conforto ambiental da cidade, o que, aliado à espacialização e distribuição 

das árvores nos espaços públicos urbanos, colabora para a elaboração de um planejamento com vistas 

a melhorar a qualidade ambiental da cidade de Unaí.  
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1. Introdução 

A sensação de bem-estar dos usuários de uma edificação está relacionada às condições 

estabelecidas pela interação entre a edificação e o ambiente ao seu redor. Essa interação é o critério o 

mais determinante do sucesso de um projeto de valorização da qualidade dos ambientes internos e 

externos de uma edificação (BARTHOLOMEI, 2003).  Por exemplo, sabe-se que a manutenção de 

espécies arbóreas perto das edificações, propicia sombreamento, melhorando a sensação térmica e 

conforto ambiental. O conforto ambiental, sensação de bem estar ao maior número de pessoas, está 

relacionado à qualidade de vida das pessoas. Esta última é garantida por lei, em todas as esferas 

(federais, estaduais e municipais). E é nesse quesito que a população vem se manifestando 

cotidianamente, seja formal ou informalmente, em relação à consciência ambiental da cidade em que 

reside. Importante ressaltar que a preocupação com o conforto térmico1 é antiga e sempre esteve 

ligada a relação entre o equilíbrio térmico do corpo humano e aos fatores ambientais e pessoais que o 

influenciam.  

 Dessa forma, para a melhoria do conforto térmico nas cidades, a manutenção e criação de 

áreas verdes são imprescindíveis. As árvores fazem a evapotranspiração, o que auxilia na manutenção 

da boa umidade relativa do ar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o índice mínimo de 

12 m² de área verde por habitante na área urbana.  O valor recomendado pela Sociedade Brasileira de 

Arborização Urbana (SBAU) é de 15m²/hab. Uma pesquisa do IBGE divulgada em maio de 2012, 

relativa ao Censo 2010, identificou que as áreas urbanas do Brasil são carentes de áreas verdes, e que 

um terço dos domicílios em áreas urbanas não tem uma árvore em seu entorno. O levantamento levou 

em conta apenas as árvores existentes no entorno dos domicílios, não considerando as que ficam, por 

exemplo, em jardins internos.  

A Região Norte foi a mais carente em áreas verdes e o índice de domicílios urbanos sem 

árvores no entorno chegou a 63,3%. A melhor cobertura verde está nas áreas urbanas do Sudeste, 

onde apenas 26,5% das residências não têm árvores por perto. A capital do Goiás ficou em primeiro 

lugar com o melhor índice entre as grandes cidades 89,5% de domicílios com árvores em volta. A 

pesquisa também mostrou que a falta de área verde é muito mais acentuada nos domicílios pobres. 

Nas moradias com renda per capita mensal de até um quarto do salário mínimo, 43,2% não têm 

                                                             
1Para uma melhor definição de conforto térmico pode-se dizer que ele é a combinação satisfatória, num determinado 

ambiente, da temperatura radiante média, temperatura e velocidade do ar, umidade relativa e com as vestimentas usadas 
pelas pessoas nesse ambiente, bem como as atividades desenvolvidas, resultando assim em sensação de bem-estar 
(BARTHOLOMEI, 2003).  



 
 

árvores no entorno. O índice cai quase à metade, para 21,5%, nos domicílios de renda de mais de dois 

salários mínimos por pessoa. A melhor taxa de arborização está nos pequenos municípios de até 20 

mil habitantes. O pior desempenho é das cidades médias com população de 100 mil a 200 mil 

habitantes: 34,6% das residências não têm árvores no entorno. (Jornal O Estadão, on line, 25 mai 

2012). 

 A falta de arborização na cidade provoca ilhas de calor - áreas onde há mais concreto, cimento, 

asfalto tornam o local mais quente. Do ponto de vista ecológico as árvores propiciam maior conforto 

térmico ao ambiente urbano por meio da capacidade de produzir sombra, amenizar ruídos e poluição 

sonora; elevar a qualidade do ar, aumentando o teor de oxigênio e de umidade, e absorvendo o gás 

carbônico; amenizar a temperatura, entre outros aspectos (PLATT, 1994 apud BARTHOLOMEI, 2003). 

Entre os sistemas que compõe os espaços verdes urbanos, a arborização viária é o que está mais 

próxima do convívio com a população, influenciando significativamente nas condições microclimáticas 

(ALVAREZ et al., 2009). 

 Algumas iniciativas já foram implantadas no Brasil, como da Secretaria do Meio Ambiente da 

cidade de São Paulo que possui uma lei de proteção à arborização urbana (10.365/87) a qual afirma 

em seu artigo 2º: "toda árvore com mais de cinco centímetros de diâmetro de tronco à altura do peito, 

esteja ela no seu jardim, quintal, na calçada, praça ou parque, é protegida por lei, sendo considerada 

bem de interesse comum" (SÃO PAULO, 1987). Outra iniciativa é o IPTU verde que se configura na 

redução da alíquota no valor total do IPTU para estimular a manutenção das áreas verdes nas cidades. 

É uma medida inteligente que deve ser aplicada nas cidades, fazendo com que haja preservação das 

áreas verdes, com espécies importantes do ponto de vista ambiental e cultural, dentro de determinadas 

condições e tamanho. Assim essa redução se transforma em beneficio para todo o município. 

Municípios como São Vicente (SP), Camaçari (BA), São Carlos (SP), Manaus (AM) e Natal (RN) já 

implantaram o IPTU Verde, dando até 4% de desconto para os contribuintes. 

 A conceituação de áreas verdes urbanas tem se caracterizado pela complexidade e falta de 

consenso no que se refere às definições, classificações e técnicas empregadas para seu mapeamento. 

As divergências se concentram, principalmente, no tipo de acesso aos espaços (público ou privado), na 

finalidade das áreas verdes (se para recreação e lazer ou não), no porte da vegetação presente nestas 

áreas (arbórea, arbustiva e/ou rasteira), além da disposição das mesmas ao longo do espaço urbano 

(em parques, jardins, praças, canteiros e leitos de ruas) (CAPORUSSO & FONSECA, 2008). No 

entanto, a bibliografia sobre o tema converge quando o foco se dá na importância das áreas verdes na 



 
 

qualidade de vida do ambiente urbano. Vieira (2004 apud CAPORUSSO & FONSECA, 2008), por 

exemplo, remete as áreas verdes às funções sociais, psicológicas, educativas, ecológicas e estéticas, 

as quais estão inter-relacionadas no ambiente urbano. 

 Partindo desse breve cenário, este artigo tem como objetivo analisar, com o auxílio de 

ferramentas de geoprocessamento, o município de Unaí, localizado a noroeste do estado de Minas 

Gerais (Brasil), para a identificação das áreas verdes públicas e elaboração do índice de áreas verdes 

por habitante na área urbana unaiense. A pesquisa se foca na análise da distribuição da vegetação 

arbórea com a finalidade de garantir maior conforto ambiental à população residente, e, 

consequentemente, melhores níveis de qualidade de vida. Sem objetivar esgotar o tema na área 

proposta, este artigo se coloca como um ponto de partida para a elaboração de um plano de 

arborização municipal com o intuito de melhorar o conforto ambiental do espaço urbano de Unaí. 

 

2. Uso de geotecnologias e aplicações na identificação de áreas 

A origem do termo “geografia” vem do grego e é a combinação de “geo” – terra, e “grafia” – 

grafia, ou seja, a representação. Dos gregos também vem o pensamento geográfico sistematizado, 

intimamente conectado com a geometria e a matemática, buscando sempre a localização dos lugares 

(MOURA, 2000). Na formação do termo “geoprocessamento” temos o sufixo “processamento”, que tem 

origem no vocábulo “processus” (com mesmo significado de “progressus”) que significa avançar, andar 

avante (MOURA, 2000). 

O geoprocessamento abrange o processamento digital de imagens, a cartografia digital e os 

sistemas de informação geográfica (SIG). Usando o conceito dado por Rosa e Brito (1996), a 

cartografia digital refere-se a captação, automação de projetos, organização e desenho de mapas, 

enquanto o sistema geográfico de informação refere-se à aquisição, armazenamento, análise, 

manipulação e apresentação de dados georreferenciados. 

 Um conceito abrangente de SIG, centrado nos dados geográficos que são a razão de ser do 

SIG, é dado por Câmara et al (1996):  

SIG são sistemas automatizados usados para armazenar, analisar e manipular 

dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em 



 
 

que a localização geográfica é uma característica inerente à informação e 

indispensável para analisá-la. 

 Essencialmente, o SIG é um software que usa os princípios e recursos da computação gráfica 

e processamento digital de imagens, associa informações geográficas a bancos de dados 

alfanuméricos convencionais possibilitando a recuperação dessas informações não somente pela sua 

localização espacial, mas também por suas características dentro do banco de dados. 

 

Figura 1: Componentes do SIG (CAMARA et al., 1996). 

 

3. Materiais e métodos 

 Para a identificação das áreas verdes públicas foram utilizadas as imagens de alta resolução 

espacial fornecidas gratuitamente pelo software Google Earth, datadas de 24/10/2005 e 

georreferenciadas a partir da malha digital dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, cuja escala na área urbana varia entre 1:2.000 e 1:10.000 (IBGE, 2012). O 

datum e o sistema de projeções utilizado foi o SIRGAS2000 UTM no fuso 23S.  

Como unidade de análise foi utilizado os setores censitários do censo de 2010 do IBGE, 

tomando como amostra os setores mais povoados contíguos à principal Avenida do município, a 

Avenida Governador Valadares, totalizando 50 setores. A partir das imagens, foi realizada a 

vetorização das áreas verdes públicas de cada setor censitário para a criação de um banco de dados 

geográficos das árvores localizadas na área urbana unaiense. 

Foram consideradas áreas verdes públicas as áreas com vegetação predominantemente 

arbórea que se encontravam em calçadas, canteiros, praças, jardins, etc., sem levar em consideração 

a destinação destes espaços (se para lazer ou não). A ênfase se dá, portanto, apenas na distribuição 



 
 

da vegetação arbórea ao longo das áreas públicas urbanas dos setores, objetivando relacionar a 

mesma ao conforto ambiental. 

As informações coletadas foram armazenadas e integradas em um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). A partir daí, foram realizadas análises espaciais – cruzamento dos dados 

secundários e primários - com o objetivo de apresentar um panorama da arborização da cidade. Para 

essa pesquisa foi aplicado o valor de no mínimo 15m² de cobertura vegetal/habitante para áreas verdes 

públicas, recomendado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU. Para isto, utilizou-se 

o Índice de Áreas Verdes Públicas – IAVP, descrito pela seguinte fórmula: 

IAVP = 

    ∑   Áreas Verdes Públicas 

(m²) 

Habitantes 

 Para as áreas verdes, o arranjo arbóreo foi caracterizado de acordo com três tipos (RESENDE, 

2006; LIMA NETO, 2007 apud RESENDE et al., 2009): 

 Periférico: quando os espécimes estão predominantemente situados nas extremidades, 

circundando toda a praça ou canteiro; 

 Centralizado: quando ocorre uma concentração predominante de indivíduos arbóreos 

em canteiros e/ou no centro da praça;  

 Disperso: é caracterizado pela distribuição aleatória e reduzido do número de 

espécimes existentes nas praças, bosques ou parques urbanos.  

4. Área de estudo 

 Unaí está localizada no noroeste mineiro, mais próximo ao polo central de Brasília que Belo 

Horizonte; possui uma população de 77.565 distribuída em 8.477 km² (IBGE, 2010). São 22.060 

famílias residindo em domicílios particulares, sendo que 81,1% residem na zona urbana (total de 

62.329 pessoas) - uma média de moradores por domicílio de 3,16.  A temperatura média anual é de 

27º. O setor econômico do município é totalmente influenciado pelo cultivo do feijão, tanto é que possui 

o título de maior produtor de feijão do Brasil, com uma produção anual de 120 mil toneladas. A cidade é 



 
 

uma das mais importantes no país em relação à produção de feijão - chegando a exportar em 2004, 

66,6 mil toneladas (2,25% da produção nacional e 14,34% mineira) -, sorgo e milho. 

 Como pode ser visto no gráfico abaixo, no primeiro Censo (1991) Unaí teve uma população 

total de 69.612 passando para 70.033 (IBGE, 2000). Houve um crescimento populacional de quase 

11% do primeiro censo ao último (Figura 2). 

 

Figura 2: Evolução populacional de Unaí – MG 

 A partir deste breve panorama de Unaí nota-se que se trata de um município com taxas de 

crescimento bastante elevadas na última década. Este crescimento acabar por provocar uma 

degradação da paisagem, principalmente em função da força da produção agrícola. A transformação 

da paisagem natural para atender aos interesses do sistema econômico vigente tem gerado, em 

contrapartida, impactos ambientais que estão ligadas à qualidade de vida da população urbana 

unaiense. Dentre estes impactos se destaca a degradação das áreas verdes, tanto dentro do perímetro 

urbano de Unaí, quanto das regiões limítrofes.  

 Na sequência, a Figura 7 apresenta a localização do município, destacando a avenida 

principal. Em seguida, as figuras 3, 4, 5 e 6 representam exemplos de ruas em Unaí onde há pouca 

cobertura arbórea. 



 
 

 

Figura 3: Vista da rua próximo à Avenida Governador 

Valadares. Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 4: Vista da Rua Cachoeira – Unaí. Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 5: Vista da Rua Natal Justino da Costa (vista 1) . 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 6: Vista da Rua Natal Justino da Costa (vista 2 -Unaí. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 



 
 

 

Figura 7:  Mapa de localização da área de estudo – Unaí (MG) 



 
 

5. Resultados 

Juntos, os 50 setores possuem 27.303 habitantes (35,2% da população municipal). Foram 

identificados ao todo 139.702,6 m² de áreas verdes, o que abrange 3,28% da área estudada. O Índice 

de Áreas Verdes Públicas - IAVP foi obtido através da razão entre a área de arborização em metros 

quadrados e o total de habitantes do espaço em questão. O IAVP médio dos setores analisados ficou 

em 5,8 m² de áreas verdes para cada habitante. A Tabela 1, na sequência, detalha a população de 

cada setor analisado, bem como a área verde identificada e seu respectivo IAVP. 

População do Setor 

(hab) 

Área Verde do Setor 

(m²) 

IAVP 

(m²/hab) 

119 4.470,2 37,6 

157 131,9 0,8 

225 1.924,0 8,6 

276 4.533,8 16,4 

285 101,0 0,4 

301 2.226,8 7,4 

330 4.603,0 13,9 

383 1.599,6 4,2 

387 697,0 1,8 

388 1.379,8 3,6 

396 4.835,2 12,2 

401 1.935,8 4,8 

413 893,3 2,2 

428 1.597,1 3,7 

440 530,4 1,2 

457 1.388,8 3,0 

478 6.671,0 14,0 

478 7.091,1 14,8 

485 3.690,7 7,6 

489 564,6 1,2 

528 2.606,1 4,9 

529 1.438,6 2,7 



 
 

535 829,2 1,5 

540 1.349,5 2,5 

541 2.425,1 4,5 

547 2.658,8 4,9 

561 2.433,3 4,3 

571 1.354,1 2,4 

573 5.970,4 10,4 

581 5.197,5 8,9 

584 3.825,3 6,6 

593 3.188,0 5,4 

602 2.744,9 4,6 

607 2.066,0 3,4 

613 1.405,0 2,3 

618 2.235,2 3,6 

619 1.621,7 2,6 

621 811,3 1,3 

635 3.031,2 4,8 

669 3.535,9 5,3 

733 778,4 1,1 

741 2.780,7 3,8 

787 2.511,7 3,2 

788 4.269,3 5,4 

823 1.448,8 1,8 

831 4.713,7 5,7 

854 1.339,3 1,6 

859 3.550,1 4,1 

951 5.927,7 6,2 

953 10.790,6 11,3 

27.303 139.702,5 5,8 

Tabela 1: índice de área verde pública dos 50 setores censitários (cálculo no GIS). 



 
 

 As áreas verdes identificadas foram classificadas de acordo com sua distribuição no espaço 

urbano de Unaí. Os tipos utilizados foram periférico, centralizado e disperso. Um total de 53,90% das 

áreas verdes identificadas foi categorizado como dispersas, seguidas de 29,05% centralizadas e 

17,05% periféricas (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribuição espacial das áreas verdes 

 

6. Análise dos resultados 

 O IAVP médio em 5,8 m²/hab indica que as áreas públicas arborizadas de Unaí se encontram 

longe do valor ideal de 15 m²/hab recomendado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ou 

até os 12 m²/hab propostos pela OMS. Apenas dois setores ficaram acima do valor ótimo da SBAU e 

outros quatro entre 12 e 15 m²/hab. 

 Os setores que indicaram valores acima de 15 totalizam 3,66% da área analisada. Eles estão 

localizados às margens da Avenida Governador Valadares e possuem predominância de atividades 

comerciais, apresentando, portanto, baixos índices de povoamento (entre os 4 menores índices dos 

setores analisados). Desta forma, os valores elevados de IAVP (16,4 e 37,6) ocorrem muito mais em 

função da pequena quantidade de moradores do que da alta incidência de áreas verdes. Por outro 

lado, os setores em questão também apresentam uma considerada concentração de árvores próximas 

à Prefeitura da Cidade e do Terminal Rodoviário, duas das poucas áreas verdes públicas 

desvinculadas da malha viária dos setores analisados. 

 Os setores que se situaram na faixa de 12 a 15 m²/habitante somam 12,09% da área analisada 

e encontram-se todos às margens de grandes avenidas (Governador Valadares e José Luiz Adjuto). A 



 
 

arborização situada nos canteiros centrais destas avenidas aparece como fundamentais para o bom 

índice de arborização dos setores, o que vai ao encontro da afirmação de Alvares et al. (2009) já citada 

sobre importância da arborização viária. No entanto, se fôssemos considerar a conceituação clássica 

de áreas verdes públicas, a qual ignora as espécies arbóreas ao longo das vias, o índice destas áreas 

e da maior parte dos setores analisados cairia drasticamente, tendendo a se tornar irrelevante. 

A maior parte dos setores analisados possuem IAVP abaixo de 12, agregando 84,24% dos 

setores analisados. Estas ocorrências estão distribuídas ao longo de toda a área de estudo, sem 

nenhum padrão identificável, o que evidencia que a baixa taxa de arborização é uma constante em 

toda a cidade de Unaí. 

Figura 9: Percentual da área total de áreas verdes por nível de IAVP 
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Figura 10: Mapa de Índice de Áreas Verdes Públicas – IAVP (m²/habitante) 



 
 

  No que se refere à distribuição do arranjo arbóreo, mais da metade (53,9%) das áreas 

identificadas se situam de maneira dispersa no espaço urbano de Unaí. Por outro lado, o número de 

áreas com distribuição centralizada (29,05%) se deve quase que exclusivamente aos canteiros centrais 

das avenidas da cidade. A distribuição de forma periférica (17,05%) tem quase a totalidade de sua 

ocorrência nas calçadas, porém em pontos muito isolados. 

 É importante ainda ressaltar que a maior parte das árvores encontradas nos espaços públicos 

foi plantada pelos próprios moradores, o que evidencia uma falta de políticas e planejamento das 

autoridades locais no que se refere à arborização urbana. Quase não são encontrados no ambiente 

urbano de Unaí espaços exclusivamente dedicados ao verde, como parques e praças. Estes espaços 

possuem não só uma grande importância em termos ambientais como também atuam como espaços 

de sociabilização, colaborando para a construção de ideais de cidadania. Faz-se necessária uma maior 

conscientização por parte dos governantes do município quanto aos benefícios das áreas verdes 

urbanas, para que sejam elaborados planos municipais de arborização. 

 

7. Considerações finais 

 Na região urbana de Unaí correspondente aos 50 setores censitários mais povoados contíguos 

à Avenida Governador Valadares, o Índice de Áreas Verdes Públicas médio é de 5,8 m² para cada 

habitante. Apenas dois setores analisados atingiram o valor recomendado de 15m²/hab, totalizando 

3,66% da região estudada. Das áreas verdes mapeadas, a maior parte corresponde a regiões 

dispersas no espaço urbano unaiense. Estes resultados evidenciam a carência da cidade de Unaí no 

que se refere a políticas de melhoria da qualidade ambiental, da qual faz parte a proteção e 

multiplicação das áreas verdes públicas. 

 A metodologia utilizada se revelou satisfatória na medida em que conseguiu atingir ao objetivo 

proposto de identificar as áreas verdes públicas de Unaí, tendo como foco a apreciação sobre o papel 

da arborização para o conforto ambiental da cidade. No entanto, deve-se considerar as deficiências da 

metodologia no que concerne à identificação das categorias de uso e apropriação das áreas verdes, 

além das espécies arbóreas mapeadas. Para atingir este nível de apreciação se faz necessária uma 

investigação de campo, a ser realizada em trabalhos futuros. Para esta etapa acredita-se que as 



 
 

informações espacializadas e reunidas num banco de dados serão imprescindíveis, pois fornecerão 

subsídio aos planos de conservação, manejo e recomposição da arborização da área urbana unaiense. 

 Para o Plano de arborização em si, além da seleção científica e especializada das espécies, 

deve-se fazer uma consulta com a população para se ter um diagnóstico sobre a sua percepção em 

relação ao assunto. Algumas pessoas acreditam que a melhoria do microclima com a ajuda das 

árvores não supera os problemas pessoais que possam vir a surgir, como, por exemplo, calçada suja, 

carros danificados/sujos e, dependendo da copa das árvores, podem atrapalhar a passagem de 

pedestre. Por isso a importância da escolha correta das espécies para cada tipo de calçada (largura e 

distância residência-rua) e ambiente, aliada à conscientização da população, lembrando sempre do 

bem estar coletivo. 
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