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RESUMO 

 

Dentre as variáveis que procuram mensurar a qualidade ambiental, a vegetação 

ganha destaque pela diversidade de serviços ecológicos prestados ao sistema 

urbano. Neste sentido, a análise das áreas verdes deve ser contextualizada em 

função do arranjo espacial dos principais elementos que exercem pressão sobre o 

ambiente. Por isto, trabalhamos com um índice de qualidade ambiental que integra 

variáveis clássicas como a proporção de cobertura vegetal, com outros elementos 

significativos da paisagem urbana como a extensão das áreas construídas e o 

adensamento vertical. Para o desenvolvimento deste índice aplicamos uma 

metodologia de Sensoriamento Remoto (SR) baseada na integração de ortofotos 

digitais e atributos altimétricos derivados do LIDAR (ALS) que permitiu mensurar  a 

dimensão vertical da paisagem urbana tornando mais realística a modelagem dos 

efeitos das áreas construídas na qualidade ambiental. 

 

 

Palavras chaves: Vegetação Urbana, LIDAR (ALS), Sensoriamento Remoto, 

Serviços Ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Given the diversity of its ecological services, vegetation is among the main indicators 

of environmental quality in urban systems. For that, green areas must be analyzed in 

the context of the spatial distribution of the main elements putting pressure on the 

environment. In order to do that, we have worked with an index of environmental 

quality that integrates traditional variables, such as the proportion of vegetation 

cover, with other significant elements of the urban landscape, such as the extension 

of built areas and vertical densification. For the development of the index we applied 

a Remote Sensing (RS) methodology combining digital orthophotos and altimetric 

parameters based on LIDAR (ALS), which allowed to measure the vertical dimension 

of the urban landscape becoming more realistic modeling of the effects of the built 

environment on environmental quality. 

 

 

 

 Keywords: Urban Vegetation, LIDAR (ALS), Remote Sensing, Ecological Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Áreas verdes são parte integrante e recurso essencial à qualidade de vida nos 

centros urbanos. Trabalhos recentes comprovam que existe uma forte associação 

entre a ocorrência de vegetação e a qualidade ambiental (Nucci.,2008; 

Gartland.,2010) e que áreas verdes geram efeitos favoráveis ao clima (MacPherson 

et al., 2011; Li; Zhou e Ouyang.,2013), à biodiversidade (Gaston et al.,2005; 

Fernández-Juridic e Jokimäki.,2010) e à vida cotidiana das pessoas, interferindo 

positivamente na saúde física (Hug et al., 2009; Tamosiunas et al., 2014), 

psicológica (Kaplan.,2001; Maas et al,2009) e até no estilo de vida (Cervero et al., 

2009; Colding e Barthel.,2013). Desta forma, estas áreas devem ser compreendidas 

como um recurso comum e indispensável ao equilíbrio do sistema urbano. Em vista 

disso, a vegetação tem sido frequentemente utilizada como parâmetro da qualidade 

ambiental. 

 

Uma das principais ameaças a qualidade ambiental urbana são as alterações 

espacialmente heterogêneas dos fluxos de energia e matéria geradas pelo processo 

de urbanização. Deste modo, lugares com alta densidade de construções e 

intensamente verticalizados podem demandar mais áreas verdes para compensar 

efeitos microclimáticos negativos, como a diminuição da umidade relativa do ar, o 

aumento do escoamento superficial; o aumento do consumo de energia em virtude 

da formação de ilhas de calor, etc. Portanto, a quantidade de serviços ecológicos 

necessários ao restabelecimento de um novo equilíbrio ambiental tende a variar de 

um lugar para outro. 

 

Contudo, poucas pesquisas utilizam de modo integrado o espaço construído e a 

vegetação na avaliação da qualidade ambiental urbana. A maior parte utiliza a 

vegetação como parâmetro considerando apenas a proporção de cobertura vegetal 

por área ou por número de habitantes. Geralmente são estabelecidos valores de 

referência e esses são aplicados a qualquer conjuntura urbana.  Mas podemos 

estipular um valor fixo de áreas verdes como parâmetro seguro para garantir uma 

boa avaliação da qualidade ambiental, independentemente da cidade onde ele é 
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aplicado? Por exemplo, 12m²/hab.1 possuem o mesmo efeito em uma área 

residencial com edificações regularmente espaçadas e em uma área densamente 

verticalizada? Ou seja, podemos estipular um mesmo nível de referência de áreas 

verdes para locais com profundas diferenças estruturais? Ou seria melhor considerar 

o nível de referência da vegetação em função da proporção de outros atributos que 

interferem no nível de qualidade ambiental? 

 

Assim, a premissa básica deste trabalho é que a quantidade de áreas verdes 

necessária a uma boa qualidade ambiental deve considerar o arranjo estrutural 

urbano. Portanto, a pergunta central é: um índice de áreas verdes que integre as 

principais características das áreas construídas urbanas pode ser um parâmetro 

mais preciso para mensurar a qualidade ambiental? 

 

Embora exista uma enorme gama de fatores que podem interferir nas condições 

ambientais, como por exemplo, poluição atmosférica, temperatura superficial, nível 

de resíduos sólidos, nível de ruídos urbanos, este trabalho, por ter um caráter 

experimental e por ter como pressuposto produzir dados a partir das técnicas de 

Sensoriamento Remoto (SR) se limita a investigar o efeito da combinação da 

cobertura vegetal, do adensamento vertical e da extensão das áreas construídas no 

diagnóstico da qualidade ambiental urbana. 

 

Neste sentido, com base na metodologia de Gupta et al. (2012) foi proposto nesta 

pesquisa um Índice Ponderado de Áreas Verdes (IPAV) estruturado em quatro 

parâmetros (proporção de vegetação, proximidade da vegetação, proporção de 

áreas impermeáveis e altura das edificações) que incorporam atributos da cobertura 

vegetal com características estruturais das áreas urbanas. 

 

Para identificação e caracterização dos principais elementos estruturais necessários 

à montagem dos parâmetros que compõem o IPAV e principalmente para 

incorporação da dimensão vertical na avaliação da cobertura vegetal urbana foi 

                                            
1 Um bom exemplo é o valor de 12m² de áreas verdes por habitantes utilizado como valor de referência, que de 

acordo com Cavalheiro (1982) a própria Organização das Nações Unidas (ONU) não o reconhece.  
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utilizada uma metodologia de Sensoriamento Remoto baseada na integração de 

ortofotos digitais e produtos derivados do perfilamento a laser aerotransportado, 

LIDAR - ALS (Light Detection and Ranging - Airbone Laser Scanner).  

  

Na avaliação dos resultados foram realizadas comparações entre o mapeamento 

das classes de qualidade proporcionado pelo IPAV e pelo tradicional Índice de 

Cobertura Vegetal (Green Index – GI) com base na ocorrência de indicadores que 

interferem no nível de qualidade ambiental, como proporção total de vegetação, 

árvores, edificações e sistema viário, altura das edificações e da temperatura 

superficial urbana. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é investigar o uso de dados LIDAR (ALS) para o aprimoramento de 

uma metodologia de avaliação da qualidade ambiental com base em um índice que 

considere as diferenças estruturais urbanas.  

 

Os objetivos específicos são: 

 

- Avaliar o uso integrado das imagens do LIDAR (ALS) e ortofotos digitais na 

detecção e caracterização das áreas verdes; 

- Utilizar dados provenientes do LIDAR (ALS) para aprimorar a identificação 

das tipologias das áreas urbanas construídas; 

- Incorporar ao diagnóstico das áreas verdes as áreas construídas 

verticalizadas. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Após apresentação dos objetivos no capítulo introdutório, a segunda parte do 

trabalho é direcionada a responder para que serve e como diagnosticar a cobertura 

vegetal em ambientes urbanos. Neste sentido é apresentado um quadro teórico 

onde primeiramente são abordados trabalhos que investigam os benefícios das 

áreas verdes com pesquisas que justificam a utilização da vegetação como um 
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parâmetro da qualidade ambiental e da qualidade de vida urbana. O trabalho segue 

descrevendo os principais fatores estruturais que causam prejuízos à cobertura 

vegetal e finaliza com algumas pesquisas que utilizam Sensoriamento Remoto (SR) 

como base para o desenvolvimento de índices de áreas verdes.  

A terceira parte do trabalho é reservada à apresentação da área de estudo. 

Inicialmente é feita uma descrição sucinta sobre as principais características do meio 

físico e na sequência é apresentado um estudo sobre o histórico da ocupação 

territorial de Taboão da Serra. 

O quarto capítulo é dirigido à descrição das bases que foram utilizadas na obtenção 

dos parâmetros utilizados na pesquisa. Inicia com a apresentação das fontes que 

serviram como matéria prima para extração dos dados e continua descrevendo os 

procedimentos adotados para a edição dos parâmetros. 

Na última parte é feita uma análise crítica sobre a metodologia e mapeamentos 

produzidos.  Para isto, são realizadas comparações entre as classes mapeadas e a 

ocorrência dos principais elementos que são responsáveis pela qualidade ambiental 

da área de estudo. Por fim são realizadas considerações a respeito da metodologia 

sobre o perfil ambiental da cidade de Taboão da Serra e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA COBERTURA VEGETAL PARA O SISTEMA URBANO 

 

O conjunto de benefícios oferecidos pela cobertura vegetal ao clima, à atmosfera, à 

biodiversidade, à saúde e ao bem estar social são denominados serviços ecológicos. 

As pesquisas apresentadas nesta seção apontam a importância destas áreas para o 

sistema urbano. Estes estudos validam a utilização da vegetação como indicador da 

qualidade ambiental.  

 

2.1.1 Vegetação urbana  

 

Conforme Snep e Opdam (2010) existem duas visões principais na análise dos 

ecossistemas urbanos. A primeira e mais tradicional utiliza uma perspectiva 

ecológica para analisar a importância de elementos naturais inseridos em espaços 

urbanos. Nesta perspectiva, por exemplo, a vegetação urbana costuma ser 

identificada como manchas remanescentes de um antigo domínio natural que 

sobreviveu às ameaças do processo de urbanização. A outra linha de pesquisa 

procura identificar e reconhecer a vegetação como parte integrante do sistema 

urbano, investigando em quais mecanismos de funcionamento as áreas verdes 

estão inseridas. 

  

A primeira abordagem costuma ser direcionada ao entendimento da importância da 

cobertura vegetal na manutenção de habitats. Estudos deste tipo investigam as 

relações entre espaços verdes e biodiversidade, por exemplo, por alterações de 

habitat relacionadas à fragmentação da vegetação natural (Wood e Pullin, 2000); por 

alterações na composição de espécies pela introdução de vegetação exótica 

(MacKingley, 2002); por alterações na temperatura, na qualidade da água e ar 

(Donavan et al.,2005).  

 

A segunda abordagem, que possui um enfoque na sustentabilidade, visa entender a 

importância dos serviços ecológicos de forma integrada, como um recurso à 

manutenção de um ambiente saudável para as populações urbanas. Dentro desta 
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perspectiva, para Cavalheiro e Del Picchia (1992), do ponto de vista físico as áreas 

urbanas podem ser divididas em três compartimentos: Espaços Construídos 

(habitações, indústrias, comércio, hospitais, escolas, etc.); Espaços Livres de 

Construção (praças, parques, águas superficiais, etc.) e Espaços de Interação 

Urbana (rede rodoferroviária).  

 

Para Nucci e Cavalheiro (1999) conceitualmente existe uma clara distinção entre 

Espaços Livres, Áreas Verdes e Cobertura Vegetal. Segundos os autores, o termo 

Espaços Livres é o conjunto de espaços urbanos em ambientes abertos que 

possuem funções destinadas ao lazer, descanso, práticas esportivas e recreativas. 

Ou seja, representa uma categoria mais abrangente. Deste modo, os Espaços Livres 

não são definidos exclusivamente pela presença de vegetação. Nesta concepção, 

até mesmo os corpos d´águas destinados a atividades de recreação podem ser 

enquadrados nesta categoria. Contudo, Cavalheiro (1982) propõem a seguinte 

classificação dos espaços livres:  

 

 Espaços Livres de Uso Particular (quintais, jardins particulares);  

 Espaços Livres de Uso Potencialmente Coletivo, (terrenos baldios urbanos 

não cercados, pátios de escola, pátios de igreja, clubes, etc.); 

 Espaços Livres de Uso Público.  

  

Na proposta de Nucci e Cavalheiro (1999) o termo Áreas Verdes deve ser reservado 

somente às porções dos Espaços Livres onde existe uma destacada presença de 

vegetação. Além disto, devem atender as seguintes condições: a) possuir funções 

ambientais/ecológicas, de lazer e estéticas; b) cobertura vegetal e solo permeável 

devem ocupar pelos menos 70% da área total; c) ser de uso livre para a população. 

Na visão destes pesquisadores, árvores e outros tipos de vegetação presentes em 

rotatórias e canteiros centrais representam ―verde de acompanhamento viário‖ e 

pertencem à categoria de Espaços de Interação Urbana (rede rodoferroviária), 

portanto não devem ser considerados como Áreas Verdes. Nucci et al.(2005) 

sugerem ainda que apenas as áreas verdes públicas no perímetro urbano devem ser 

consideradas no cálculo do índice de áreas verdes de uma cidade.  
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Na visão de Nucci e Cavalheiro (1999) Cobertura Vegetal é um termo genérico que 

inclui toda a vegetação incluída nos três sistemas definidos por Cavalheiro e Del 

Picchia (1992). Trata-se da quantidade total da cobertura vegetal sobre as unidades 

espaciais de estudo, independentemente do local da ocorrência, do direito de 

propriedade ou do direito de uso. Neste caso, são incluídos todos os tipos de 

cobertura vegetal, como: vegetação viária, parques, jardins, praças etc. Este tipo de 

avaliação costuma ser realizada com base no Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) e geralmente é conhecido como Índice de Cobertura Vegetal, 

ou “Index Green-GI” na literatura internacional (Lang et al., 2008; Schöpfer; Lang e 

Blaschke, 2005; Gupta et al., 2012). 

 

Considerando a proposta de utilizar Sensoriamento Remoto (SR) como fonte 

principal de dados primários, este trabalho emprega o termo cobertura vegetal de 

modo genérico, como o conjunto de áreas públicas ou privadas, de uso livre ou 

restrito, necessariamente coberto por qualquer tipo de vegetação que de alguma 

forma contribua para a sustentabilidade do sistema urbano.  

 

Na sequência apresentaremos alguns benefícios das áreas verdes que estão 

intrinsecamente relacionados à qualidade ambiental em grandes centros.  

 

2.1.2 Benefícios ecológicos 

 

Um dos importantes serviços ambientais prestados pela vegetação urbana é a 

melhoria da qualidade do ar causada pelo aprisionamento de partículas poluentes e 

do CO2, o denominado sequestro de carbono. De acordo com Nowak e Crane 

(2002) as árvores fixam o carbono durante a fotossíntese e armazenam o excesso 

como biomassa. Em pesquisa realizada na cidade de Sacramento, Califórnia, 

McPherson et al. (1998) contabilizaram que a cobertura arbórea (seis milhões de 

árvores) é capaz de retirar, por ano, 238.000 toneladas de CO² da atmosfera. 

Entretanto, os autores destacam que os resultados dependem do tamanho da 

mancha urbana e da área de cobertura arbórea. Deste modo, o potencial de redução 

de carbono pode variar de região para região, ou mesmo de cidade para cidade 

(Nowak e Crane, 2002). Estas pesquisas demonstram que as áreas verdes possuem 
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uma função integradora no sistema urbano e podem desempenhar um papel 

restaurador da qualidade ambiental. 

 

Outra função importante da vegetação é proporcionar maior equilíbrio da 

temperatura em ambientes urbanos. De acordo com Gartland (2010), as árvores 

reduzem a temperatura das ilhas de calor de duas maneiras: pela produção de 

sombras sobre pavimentos e edificações e pelo processo de evapotranspiração, no 

qual as árvores absorvem água pelas raízes e emitem vapor através de suas folhas, 

o que resulta no aumento da umidade relativa do ar. Outros trabalhos (Huang et al., 

1987; Li; Zhou e Ouyang., 2013; Huang; Zhou e Candenasso., 2011; Ma; Kuang e 

Huang., 2010; Bowler et al., 2010) têm correlacionado positivamente as áreas 

verdes urbanas com a mitigação os efeitos das Ilhas de Calor Urbano (Urban Heat 

Island - UHI). Zhou (2011) destaca que embora a configuração dos elementos da 

paisagem seja importante, a composição dos elementos é o fator predominante no 

aumento e na formação das ilhas de calor. Deste modo, conclui que a porcentagem 

de edificações é o elemento de maior efeito na magnitude das ilhas de calor e a 

vegetação arbórea é o elemento de maior importância na mitigação. 

 

Xiao et al. (1998) estudaram a retenção de chuva por copas de árvores e concluíram 

que o nível de cobertura arbórea da área urbana da cidade de Sacramento possui 

uma capacidade de interceptar 36% da água das chuvas de verão. Nas áreas rurais 

este nível foi de 18%. Porém, como explicam os pesquisadores, a capacidade de 

reter água varia de acordo com a região geográfica, espécie, densidade de árvores e 

nível de massa foliar. Por fim, os autores afirmam ainda que as árvores urbanas 

contribuem para a manutenção da qualidade das águas e por reter o carreamento de 

substâncias tóxicas para reservatórios, rios e represas.  

 

Outra vertente de estudo está relacionada ao papel desempenhado pelas áreas 

verdes na manutenção da biodiversidade urbana e possui um viés mais ecológico. 

Gaston et al. (2005) demonstraram a importância dos jardins domésticos pela 

grande variedade de espécies que foram detectadas em sua pesquisa e pelo que 

representam do porcentual do total de áreas verdes da cidade de Sheffield, Reino 
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Unido. Nesta cidade os jardins possuem em média 151m² e correspondem a 

aproximadamente 23% da área predominantemente urbana.  

 

Fernández-juricic e Jokimäki (2010) demonstraram a importância da arborização 

urbana na conectividade de habitats como estratégica para manutenção da 

biodiversidade de pássaros na cidade de Madri, Espanha. De acordo com os 

pesquisadores, corredores formados pela arborização viária podem servir para 

aliviar a competição por vários habitats em parques.  

 

Cornelis e Hermy (2004) estudaram o papel dos parques na conservação da 

biodiversidade em regiões fortemente urbanizadas de Flandres, Bélgica. Resultados 

demonstraram que 30% do total de pássaros, 50% do total de borboletas e 60% do 

total de espécies vivem entre os 15 parques pesquisados. Alvey (2006) destaca que 

o gerenciamento de parques em áreas urbanas também pode influenciar na 

biodiversidade. Deste modo, sugere um uso menos intensivo como estratégia para 

promover a regeneração natural e aumentar a biodiversidade. No contexto das 

cidades de Bremen e Berlin, Alemanha, Strauss e Biedermann (2006) demonstraram 

a importância das áreas abandonadas como suporte à biodiversidade urbana, por 

meio de um levantamento em que foram encontradas 54 espécies de insetos em 

áreas industriais inativas, linhas férreas desativadas e terrenos baldios, locais 

denominados de Brownfields.  

 

Estas pesquisas demonstram que praticamente toda a cobertura vegetal possui 

atribuições no funcionamento do ambiente urbano e que evidentemente a ausência 

de áreas verdes contribui decisivamente para o desequilíbrio ecológico e ambiental. 

Entretanto, o potencial dos serviços ecológicos depende da quantidade e 

configuração dos elementos presentes na paisagem.  

 

Desta forma, assim como o volume de biomassa é um fator significativo no 

sequestro do carbono, a quantidade de áreas verdes está diretamente 

correlacionada com a capacidade de amenizar a temperatura urbana e, do mesmo 

modo, o tamanho e o padrão das manchas de vegetação são fundamentais para 

assegurar a biodiversidade.  
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2.1.3 Benefícios sociais 

 

A importância das áreas verdes para os habitantes dos centros urbanos tem sido 

analisada sob diferentes perspectivas. A maioria defende que as áreas verdes 

devem ser examinadas como um recurso social, capaz de gerar efeitos positivos 

para as pessoas e para o sistema urbano como um todo.  Áreas verdes em espaços 

públicos possuem grande potencial na promoção de redes sociais urbanas e podem 

ter um papel importante no auxílio à conservação biológica e à saúde e bem estar 

dos usuários destes espaços.   

 

Coley, Sullivan e Kuo (1997) apontam que uma das características físicas mais 

positivas das áreas verdes é justamente promover a interação social. Colding e 

Barthel (2013) defendem que o gerenciamento coletivo de áreas verdes favorece 

uma interação social rica em ideias e valores ambientais, e que isto reflete em uma 

diversidade de formas e tipos de plantas cultivadas em espaços públicos 

promovendo uma correlação positiva entre pluralidade cultural e diversidade 

biológica nos centros urbanos. Desta forma, propõem um gerenciamento coletivo 

dos espaços verdes urbanos, o que eles denominaram de sistema dos Urban Green 

Commons (UGCs).   

 

Hug et al. (2009) avaliaram os efeitos restaurativos de exercícios físicos em 

ambientes fechados e abertos e demonstraram que atividades físicas em ambientes 

livres possuem maior relação com a saúde dos praticantes. Pretty et al. (2005) 

concluíram que exercícios físicos em ambientes agradáveis, o que eles 

denominaram de exercícios verdes, possuem melhor eficiência sobre indicadores de 

saúde relacionados às condições cardiovasculares.  

 

Enfim, diversos pesquisadores procuram demonstrar a importância das áreas verdes 

no incentivo a atividades físicas por estimular caminhadas e utilização de bicicletas 

para lazer (Cervero et al., 2009; Taylor et al., 1998) e transportes (Giles-Corti e 

Donovan., 2002), causando efeitos sobre diferentes aspectos como obesidade 

infantil (Roemmich et al., 2006), longevidade (Takano; Nakamura; Watanabe, 2002) 

e integração de minorias sociais (Cohen et al., 2007). 
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Outra linha de pesquisa tem demonstrado um considerável potencial da paisagem 

na prevenção e tratamento de transtornos psíquicos relacionados à vida moderna. 

Sobre diversas conjunturas espaciais e socioeconômicas tem-se investigado se 

existe alguma relação entre a ocorrência e intensidade da utilização das áreas 

verdes urbanas e a diminuição de distúrbios mentais como estresse, fadiga, 

ansiedade e depressão.  

 

Grahn e Stingsdotter (2003) demonstraram que independentemente de idade, sexo 

e status econômico e social existe uma relação significativa entre a frequência de 

uso de espaços verdes e a frequência de vezes que as pessoas são acometidas por 

doenças relacionas ao estresse.  

 

Kaplan (2001) investigou a capacidade restaurativa da paisagem em minimizar a 

fadiga mental causada pela exigência da vida moderna de manutenção do constante 

estado de atenção direcionada. Maas et al. (2009) demonstraram existir correlação 

entre a percepção de saúde e quantidade de espaços verdes no entorno das 

residências. 

 

Tamosiunas et al. (2014) exploraram a associação entre a proximidade e o uso de 

espaços verdes com fatores de risco e ocorrência de doenças cardiovasculares, com 

base em indivíduos da cidade de Kaunas, Lituânia.  Embora não tenham encontrado 

associação direta entre as mortes cardiovasculares e a proximidade dos parques, os 

autores concluíram que os fatores de risco e a ocorrência de diabetes mellitus são 

menores entre usuários e indivíduos que residem mais próximo dos parques. 

 

Estes trabalhos confirmam que a cobertura vegetal possui forte correlação com a 

qualidade de vida. Desta maneira, a questão principal é promover a universalidade 

dos serviços ambientais nos centros urbanos. Ou seja, assegurar uma distribuição 

equilibrada das áreas verdes como forma de proporcionar o acesso aos benefícios 

sociais prestados pela vegetação. Assim, a forma como a cobertura vegetal está 

distribuída pode ser um valioso parâmetro da qualidade ambiental.  
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2.1.4 Benefícios Econômicos 

 

Na Europa e nos Estados Unidos pesquisas (Simpson, 1998; Simpson; McPherson, 

1998) têm evidenciado os benefícios econômicos gerados pelas áreas verdes. Um 

dos aspectos mais importantes é a capacidade de redução de energia elétrica em 

residências decorrente dos efeitos microclimáticos resultantes do sombreamento ou 

da interceptação dos ventos pelas árvores. De acordo com Akbari, Pomerantz e 

Taha (2001) a demanda por eletricidade aumenta de 2 a 4% por aumento de 1 grau 

de temperatura, deste modo, segundo estimativas destes pesquisadores, nos 

Estados Unidos a mitigação de ilhas de calor pode reduzir em 20% o consumo de 

energia em aparelhos de ar condicionados, representando uma economia da ordem 

de 10 bilhões de dólares por ano. 

 

Outra possibilidade de redução de gastos oferecida pela vegetação urbana é a sua 

potencialidade para minimizar impactos negativos de fenômenos naturais. 

McPherson et al. (2011) simularam os benefícios físico-ambientais decorrentes da 

possibilidade do plantio de 1,3 milhões de árvores, entre o período de 2006 e 2010, 

na cidade de Los Angeles, Califórnia. Entre os resultados projetados para o ano de 

2040 os autores contabilizaram que seria possível uma economia em torno de 38 a 

56 dólares por árvore plantada. Esta economia seria decorrente da redução de 8% 

de problemas causados por escoamento superficial; 6% de economia no consumo 

de energia; 4% de economia pelo melhoramento da qualidade do ar e 1% pela 

redução do lançamento de carbono na atmosfera. 

 

Em pesquisa realizada na cidade de Jinan, China, Kong; Yin e Nakagoshi (2007) 

comprovaram que as áreas verdes, por seus efeitos positivos sobre o ambiente 

como purificação do ar e a diminuição de ruídos influenciam no preço dos imóveis. 

Tyrvainen e Miettinen (2000) relataram que na Finlândia, imóveis com vista para 

espaços arborizados com parques, bosques e florestas chegam a ter uma 

valorização de 4,9 %. Na Holanda, Luttik (2000) relata que o aumento do valor do 

imóvel chega a 8%. Morancho (2003) menciona que na cidade de Castellón 

Espanha, a cada 100m de distância de áreas verdes o preço do imóvel diminui em 
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aproximadamente 1800 euros. Estas pesquisas demonstram que por seus atributos 

hedônicos, as áreas verdes possuem ainda a capacidade de valorização de imóveis. 

 

2.1.5 Perigos e vulnerabilidade da cobertura vegetal 

 

Um dos grandes argumentos contra o aumento da quantidade da vegetação em 

ambientes urbanos é que eles servem como suporte à criminalidade. Embora no 

senso comum exista uma forte crença sobre a veracidade desta hipótese, entre a 

comunidade científica não há consenso sobre a questão. 

 

Pesquisadores como Nasar et al. (1993) sugerem que a vegetação, sobretudo a 

densa, pode favorecer atos criminosos. Umas das principais causas é que a 

vegetação prejudica a visualização e serve de abrigo aos infratores. A vegetação 

densa oferece a vantagem do fator surpresa, deste modo, protegidos os infratores 

podem espreitar suas vítimas.  

 

Ward Thompson et al. (2004) elencaram dois principais motivos que geram 

sensação de insegurança em parques e áreas verdes. A primeira é o 

comportamento antissocial de vândalos, impulsionado por lugares onde há 

percepção de abandono pela falta de manutenção. A outra é a sensação de medo 

(principalmente entre idosos) por agressões causadas por atritos entre grupos ou 

pessoas. A pesquisa foi baseada em dados subjetivos, obtidos por meio de 

questionários. 

 

Tensões causadas por diferenças culturais, origens étnicas e nível socioeconômico 

são um dos principais fatores de perigo relacionados ao uso dos espaços verdes 

urbanos.  Solecki e Welch (1995) demonstraram que diferenças étnicas podem gerar 

sensação de insegurança e tornam-se barreiras ao uso de parques urbanos. 

Espaços verdes que possuem esta situação foram denominados de “Green Walls”. 

 

Por outro lado, pesquisadores como Kuo et al. (1998); Kuo e Sullivan (2001) e Maas 

et al. (2009) defendem que não se pode relacionar a ocorrência de vegetação com a 

incidência de crimes. Kuo e Sullivan (2001) realizaram um estudo em que 
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correlacionaram a quantidade de árvores e gramados no entorno de domicílios com 

dados da ocorrência de crimes fornecidos por autoridades policiais. Resultados 

demonstraram uma clara relação negativa entre quantidade de vegetação e crimes. 

A pesquisa demonstrou que domicílios que possuem mais vegetação no entorno 

possuem moradores menos agressivos e menores registros de crimes violentos. 

Uma das explicações é que a vegetação proporciona um aumento da concentração, 

diminuindo a sensação de agressividade. 

 

Jorgensen e Anthopoulou (2007) sugerem que a sensação de insegurança de 

usuários de parques está relacionada à faixa etária dos usuários. Deste modo, 

pessoas idosas com menos mobilidade tendem a se sentir menos seguras em locais 

de áreas verdes com pouca visibilidade. Os resultados do trabalho de Maas et al. 

(2009) demonstram que, na Holanda, mulheres que vivem em locais que possuem 

mais espaços verdes se sentem mais seguras. Entre homens não houve relação 

entre quantidade de espaços verdes e segurança. Na comparação por faixa etária 

os resultados demonstraram que, exceto para áreas fortemente urbanas, idosos se 

sentem mais seguros em áreas que possuem menos espaços verdes no entorno. 

Em áreas fortemente urbanas, a pesquisa demonstrou ainda que jovens na faixa de 

15 a 25 anos se sentem menos seguros quando vivem em ambientes com mais 

vegetação. No geral, as pesquisas apontam que os grupos sociais que se sentem 

mais vulneráveis ao uso de espaços verdes são mulheres e idosos. 

 

Domingos et al. (2005) levanta a questão da qualidade da vegetação urbana. Neste 

sentido busca diferenciar as ―áreas verdes‖ da cobertura vegetal através da questão 

da funcionalidade. Para os autores em países em desenvolvimento onde existem 

sérios problemas de ordem epidemiológica, bem como problemas fundiários 

decorrentes de ocupações precárias, a cobertura vegetal não pode ser considerada 

como sinônimo de qualidade ambiental. Pois, além de servirem como base para 

proliferação de doenças, algumas áreas vegetadas representam locais favoráveis ao 

aparecimento de loteamentos clandestinos. Neste sentido, o termo áreas verdes 

deve ser reservado apenas para locais que: ―...possuem o objetivo de implantar ou 

preservar a arborização e ajardinamento para manter a ecologia e resguardar as 

condições ambientais e paisagísticas‖.  
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De certa forma, o trabalho de Domingos et al. (2005) indica que enquanto parâmetro 

da qualidade ambiental, a vegetação urbana deve ser analisada de forma sistêmica,  

ponderando as especificidades sociais, ecológicas e ambientais urbanas. Pois, como 

visto, se de um ponto de vista microclimático a cobertura vegetal contribui para um 

ambiente mais saudável, do ponto de vista da saúde pública ela pode ser 

extremamente perigosa. 

 

2.2 ESTRUTURA URBANA E DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO 

 

Do ponto de vista da análise ambiental, a urbanização representa um fator de 

pressão sobre o meio ambiente e qualidade de vida. Pesquisadores como Pauliet, 

(2005); Rafiee; Salamn Mahiny e Khorasani (2009) e Cheng et al. (2008) 

demonstram que a aglomeração de pessoas em grandes cidades aumenta a 

pressão sobre áreas verdes e tem sido acompanhada de grandes disparidades 

sociais e sérios impactos ambientais. 

 

Os impactos causados pelo adensamento e verticalização das edificações têm sido 

objeto de investigação em diversas abordagens, como efeitos sobre a elevação das 

temperaturas superficiais que contribuem para formação do fenômeno de ilhas de 

calor (Zhang et al. 2013), aumento do escoamento superficial (Kauffmann e Pimentel 

da Silva, 2013), diminuição dos níveis de recarga do lençol freático (Arnold e 

Gobbons.,1996), queda da biodiversidade (Gaston et al.,2005), etc. 

 

Entretanto, o efeito da urbanização pode variar de acordo com as características 

espaciais impostas pela morfologia urbana. A forma como o espaço foi ocupado 

pode determinar condições favoráveis ou não para a ocorrência e manutenção de 

elementos essenciais à qualidade ambiental, como as áreas verdes. Deste modo, 

tamanho dos lotes, espaços vagos entre os assentamentos, acesso a espaços 

reservados para atividades recreativas e culturais, são fatores que definem níveis de 

interferência da urbanização na qualidade de vida.  

 

Neste sentido, existe um debate sobre qual modelo é mais adequado à 

sustentabilidade e a manutenção dos espaços verdes. Autores como Pauleit et al. 
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(2005) defendem que a compactação da cidade é prejudicial à manutenção de 

espaços verdes devido à pressão que exerce aos espaços vagos e terrenos 

abandonados que possuem funções ecológicas no sistema urbano. Entretanto, 

principalmente na Europa, autores como Ståhle (2008) defendem que, devido às 

distâncias, as cidades espraiadas geram maior necessidade de consumo de energia 

e que a densificação permite maior integração, percepção e acesso a espaços livres 

e áreas verdes.  

 

De acordo com Nucci (2008) os discursos favoráveis ao adensamento urbano são 

baseados na disponibilidade de infraestrutura urbana e espaço físico. Entretanto, a 

questão da qualidade ambiental não é considerada. Não há questionamentos quanto 

à diminuição ou a distribuição de espaços livres indispensáveis às boas condições 

de saúde, socialização e expressão cultural nos centros urbanos.  

 

2.2.1 Dimensão sócio-espacial 

 

Conforme descrito nas seções anteriores, diversos estudos apontam os benefícios 

do uso das áreas verdes frente aos problemas característicos de regiões 

densamente urbanizadas. Entretanto, assim como outros equipamentos urbanos, as 

áreas verdes geralmente estão distribuídas de forma desproporcional pelo território 

impedindo o pleno aproveitamento de seus benefícios. Existem diversas razões para 

a distribuição desigual das áreas verdes urbanas. A maior parte está associada às 

questões estruturais e econômicas.  

 

Lo e Faber (1997) sugerem que a distribuição de áreas verdes está relacionada à 

questão de renda e que a vegetação pode ser considerada como um bom indicador 

da qualidade de vida. Este trabalho utilizou a integração de dados biofísicos 

derivados do satélite Landsat com dados socioeconômicos para avaliar a qualidade 

de vida dos moradores da cidade de Athens-Clurke, EUA. Os resultados 

demonstraram um relacionamento positivo entre nível de cobertura vegetal e nível 

socioeconômico permitindo concluir que a vegetação enquanto recurso social é um 

privilégio de poucas pessoas nos ambientes urbanos. 
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Pham et al. (2012), através de uma análise estatística ponderada entre variáveis 

sócio demográficas do governo canadense e indicadores de cobertura vegetal 

extraídos de imagens de alta resolução do satélite Quickbird estudaram a 

distribuição espacial da vegetação da cidade de Montreal e concluíram que as 

disparidades na sua localização desfavorecem o acesso de grupos sociais de menor 

status socioeconômico e minorias étnicas aos benefícios ambientais da cobertura 

vegetal.  

 

De qualquer modo, embora exclusivamente não possa explicar as distorções 

verificadas na distribuição da cobertura vegetal, estes trabalhos sinalizam que o 

status socioeconômico deve ser considerado como um importante fator na análise 

da vegetação, pois este parâmetro pode refletir uma lógica onde a busca pelo 

acesso a moradia e a proximidade dos empregos e serviços tem prioridade frente 

aos benefícios oferecidos pelos espaços verdes. Ou seja, é preciso ter em vista que 

o modelo de cidade densamente ocupada com baixos índices de cobertura vegetal 

não é uma opção para muitas pessoas e sim uma contingência socioeconômica. 

 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), principalmente nas áreas 

periféricas, onde o processo de expansão da ocupação urbana foi regido pela lógica 

da especulação imobiliária (Suzuki, 2004), resultando em extensas áreas de 

assentamentos precários, o espaço destinado a lazer e às áreas verdes foi 

drasticamente reduzido.  

 

Além disto, conforme Carlos (2004) a urbanização, na RMSP, imprimiu um caráter 

individual e funcionalista ao planejamento urbano e ao comportamento das pessoas. 

Esta condição reflete, por exemplo, em um planejamento que moldou a cidade a um 

esquema de circulação viária que prioriza o transporte individual. Por sua vez, este 

modelo deixou sua marca na fisionomia e estrutura da cidade ao demandar 

consideráveis parcelas do espaço urbano para o abrigo e utilização dos automóveis, 

em detrimento de outros usos.  

 

Uma consequência imediata deste modelo é o desaparecimento dos jardins 

particulares que foram transformados em garagens. Além das funções ecológicas, 
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demonstradas por Gaston (2005), para Silte (1992), nas áreas urbanas o jardim 

representa um verdadeiro espaço de repouso onde proprietários e moradores dos 

arredores são contemplados por um ar mais puro e por uma paisagem agradável.  

 

Outro sério problema ambiental resultante do adensamento urbano que interfere 

diretamente na qualidade ambiental é a poluição decorrente do fluxo de veículos. 

Pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP investigam a associação 

espacial entre doenças e a exposição aos poluentes de origem veicular. Resultados 

do trabalho de Almeida (2013) demonstraram uma associação significativa entre 

internação por doenças respiratórias em crianças menores de cinco anos e a 

densidade do tráfego de veículos no município de São Paulo. Ribeiro (2011) 

demonstrou que existe uma associação positiva entre a poluição ambiental do ar e o 

câncer de pulmão em áreas com maior densidade de tráfego. Por outro lado, 

pesquisadores como Nowak e Crane (2002) indicam que as áreas verdes podem 

aprisionar partículas poluentes decorrentes de veículos.  

 

Em suma, o modelo de urbanização caótico, marcado pelo intenso uso e ocupação 

do solo, é um dos fatores estruturais que explicam a distribuição desigual e os 

baixos índices de cobertura vegetal verificados principalmente nas periferias das 

cidades da RMSP, restringindo a ocorrência de áreas verdes e diminuindo a 

qualidade de vida. Embora a otimização da infraestrutura possa gerar efeitos 

positivos na qualidade ambiental por promover maior mobilidade e maior acesso às 

redes de serviços básicos como distribuição de água e coleta de lixo e de esgotos, 

Nucci (2008) critica as propostas de adensamento baseadas apenas na 

disponibilidade de infraestrutura e de espaço físico. Para o autor o adensamento tem 

limites e deve: 

 

 “...considerar as necessidades dos moradores dos centros urbanos, tais como 

quantidade, qualidade e distribuição de espaços livres que possam permitir o saudável 

contato do cidadão com a natureza, fornecendo também possibilidades de socialização 

e expressão cultural.” 
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2.2.2 Dimensão Horizontal 

 

Uma das maiores características dos adensamentos urbanos é o desequilíbrio dos 

fluxos de energia e matéria causados pela dinâmica de alterações do padrão de uso 

e cobertura da terra (LULC). Estas mudanças causam importantes impactos no clima 

e paisagem local, no equilíbrio energético, na saúde humana e na qualidade de vida 

(Zhang, 2013).  

 

A consequência imediata do adensamento urbano é o aumento das superfícies 

impermeáveis. Para Arnold e Gibbons (1996) as superfícies impermeáveis têm sido 

não somente um indicador da urbanização, mas também o maior indicador da 

qualidade ambiental.  

 

Tabela 1 - Uso do Solo e Permeabilidade 

Tipo de Uso do Solo 
Lotes         
(m²) 

Porcentagem de 
Área Impermeável 

Residencial 

4000 20 

2000 25 

1200 30 

1000 38 

500 65 

Industrial    75 

Comercial    85 

Shopping Centers   95 

Fonte: Adaptado de Arnold e Gibbons (1996) 

 

Segundo Kauffmann e Pimentel da Silva (2013), a taxa de impermeabilização 

proporciona em um único indicador diversos parâmetros significativos para o 

controle e limite da expansão urbana como: densidade de população e de 

habitações, disponibilidade de área verde, disponibilidade de serviços de 

infraestrutura urbana, qualidade da água e do ar. 

 

Entre os principais problemas causados pela intensiva impermeabilização estão as 

alterações do ciclo hidrológico, ou seja, aumento do volume e intensidade do 

escoamento superficial e a correspondente diminuição da infiltração da água. Assim, 

a impermeabilização do solo atua como um agente dos problemas ambientais 
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urbanos. Entre os mais sérios, está o transporte de substâncias poluentes pela 

intensificação dos fluxos (Arnold e Gibbons, 1996). Segundo Brun e Band (2000) a 

qualidade das águas está diretamente relacionada com a porcentagem de 

impermeabilização da bacia hidrográfica. Arnold e Gibbons (1996) organizaram um 

quadro sintético relacionando os efeitos da impermeabilização com o ciclo da água, 

tabela 2.  

Tabela 2 - Ciclo da Água Associado à Urbanização 

% de 
Impermeabilização 

Nível de infiltração (%) 

 Escoamento 
Superficial (%) 

 Evapotranspiração (%) 
Baixo                              Alto 

(penetra nas 
camadas próximas 

à superfície) 

(alcança camadas 
mais profundas) 

0 25 25 10 40 

10 a 20 21 21 20 38 

35 a 50 20 15 30 35 

75 a 100 10 5 55 30 

Fonte: Adaptado de Environment Protection Agency,1993 , in: Arnold e Gibbons (1996) 

 

Embora estas pesquisas apontem as graves consequências da intensa expansão 

urbana, não existe consenso sobre um nível aceitável de densidade demográfica e 

impermeabilização do espaço urbano. Para alguns especialistas, estabelecer um 

valor ideal para a densidade demográfica em áreas urbanas é uma tarefa muito 

difícil. Geralmente as referências sugeridas dependem muito do enfoque da 

pesquisa.   

De acordo com o esquema de classificação sugerido por Schueler apud Sleavin 

(2000) bacias hidrográficas com até 10% de impermeabilização possuem boa 

proteção ambiental, entre 10 e 30% estão em situação de impactadas e acima dos 

30% podem ser consideradas degradadas. 

 

Quanto à densidade demográfica, Nucci (2008) cita, por exemplo, que a Associação 

Norte-Americana de Saúde Pública considera uma densidade de até 312,5 hab./ha 

como aceitável. Do ponto de vista da racionalização dos custos de infraestrutura, 

Mascaró (2001) estimou para a capital Porto Alegre e cidades de porte médio do Rio 

Grande do Sul, para padrão de moradia mais econômico, que a densidade mais 

adequada varia entre 300 e 350 pessoas por hectare, sendo o mínimo de 40 
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pessoas por hectare. O autor afirma ainda que este valor é plenamente compatível 

com uma boa qualidade ambiental urbana. 

 

2.2.3 Dimensão Vertical 

 

O processo de verticalização excessivo também representa uma das potenciais 

ameaças à qualidade de vida nos centros urbanos. Entre os efeitos ambientais 

imediatos, a verticalização gera um aumento das áreas construídas, das superfícies 

de absorção de calor e da rugosidade urbana, resultando na formação de ―canyons‖ 

e na diminuição da circulação dos ventos. Além disso, a verticalização promove um 

aumento exponencial da densidade demográfica, acarretando em sobrecarga ao 

sistema de circulação viário. Deste modo, em função dos impactos e de sua 

importância no conjunto da paisagem a dimensão vertical tem sido utilizada como 

indicador da qualidade ambiental urbana. 

  

Segundo alguns autores como Zhang et al. (2013), Deng e Wu (2013) e Cheng et al. 

(2008) uma das causas imediatas da verticalização é a elevação da temperatura 

superficial urbana. Wu (2013) relata que em cidades asiáticas a elevação da 

temperatura em decorrência do aquecimento global agravadas pelo aquecimento 

produzido por ilhas de calor tem frequentemente superado o limiar de segurança, 

gerando mortes entre grupos de pessoas mais vulneráveis. Com o objetivo de 

mapear as áreas mais suscetíveis à ocorrência da elevação da temperatura o autor 

utilizou um índice que envolve a altura e o volume das edificações. Posteriormente 

foi realizada uma análise de correlação para avaliar o índice 3-D como indicador da 

temperatura superficial e do padrão de variabilidade da ilha de calor superficial. 

Resultados indicaram correlações positivas, onde as mais altas temperaturas 

ocorreram nos pixels de maior volume. A pesquisa foi realizada nas cidades de 

Taipei e de Yilan (Taiwan). 

 

De acordo com Tarifa e Armani (2001) o arranjo volumétrico e espacial das áreas 

densamente verticalizadas gera uma complexa superfície topológica com enormes 

diferenças de aquecimento e de emissividade térmica. Embora para esses autores 

as elevações locais da temperatura não possam ser explicadas pela intensa 
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verticalização, é certo que nestes locais existem diversos microclimas caracterizados 

pela baixa insolação, ventilação e por altos níveis de poluição atmosférica, ou seja, 

representam locais com alto nível de insalubridade.  

 

O efeito da verticalização na qualidade ambiental urbana tem sido tratado em 

diferentes abordagens. Schöpfer; Lang e Blaschke, (2005) utilizaram a relação entre 

edificações térreas e edificações verticalizadas para agregar, por meio de um índice 

ponderado de cobertura vegetal, a percepção dos moradores sobres áreas verdes 

urbanas da cidade de Salzburg (Áustria). O método aplicado consiste em modelar a 

influência da verticalização por meio da distância entre edificações unifamiliares e 

edificações verticalizadas. Assim, a estratégia foi primeiramente categorizar as 

células de 1 ha da área de estudo em quatro grupos: Predominantemente horizontal 

(unifamiliares); Predominantemente vertical (multifamiliar); Estritamente horizontal 

(unifamiliares) e; Estritamente vertical (multifamiliar). Posteriormente, as células 

foram classificadas de acordo com a densidade de edificações verticalizadas em 

quatro classes: baixa; moderada; alta; ausente e de acordo com a distância entre as 

edificações em três classes: baixa influência, moderada influência e alta influência. 

Para os autores os resultados desta metodologia possuem maior aproximação com 

a percepção de qualidade ambiental dos cidadãos de Salzburg. 

 

Gupta et al. (2012), na busca de um índice ponderado de vegetação urbana, 

moldaram a influência da verticalização na cidade de Nova Délhi (Índia) através da 

porcentagem de edificações acima de sete pavimentos. Este limiar foi adotado em 

função da morfologia urbana predominante da cidade que é mesclada entre 

edificações regulares e irregulares de dois e três pavimentos e edificações 

regularizadas entres sete e oito pavimentos. 

 

Nucci (2008), com base em um diagnóstico realizado no distrito de Santa Cecília, 

cidade de São Paulo, apontou limites ao adensamento vertical e realizou críticas às 

propostas que visam o aproveitamento da infraestrutura desconsiderando os 

impactos à qualidade ambiental. Para o autor, qualidade ambiental e adensamento 

populacional são curvas inversamente proporcionais (mais verticalização = menor 

qualidade ambiental). Através de uma análise espacial baseada na relação entre o 
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adensamento horizontal e verticalização, Lötsch (1984) apud Nucci (2008) 

comprova, através de uma relação matemática, que existe um limite claro entre o 

ganho de espaço livre e verticalização. Com base na fórmula: 1/n(n+1), sendo "n", o 

número de pavimentos, o autor contra-argumenta a ideia que a verticalização libera 

espaços para outros usos e, conclui que qualquer edificação acima de 4 pavimentos 

gera perda da qualidade ambiental.  

 

Com base em dados de cadastros técnicos, a PMSP utilizou a porcentagem de 

edifícios com mais de cinco andares por km² para mapear o nível de verticalização 

nos 96 distritos da cidade de São Paulo. A opção por este limiar foi tomada em 

razão dos técnicos entenderem que a partir desta magnitude as edificações exercem 

pressões negativas sobre a qualidade ambiental decorrentes da formação de 

―canyons urbanos‖; da aglomeração de pessoas e veículos e do maior consumo de 

energia. Além disto, de acordo com o código de obras e edificações do município de 

São Paulo, edifícios com mais de cinco pavimentos devem obrigatoriamente possuir 

elevadores. 

 

2.2.4 A integração de fatores  

 

Lang et al. (2008) sugerem que uma mera análise quantitativa pode não ser 

suficiente para entender a distribuição da vegetação urbana, por isto, procuram 

diagnosticar as carências de cobertura vegetal combinando dados como proporção 

de áreas verdes e métodos subjetivos que envolvem a percepção e estilo de vida 

dos moradores.  Deste modo, propuseram a inclusão da percepção dos cidadãos na 

análise da distribuição de áreas verdes urbanas. Com base em abordagens de 

Ciências Sociais, questionários e no uso integrado de SR e GIS os autores 

apresentam uma metodologia que definiram como Weighted Green Index ou Green 

Impression. Este índice é definido pela ponderação da quantidade de vegetação e 

pela percepção dos moradores a respeito dos espaços verdes no entorno dos 

domicílios.  

 

Segundo Oliveira (1983) a percepção é um fator imprescindível na avaliação da 

qualidade ambiental urbana. Entretanto, pelas diferenças individuais e culturais 
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torna-se difícil estabelecer uma padronização dos parâmetros, uma vez que o 

julgamento do que é bom ou ruim vai depender da conjuntura individual ou de um 

grupo de pessoas que vivem em um determinado local. Deste modo, a percepção 

torna a avaliação essencialmente subjetiva.  

 

Para Schöpfer; Lang e Blaschke, (2005) muitos mapeamentos que representam a 

quantidade de áreas verdes somente numa perspectiva 2D podem não refletir as 

reais sensações de áreas verdes das diferentes tipologias urbanas. Segundo os 

autores, em um local de residências unifamiliares caracterizado por edificações 

baixas e espaçadas, as áreas verdes podem ser mais bem percebidas que em uma 

área com alto adensamento vertical. Neste sentido, os autores propõem um índice 

de áreas verdes que pondere fatores como a quantidade de vegetação, quantidade 

de pavimentos e a distância entre as edificações. 

 

Estas pesquisas sinalizam que a avaliação das áreas verdes urbanas pode ser 

sensível à percepção das pessoas e às características do meio físico do sistema 

urbano e que uma análise integrada pode viabilizar um melhor exame dos efeitos da 

dimensão vertical e das áreas destinadas ao sistema viário no diagnóstico das 

carências de áreas verdes.  

 

Gupta et al. (2012) , reconhecendo a importância de agregar o atributo altimétrico na 

análise da distribuição das áreas verdes, apresentaram uma metodologia adaptada 

à realidade da cidade de Délhi, Índia, onde predomina um desenvolvimento urbano 

heterogêneo caracterizado por diversos padrões de ocupação. Com base no 

conceito de vizinhança e dados extraídos por técnicas de SR e GIS os autores 

propuseram um índice denominado de Urban Neighborhood Green Index (UNGI) 

para avaliar a distribuição e qualidade da cobertura vegetal urbana. Os 

Neighborhood são caracterizados pela homogeneidade em termos de etnicidade, 

tipos de domicílios, nível de desenvolvimento econômico e representam a referência 

espacial na escala de análise da distribuição da vegetação no ambiente urbano. 

Nesta pesquisa, primeiramente definiram as classes a serem consideradas: 

vegetação (árvores, gramados) e edificações (altura, densidade). Posteriormente 

estabeleceram uma escala simples de valor para quatro parâmetros utilizados na 
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qualificação dos Neighborhood (porcentagem de verde, proximidade do verde, 

densidade de edificações e altura das estruturas). Por fim, através de uma 

metodologia baseada em Analytic Hierarchy Process (AHP) determinaram uma 

ponderação entre os parâmetros e chegaram aos valores finais do índice. 

 

No geral, as avaliações das áreas verdes utilizam parâmetros quantitativos que 

podem ser mensurados por meio de técnicas de Sensoriamento Remoto (SR), 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e métricas da paisagem ou ainda por 

parâmetros subjetivos, aqueles que envolvem conceitos e a percepção dos 

moradores. Um aspecto metodológico significativo é a inclusão do arranjo estrutural 

urbano (volume, densidade e altura das edificações) como parâmetro de avaliação.  

 

Embora as pesquisas demonstrem que existem várias abordagens e que a 

percepção dos moradores representa um fator importante no diagnóstico das áreas 

verdes, para testar a hipótese deste trabalho optamos por uma metodologia que se 

limita a utilizar como fonte de dados primários apenas os atributos extraídos a partir 

de técnicas de sensoriamento remoto. 

 

2.3 SENSORIAMENTO REMOTO NO DIAGNÓSTICO DA VEGETAÇÃO  

 

Desde o final do século passado, com a disseminação das geotecnologias, o 

Sensoriamento Remoto (SR) tornou-se uma poderosa fonte geradora de dados para 

monitoramento da dinâmica espacial da paisagem. Desde então o SR associado a 

técnicas de Sistemas de Informação Geográficas (SIG) tem sido amplamente 

utilizado no diagnóstico e avaliações da morfologia urbana. Umas das vantagens 

principais da utilização de SR associado ao SIG é a possibilidade de integração de 

diversas fontes de dados e sensores como mapas, censos, tabelas estatísticas em 

um sistema de base de dados unificado (Lombardo e Machado, 1996). 

 

A paisagem urbana é um dinâmico mosaico de materiais e formas que torna a 

detecção e entendimento dos alvos um grande desafio. Até fins da década de 90 

uma das grandes limitações de aplicação das técnicas de SR em áreas urbanas era 

a questão da resolução espacial. Em resposta, os pesquisadores da área de SR têm 
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buscado novas tecnologias e desenvolvido técnicas capazes de fazer frente a esta 

tarefa. Uma das metodologias que apresenta grande potencial de uso em áreas 

urbanas é o uso integrado dos produtos derivados do Sistema LIDAR, imagens 

orbitais e fotografias aéreas.  A principal razão é que o perfilamento a laser 

aerotransportado tem a vantagem de oferecer de forma simples e rápida a 

informação altimétrica e volumétrica, atributos que aumentam a qualidade das 

análises ambientais. Por isto, pesquisadores como Teo e Shin (2013) indicam que o 

LIDAR se apresenta como uma importante tecnologia auxiliar na análise de 

elementos característicos da paisagem urbana como a vegetação e as edificações.  

 

2.3.1 Princípios e Características do Sistema LIDAR 

 

O LIDAR - ALS (Light Detection and Ranging - Airbone Laser Scanner) é um sistema 

ativo de sensoriamento remoto constituído por três componentes principais que, 

funcionando simultaneamente, são capazes de determinar a posição e a altura de 

alvos na superfície terrestre.  Um destes componentes é o instrumento transmissor e 

receptor. Existem duas categorias de sistemas de aquisição de dados. Os primeiros 

aparelhos emitem pulsos laser por meio de um espelho com varredura perpendicular 

ao plano de voo da aeronave e capta os retornos através de uma antena.  

 

Figura 1 - Aquisição de dados LIDAR (ALS) 

 
Fonte – Jensen., 2009 
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Outra categoria de sistema ALS é baseada em um sistema de emissão estimulada a 

partir de fibras (Er-doped glass lasers). Essa tecnologia opera em frequências mais 

elevadas o que possibilita maiores taxas repetição de pulsos e maior capacidade de 

registro de retornos. 

 

Figura 2 - Sistema LIDAR Falcon II / Fibras ópticas 

 
Fonte – Renslow., 2012 

 

Em princípio os pulsos laser podem ser emitidos em faixas do espectro 

eletromagnético que vão do ultravioleta ao infravermelho, entretanto os sensores 

comerciais mais comuns utilizados principalmente para mapeamentos topográficos 

operam entre a faixa de comprimento de onda na região do infravermelho próximo 

(NIR) entre 1040 a 1064nm. Os pulsos laser produzidos nesta faixa espectral são 

parcialmente absorvidos pela água e, portanto, não possuem a capacidade de 

levantamentos batimétricos. Para este tipo de levantamentos são empregados 

sistemas com emissão de energia centrada na faixa de 532nm (luz verde) que 

possuem a capacidade de penetrar e atingir o fundo em corpos d‘água, entretanto 

são considerados perigosos aos olhos humanos. Também existem sensores que 

operam na faixa de 1540nm, neste comprimento o laser possui como característica a 

grande absorção pela água. Assim, embora não possuam a capacidade de 

mapeamento batimétrico, são considerados seguros por proteger a retina da energia 

emitida pelo sistema laser (Renslow, 2012).   
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Outro componente do sistema LIDAR (ALS) é o aparelho de Unidade de Medição 

Inercial - IMU, que possui a função de detectar as movimentações da aeronave. O 

IMU é formado por um conjunto de giroscópios, acelerômetros e uma unidade de 

controle responsável pelas condições dos sinais emitidos.  

 

Os desvios angulares e as informações da velocidade incremental são enviados ao 

computador do sistema com taxas de 200 a 1.000Hz (Brandalize., 2001). O 

funcionamento do IMU e a detecção dos desvios de posicionamento da aeronave 

estão conjugados ao outro componente essencial do sistema: O receptor GPS de 

dupla frequência com rastreio do tipo RTK (Real Time Kinematic). 

 

A operação simultânea destes instrumentos permite que se reconheça a posição 

inercial do sistema no momento de emissão e de captação de cada retorno, bem 

como a inclinação de cada feixe de laser em relação à vertical do lugar. Este 

conjunto de aparelhos proporcionam informações de data, hora, latitude/longitude, 

velocidade e valores das componentes posicionais (Jensen, 2009). 

 

De acordo com o ângulo que o pulso a laser é lançado em direção ao terreno pode-

se obter vários retornos. Cada pulso a laser que parte da aeronave em direção à 

superfície desloca-se à velocidade da luz (299.792,458 km/segundo) e possui uma 

forma de cone que ilumina uma área de aproximadamente 30 cm de diâmetro, 

denominada área de cobertura a laser instantânea (Jensen, 2009). Os primeiros 

retornos são provenientes dos alvos da superfície que possuem maior altitude, os 

últimos são da própria superfície.  

 

Estes pontos adquiridos pelo processo de varredura a laser são denominados de 

masspoints. Após a aquisição é necessário fazer o processamento em softwares 

capazes de transformar os dados obtidos pela antena receptora, IMU e GPS, em 

pontos que possuem pares de coordenadas (x,y) e o atributo da altitude (z). 
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Figura 3 - LIDAR- Área de Cobertura Instantânea 

 

Fonte- Jensen., 2009 

 

 

Uma das fontes primárias de informação do perfilamento a laser aerotransportados é 

a densidade de pontos. Entretanto, as características deste atributo dependem de 

uma série de parâmetros como ângulo de varredura, número de pulsos transmitidos 

por segundo, velocidade da aeronave e dos materiais que os pulsos a laser 

encontram (Jensen., 2009).  

 

Os sistemas antigos do LIDAR trabalhavam com baixas taxas de pulsos (10 a 25 

KHz) que proporcionavam dados esparsos denominados de retornos discretos. A 

partir da evolução dos sensores, que passaram a trabalhar com taxas de emissão de 

pulsos maiores, (200 KHz a 500KHz ou mais)  foi possível captar maior quantidade 

de retornos. O sistema full-waveform, por exemplo, opera com taxas de até 1GHz e 

é capaz de obter o registro completo do retornos dos sinais emitidos. A densidade 

das nuvens de pontos proporcionada por este sistema é capaz de representar a 

forma (3D) de elementos como árvores e estruturas feitas pelo homem.   
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Figura 4 - Diferença de densificação de retorno. 
A figura central corresponde ao retornos discretos. À direita full-waveform  

 

Fonte – Renslow., 2012  

 

2.3.2 Produtos e Aplicações do LIDAR 

 

Os atributos nativos dos pontos arquivados pelo LIDAR oferecem apenas 

informações inerentes ao funcionamento do sistema, como: valores de 

posicionamento (X, Y, Z); número de retornos; valores de intensidade e ângulo de 

escaneamento. Entretanto, através dos pós-processados é possível extrair feições 

básicas da paisagem como: vegetação, edificações, superfície do terreno, 

superfícies hidrológicas.   

 

A identificação destes pontos costuma ser realizada por meio de classificações 

automáticas que empregam algoritmos específicos. Isoladamente os pontos do 

LIDAR não possuem atributos que permitam a identificação de alvos urbanos. Neste 

processo, a classificação geralmente é realizada com base em informações prévias 

e na interpretação do comportamento espacial entre os pontos (Renslow., 2012).  

 

Uma das técnicas mais utilizadas para a detecção de alvos (vegetação, edificações, 

superfície do terreno) é a separação por meio de filtragens dos pontos ―ground‖ e 

―non-ground‖. Outro modo é a classificação simultânea destes alvos com base em 

mensuramentos da nuvem de pontos (Zhang et al ., 2006). Metodologias deste tipo 

têm sido aplicadas para: extração de modelos digitais de elevação (Hu et al.,2011), 
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construção de modelos de edificações 3D (Vosselman e Dijkman; 2001) e para 

cálculo de valores biofísicos de vegetação (Höfle e Hollaus., 2010). 

 

Outro grupo de pesquisa (Chen.,2004; Bartels et al., 2006; Zhu and Troy.,2008; Yu 

et al.,2010) costuma utilizar os dados do LIDAR (ALS) no processo de interpretação 

de imagens de modo integrado com outros sensores (fotos aéreas e imagens 

orbitais). Deste modo, além dos atributos tradicionais (espectrais, textura, forma), a 

integração do LIDAR proporciona a inclusão do atributo altimétrico na interpretação 

da imagem. Dentro desta perspectiva, os dados do LIDAR costumam ser 

representados na forma de imagem e utilizados como uma banda adicional no 

processo de classificação (Yu et al., 2002). Também existem pesquisadores (Bartels 

et al.,2006; Li et al .,2007; Singh et al .,2012) que utilizam as imagens do LIDAR de 

modo fusionado com imagens aéreas ou orbitais. 

 

2.3.2.1 Imagem de intensidade 

 

O sistema LIDAR (ALS) não produz imagens diretamente, entretanto é possível, 

através da amplitude dos valores de reflexão dos pontos do infravermelho, simular 

um raster. Essa imagem possui uma banda única e usualmente é normalizada para 

valores de 8 Bits (0 a 255). Os valores de intensidade utilizados para formar a 

imagem geralmente são extraídos dos primeiros retornos (Renslow., 2012). De 

acordo com Jensen (2009) a imagem de intensidade é aquela formada pelos picos 

de voltagem dos sinais de retorno registrados pelo aparelho controlador do sistema. 

Essa possui riqueza de detalhes e uma fisionomia semelhante à de uma fotografia 

aérea preta e branca pancromática.  

 

Entretanto, a imagem de intensidade do infravermelho do LIDAR possui 

particularidades que tornam sua interpretação diferente das imagens produzidas por 

sensores ópticos de câmeras de fotos aéreas ou de sensores orbitais. Uma das 

razões é que o processo de produção denominado de ―emissão estimulada‖ faz com  
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que o laser seja emitido em um intervalo extremamente curto do espectro 

eletromagnético, o que torna a luz do laser praticamente monocromática (Renslow., 

2012). 

 Deste modo, a resolução da imagem de intensidade depende diretamente da 

própria resolução dos dados LIDAR (ex:pontos p/m², taxa de frequência do pulso). 

Em termos de comparação, a largura da banda da luz do laser está entre 2-5nm, 

enquanto as bandas dos sensores multiespectrais possuem largura entre 50-100nm.  

 

Fatores como distâncias do alvo, variação do ângulo de incidência e dispersão 

atmosférica do LIDAR, que interferem diretamente na interação entre a energia 

emitida e captada pelos sensores, são bem diferentes, por exemplo, das 

características das imagens orbitais. Além disso, em razão dos ajustes do AGC 

(Automatic gain control), que registra as alterações dos sinais de retorno em função 

das mudanças na refletância, os valores de amplitude de recepção das imagens de 

intensidade podem conter variações diárias e dentro da mesma cena para o mesmo 

alvo (Jensen, 2009).  

 

Jensen (2009) menciona, por exemplo, que uma vegetação de porte densa na 

imagem de intensidade não apresenta um brilho intenso com era de se esperar em 

uma imagem NIR derivada de levantamentos orbitais e aerofotogramétricos. Isto 

ocorre em razão do espalhamento volumétrico nos feixes de energia causado por 

galhos, folhas e tronco. Por outro lado, a vegetação rasteira como grama, pode 

apresentar um brilho muito mais intenso do que árvores, devido a maior quantidade 

de energia que reflete em direção ao alvo. Em resumo, estas diferenças são 

causadas essencialmente pelo fato do sistema LIDAR operar com um sensor ativo, 

enquanto os sensores de fotos aéreas e sensores multiespectrais orbitais dependem 

da luz solar. 

 

Desta forma, embora as imagens do LIDAR (ALS) representem uma boa fonte de 

informações, pesquisadores como Centeno e Mitishita (2007) e Chen et al.(2004) 

indicam que, por suas limitações (principalmente espectrais), não são capazes de 

substituir as fotografias aéreas ou as imagens de satélite. 
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2.3.2.2 Modelos Digitais de Elevação 

 

Um dos produtos gerados a partir da densidade de pontos do LIDAR são os modelos 

digitais de elevação destinados à representação da superfície topográfica. Estes 

modelos, além de proporcionarem a representação 3D de elementos espaciais, 

fornecem referências altimétricas (curvas de nível, linhas de quebras) indispensáveis 

à análise da paisagem. Os modelos de elevação derivados do LIDAR podem ser 

classificados em Modelo Digital de Superfície (MDS) e Modelo Digital de Terreno 

(MDT).  

 

O MDS é um produto obtido a partir da interpolação de masspoints, portanto uma 

superfície matemática, que possui as características de elevação do dossel urbano 

(árvores, arbustos, edificações, postes, carros, espelhos d‘água, etc.). O MDT é 

resultante da filtragem do MDS pela separação dos pulsos que pertencem ao terreno 

dos pulsos que estão acima da superfície. Na verdade, o MDS pode representar 

superfícies de terreno ou superfícies hidrológicas. A diferença entre o MDS e MDT 

gera o Modelo Digital de Superfície Normalizado (MDSn), produto que contém a 

altura real dos objetos. As imagens geradas a partir dos modelos de elevação 

podem ser processadas e utilizadas no processo de identificação de alvos urbanos 

(Wu et al.,2013).  

 

2.3.2.3 Vegetação 

 

A vegetação é outro elemento que pode ser identificada diretamente pela nuvem de 

pontos do LIDAR. A interação entre os pulsos laser e a vegetação arbórea (troncos, 

galhos e folhagem) gera uma densidade de pontos característica, que permite 

distinguir este alvo de estruturas produzidas pelo homem ou da superfície do 

terreno.  

 

Além da identificação, os pulsos do laser permitem estimar a circunferência da copa, 

a altura e o volume de biomassa. Entretanto, a detecção da vegetação através de 

nuvens de pontos é uma tarefa complicada, pois os parâmetros necessários à 

classificação automática dependem de características específicas da própria 
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vegetação e também dos atributos da área de estudo (espécie, idade, tamanho, 

densidade e declividade). Os parâmetros podem variar de acordo com a superfície 

do terreno. Por exemplo, vegetação em áreas íngremes podem possuir parâmetros 

diferentes de áreas muito planas. 

 

Contudo, a capacidade dos pulsos LIDAR de penetrar na vegetação de porte e de 

atingir o solo permite uma série de mensurações que torna esta tecnologia 

intensamente utilizada no gerenciamento de florestas nativas e plantadas. A altura 

das árvores, por exemplo, pode ser estimada pela diferença entre os valores de 

retorno mais elevados posicionados acima do solo e os valores de retorno que 

representam a superfície do terreno. 

 

De acordo com GIONGO et al (2010), além da altura, outros parâmetros biofísicos 

podem ser estimados como:  

a) altura do dossel e árvores individuais; diâmetro da copa; número de indivíduos 

(extraídos por medida direta);  

b) volume, biomassa, carborno, área basal, Diametro na Altura do Peito – DAP, 

material combustível aéreo (extraídos por modelagem);  

c) Cobertura da Copa, Identificação de espécies (fusão com outros sensores). 

 

2.3.2.4 Mapeamento da infraestrutura urbana 

 

Os produtos derivados do LIDAR (pontos cotados, modelos digitais de elevação, 

curvas de nível, modelagem 3D) possuem diversas aplicações em áreas urbanas e, 

em alguns casos, com tempo e acurácia compatíveis com produtos derivados de 

metodologias tradicionais, como a aerofotogrametria.   

 

Uma das grandes aplicações do LIDAR em áreas urbanas é a modelagem 3D da 

infraestrutura e do arranjo espacial urbano. Nessa linha de aplicações Brandelize 

(2010) menciona: cálculo de volumes de feições artificiais, corredores urbanos 

formados por edifícios em vias preferenciais (canyons urbanos), estudos de 

microclima, propagação de ruídos e poluentes (Brandalize.,2010). 
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Em razão de sua acurácia e quantidade de dados geoespaciais, praticamente todos 

os tipos de sistemas laser tem sido utilizados nas demandas do setor de transportes, 

entre os quais as plataformas baseadas em aviões (ALS), helicópteros (HLS), 

móveis (MLS) e os terrestres (TLS).  

 

Os atributos derivados do perfilamento a laser estão presentes em diversas etapas e 

processos que fazem parte da gestão do sistema viário. Na fase de planejamento, 

por exemplo, devido à capacidade de cobertura de áreas extensas, o perfilamento a 

laser (ALS e HLS) costuma ser utilizado no desenvolvimento de projetos de 

drenagem, em delimitação de bacias hidrográficas, na modelagem de alagamentos, 

no planejamento de rotas e até em investigações arqueológicas.  

 

Na etapa de construções viárias, aparelhos com sensores baseados em pulsos laser 

costumam ser aplicados em estudos de terraplenagem e movimentação de solos e 

na verificação das especificações de componentes pré-fabricados utilizados em 

construções viárias. Na fase final de projetos o LIDAR pode ser utilizado no 

mapeamento ―As-Built‖. 

  

No gerenciamento das vias os dados LIDAR são utilizados para aferir larguras de 

faixas, no calculo de distância segura de parada em sinais, em layout de curvas 

seguras; na identificação de elevações e drenagens e na análise de pavimentos.  

 

O LIDAR (TLS) também é utilizado no monitoramento de feições complexas como 

túneis e pontes. Os feixes do laser são capazes de identificar movimentações e 

deformações estruturais, permitindo a tomada de ações preventivas. Também são 

utilizados no monitoramento de riscos geológicos decorrentes da movimentação de 

solo e rochas em áreas de grande declividade e na investigação de acidentes 

(Renslow., 2012). 

 

Os novos sistemas do LIDAR baseados em sensores de altíssima frequência 

permitem um mapeamento dos elementos do sistema de transmissão, 

(posicionamento de torres, modelagem de catenária dos cabos, polos e condutores) 
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a identificação e monitoramento da vegetação e de outras estruturas ao longo da 

linha das faixas de domínio.   

 

De acordo com Brandelize (2010) a vantagem do LIDAR (ALS) sobre outros 

sensores é que ele permite o ajuste da faixa de perfilamento, possibilitando maior 

eficiência na captura e modelagem de faixas estreitas como dutos, estradas de ferro 

e linhas de transmissão, possibilitando a obtenção de perfis com boa qualidade.  

 

2.3.3 Integração do LIDAR (ALS) com outros sensores 

 

Chen et al.(2004), Araki (2005), Centeno e Mitishita (2007) sugerem que os atributos 

altimétricos das imagens do LIDAR (ALS) podem ser integrados a outros sensores 

para melhorar o nível de acurácia da extração de alvos urbanos através da 

interpretação de imagens. 

 

Miqueles et al. (2003) buscaram, a partir do tratamento de imagens derivadas dos 

primeiros e últimos pulsos, detectar a tipologia vegetal de uma área urbana. A 

pesquisa demonstrou que é possível distinguir tipos de vegetação a partir dos pulsos 

a laser. Entretanto, foram relatados erros na classificação decorrentes de confusão 

entre as classes edificação e vegetação. Segundo os autores, os erros são 

provenientes do processo de segmentação que não foi capaz de separar 

adequadamente as árvores que se encontram ao lado de edificações baixas apenas 

utilizando dados altimétricos. Para os autores, dados de natureza geométrica do 

perfilamento a laser são complementares aos dados espectrais. 

 

Chen et al. (2004) trabalharam com fusão de imagens de Modelo Digital de 

Superfície Normalizado (MDSn) e fotos aéreas de alta resolução espacial (1:5.000) 

para delimitar áreas de copas de árvores em ambientes urbanos. A proposta foi 

utilizar uma segmentação baseada em regiões (Watershed) onde os pixels com 

valores altimétricos e espectrais similares foram agrupados. Posteriormente, a 

vegetação foi extraída a partir de uma classificação baseada em árvores de 

conhecimento e lógica fuzzy. A identificação de árvores foi feita pela análise da 

altimetria e dentro dos segmentos. Mesmo conseguindo uma acurácia satisfatória o 
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autor sugere o uso de imagens multiespectrais para aumentar a eficiência da 

metodologia. 

 

Araki (2005) propôs uma fusão de informações espectrais, altimétricas e dados 

auxiliares na classificação de imagens de alta resolução espacial. Trabalhando com 

imagens Quickbird, dados provenientes do sistema LIDAR (ALS) e planos de 

informações vetoriais, a metodologia proposta demonstrou ser capaz de diferenciar 

e tipificar classes de vegetação. Entretanto, a classificação utilizada, baseada no 

pixel, apresentou algumas limitações. Em algumas áreas de oclusão da imagem 

Quickbird os dados altimétricos não foram capazes de diferenciar completamente 

alvos como telhados e árvores. Apesar das dificuldades, o autor conclui que a fusão 

de dados espectrais, dados altimétricos e de dados auxiliares melhorou a análise de 

imagens de alta resolução espacial. 

 

Li et al. (2007) realizaram uma classificação experimental orientada a objetos de 

imagens fusionadas do DSM e atributos espectrais e texturais de uma fotografia 

aérea e obtiveram uma acurácia global de 95,94. A classificação envolveu sete 

classes urbanas (vias, construções, sombras de edificações, árvores, sombras de 

árvores, grama e solo exposto) e utilizou o classificador SVM. 

 

Zhu e Troy (2008) utilizaram imagens ALS integradas com fotografias aéreas e uma 

abordagem baseada em objetos (OBIA) para avaliar e monitorar a estrutura do 

parcelamento de solo urbano na cidade de Baltimore, EUA.  Os autores utilizaram 

atributos de brilho para diferenciar áreas sombreadas de não sombreadas e NDVI 

para identificar áreas de vegetação, solo exposto e áreas impermeáveis. Com os 

dados altimétricos foi possível classificar tipos de vegetação (baixa e alta) e áreas 

impermeáveis (pavimentos e edificações). Resultados demonstraram uma acurácia 

acima de 95% para a vegetação. 

 

Hussain et al. (2011) utilizaram imagens GeoEye-1 e imagens altimétricas do ALS 

para uma análise dos danos causados pelo terremoto de 2010 na cidade de Porto 

Príncipe, Haiti. A estratégia foi utilizar atributos espectrais, texturais e altimétricos por 

meio de uma análise orientada a objetos por identificação das edificações e 
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escombros causados pelo desastre. A análise integrada dos dados permitiu uma 

avaliação dos danos causados às edificações tendo por base a informação temática 

do número de pavimentos e também uma criteriosa avaliação dos estragos 

causados à infraestrutura de transportes. 

 

Dong; Ramesh e Nepali (2010) utilizaram as imagens do Landsat integradas com 

imagens LIDAR para estimar o número de habitantes de alguns distritos da cidade 

de Denton, Texas, EUA. Os autores utilizaram de modo combinado parâmetros 

como área construída e volume das edificações extraídos da imagem do MDSn, 

dados de uso e cobertura do solo urbano extraídos de imagens Landsat e dados 

censitários. Os resultados serviram para alimentar modelos de regressão 

(estatísticas zonais, regressão geográfica ponderada) implementados em GIS. 

 

Por fim, a maior parte das pesquisas indica que na extração de alvos urbanos a 

melhor opção é utilizar os dados LIDAR de modo integrado a outros sensores, por 

meio da fusão das imagens ou como uma banda adicional que contém o importante 

atributo da altimetria. De todo modo, os estudos demonstram que o LIDAR é um 

ótimo instrumento de reconhecimento e caracterização dos elementos presentes na 

paisagem urbana, sobretudo as edificações.  

 

2.3.4  O Sistema Landsat na análise ambiental urbana 

 

O sistema LANDSAT é um projeto conjunto da National Aeronautics & Space 

Administration (NASA) e do U.S. Geological Survey (USGS) para investigar os 

recursos naturais através de imagens multiespectrais de média resolução. Suas 

atividades tiveram início em 1972 e atualmente há um valioso acervo que permite 

aferir as alterações processadas na superfície terrestre por fenômenos naturais e 

processos antrópicos, como a urbanização. 
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As características multiespectrais dos sensores a bordo do Landsat (Multispectral 

Scanner MSS; Thematic Mapper-TM; Enhanced Thematic Mapper - ETM) 2 tornaram 

suas imagens amplamente utilizadas em diversas aplicações relacionadas ao meio 

biofísico e alterações de uso e cobertura da terra em regiões urbanas, por exemplo, 

no monitoramento de expansão urbana (Zhang et al., 2002; Yuan et al., 2005; Singh 

et al.,2012; Sexton et al., 2013); no mapeamento de ilhas de calor (Voogt e Oke, 

2003; Weng et al., 2004; Yuan e Bauer., 2007); em mapeamento da vegetação 

urbana (Hewitt III e Mason,1990; Small, 2001; Wu et al., 2007; Liu e Yang., 2013); na 

análise da drenagem urbana (Melesse e Shih; 2002), no estudo da biodiversidade 

(Lo,1997; Hurd et al., 2001; Wang e Moskovits., 2001; Zhu et al., 2012) e na 

avaliação da qualidade de vida urbana (Morato et al., 2005). 

 

Para estudar a relação entre a cobertura do solo urbano e a temperatura superficial 

alguns pesquisadores propuseram índices que procuram quantificar esta relação. Os 

espaços livres urbanos compostos por vegetação representam um grupo de 

superfícies permeáveis que frequentemente são elencados como áreas 

potencialmente mitigadoras das Ilhas de Calor Urbano (Urban Heat Island - UHI). 

 

Neste sentido à relação entre vegetação e a temperatura superficial tem sido 

investigada com base nas imagens do Landsat e outros satélites que possuem a 

banda termal.  Zhang et al. (2013) com auxílio de métricas da paisagem buscaram 

descrever a distribuição espacial e a variação temporal dos padrões termais nas 

áreas urbanas de modo associado às categorias de uso e cobertura da terra (LULC). 

 

 Zhou et al. (2011) com base em regressão linear múltipla procuraram correlacionar 

os efeitos da composição e configuração espacial da vegetação com a magnitude 

das UHI. Cheng et al. (2008) investigaram, com base na análise intra-pixel do 

satélite NOAA, a influência da alteração dos campos de arroz em diversos usos do 

solo com a temperatura do ar com base na Split Window Technique - SWT.  

 

                                            
2
 As principais características e aplicações dos sensores TM e ETM dos satélites Landsat podem ser 

consultadas no site da Divisão de Geração de Imagens do Instituto Nacional de Estudos Espaciais - 

INPE. 
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Deng e Wu (2013) buscaram revelar e correlacionar o comportamento termal ao 

comportamento espectral de alguns alvos urbanos através da Percent Impervious 

Surface Area (%ISA). Wu et al. (2013) propuseram um índice de urbanização 3-D 

que tem o objetivo de quantificar o volume de edificações em uma determinada área. 

De acordo com os autores, esse índice permite correlações mais precisas e 

representa um forte indicador da temperatura superficial. 

 

Deste modo, as imagens Landsat compõem uma fonte de dados primários que 

recorrentemente têm sido utilizadas pela comunidade científica por viabilizar 

resultados que corroboram as diversas pesquisas ambientais urbanas. Em nossa 

pesquisa vamos utilizar o mapeamento da Temperatura Superficial Urbana (Land 

Surface Temperature- LST) como fonte complementar no diagnóstico da qualidade 

ambiental urbana. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de Taboão da Serra, com uma área de 20,38 km², está situada no setor 

sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), latitudes 23°35‘ e 23° 38‘ 

Sul e longitude 46°44‘ e 46°49‘ WGr. Atualmente, o município possui 100% de seu 

território em área urbana e uma população estimada de 264.352 habitantes. De acordo 

com o IBGE (2010), Taboão da Serra possui a terceira maior densidade demográfica do 

país e a segunda do estado. A maior parte do território está conurbada com o setor 

oeste e sudoeste do município de São Paulo e, outra parcela considerável está 

conurbada com o município de Embu das Artes, Além disso, também possui limites 

com o município de Cotia. A cidade é atravessada de um extremo a outro pela 

rodovia federal Régis Bittencourt (BR-116), principal rota de ligação entre a capital 

paulista e os estados do sul do país. Atualmente também possui acesso direto ao 

Rodoanel Metropolitano, o que garante uma posição estratégica para instalação de 

indústrias. 

Figura 5 - Croqui de Localização de Taboão da Serra na RMSP 
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3.1 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS 

 

Em termos de macro compartimentação de relevo, Taboão da Serra faz parte da 

unidade morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico, também caracterizada 

por Ab‘Saber (1966) como ―Domínio dos Mares de Morros‖, meio físico que 

apresenta grandes complexidades em relação à ocupação e ações humanas. Com 

altitudes variando entre 720 à 880m, está entre as morfoesculturas de nível médio 

do Planalto Atlântico. Regionalmente faz parte do Planalto Paulistano, onde 

predominam os morros médios e altos com topos convexos, resultante de intensos 

processos erosivos. A litologia desta unidade geomorfológica é caracterizada por 

granitos, migmatitos, gnaisses e micaxistos com solos do tipo podzólico vermelho-

amarelo e cambissolos. De acordo com suas características fisiográficas o território 

de Taboão da Serra possui níveis alto e muito alto de fragilidade ambiental (Ross e 

Moroz, 1997). O mapeamento de aptidão física da Emplasa (2006) confirma que a 

cidade possui grande parte de sua área nas classes de severas restrições e 

impróprias aos assentamentos urbanos. 

 

O planalto Atlântico possui um clima controlado por massas de ar tropicais marítimas 

(Monteiro, 1976). A estação úmida está concentrada nos meses de novembro a 

março, e a estação seca entre julho e agosto. Baseado na proposta de Tarifa (2001), 

De Araújo (2010), classificou o clima de Taboão da Serra como tropical de altitude 

com duas unidades climáticas urbanas, uma central e outra periférica. A unidade 

climática central é caracterizada pelos locais onde ocorrem maiores transformações 

de energia, massa e poluição ocasionadas pela urbanização (controles climáticos 

urbanos), provocando alterações no balanço de radiação solar e nas trocas 

aerodinâmicas (ligadas ao vento), com mudanças na composição do ar e liberando 

grandes quantidades de calor antropogênico. Esses são os locais onde se 

concentram as maiores densidades de edificações, pessoas, veículos e atividades. 

A unidade climática periférica é a área de expansão imediata do núcleo, 

caracterizada por uma diminuição no fluxo de veículos e pessoas, porém, com 

trocas constantes e intensas com a região central e com movimentações internas 

elevadas. Em termos da morfologia urbana esta área corresponde principalmente 
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aos adensamentos representados por favelas, assentamentos precários e conjuntos 

habitacionais de baixo padrão construtivo (Tarifa e Armani, 2001).  

 

Por seu histórico de ocupação que remonta a séculos de ação antrópica, as 

características detalhadas da cobertura vegetal nativa de Taboão da Serra, assim 

como as de todo Planalto Paulistano são pouco conhecidas (Jordão, 2011). 

Entretanto, conforme Ab‘Saber (1967), uma das características fisiográficas das 

regiões mamelonares do Planalto Atlântico é a cobertura florestal contínua de mata 

que vai desde os fundos dos vales até as altas vertentes e interflúvios. Deste modo, 

de acordo com sua localização e características climáticas, o município está inserido 

no domínio original do ecossistema da Floresta Atlântica, onde regionalmente 

predominavam as florestas ombrófilas densas com ocorrência esporádica de 

florestas ombrófilas mistas, também conhecida como mata de araucária (IBGE, 

2004). 

Figura 6 - MDT e Hidrografia Principal 

 

 



56 

 

O território de Taboão da Serra é drenado por duas bacias hidrográficas principais. 

Ao sul, o município é drenado pela bacia do córrego Pirajussara, que faz divisa com 

o setor sudoeste do município de São Paulo, área que periodicamente é atingida por 

inundações. Entretanto, a maior parte da área do município é drenada pelo sistema 

interfluvial da bacia do córrego Poá, delimitada pelo espigão divisor da bacia do Rio 

Pinheiros e por um divisor de águas secundário que limita a divisa com a bacia do 

Pirajussara. Neste setor, se localizam as maiores altitudes e os terrenos mais 

propensos a movimentos coletivos de solos. A bacia do rio Poá é uma bacia 

secundária do rio Pirajussara. 

 

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

O surgimento da cidade de Taboão da Serra está relacionado aos ―povoados-

entroncamentos‖ que se firmaram no período de 1915 a 1940 em função de serviços 

prestados aos antigos sistemas de circulação viários regionais. A cidade nasce a 

partir do entroncamento da estrada do Campo Limpo e do M‘boy, atual município de 

Embu das Artes (Langenbuck, 1968). 

 

A partir da década de 40, com o aparecimento dos sistemas de circulação rodoviário 

de longos percursos, as autoestradas se transformam em agentes de 

desenvolvimento, impulsionando a industrialização em suas bordas e transformando 

povoados como o de Taboão em centros suburbanos (Langenbuck, 1968). 

 

No inicio da década de 50, com o crescente desenvolvimento do antigo povoado, 

Taboão da Serra passa a categoria de distrito da cidade de Itapecerica da Serra e, 

acompanhando o processo de descentralização político-administrativo suburbano, 

em 1959, torna-se um município autônomo. Desde então, a cidade vem registrando 

um desordenado processo de urbanização, caracterizado por elevadas taxas de 

crescimento populacional.   

 

Para absorver este crescimento, amplas áreas de cobertura vegetal foram 

transformadas em áreas edificadas e em sistemas de circulação viário. Entre a 

década de 60 e 70, a cidade registra uma explosão de loteamentos que transformou 
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definitivamente a paisagem do município. Desde os anos 70 a população da cidade 

tem aumentado em torno de 50mil pessoas por década. 

 
Gráfico 1 - Crescimento Populacional 

 

 
Fonte: IBGE 

 

O gráfico 1 demonstra a intensidade da ocupação territorial de Taboão da Serra. 

Somando os períodos de ocupação até o ano de 1972, a cidade já tinha mais da 

metade de sua área predominantemente loteada. Porém, é possível notar por 

interpretação visual da imagem aérea de 1972 que a taxa de ocupação na maioria 

dos loteamentos ainda permanecia baixa, ocasionando muitos espaços vazios 

interurbanos. Considerando somente as áreas efetivamente ocupadas, ou seja, 

excluindo as glebas não parceladas com vegetação natural e áreas sem uso 

definido, projetamos para o ano de no ano de 1972 uma densidade demográfica de 

4.94 hab./km².   

 

Até meados dos anos 70, no período do chamado ―milagre econômico‖ brasileiro as 

taxas de ocupação do território foram altíssimas. A partir do final dos anos 70, com 

os sinais de falência do modelo desenvolvimentista, a pressão da crise social e 

econômica se sobrepôs às diretrizes dos planejadores urbanos e a especulação 

imobiliária se intensificou sobre as áreas periféricas da RMSP alterando as formas e 

funções destes espaços. 

 

A especulação imobiliária elevou artificialmente o preço do solo urbano induzindo a 

um tipo de ocupação caracterizada por aglomeração de edificações precárias, 

projetos aprovados sem respeitar as normas de parcelamento urbano (lotes 

reduzidos), desdobros irregulares e ocupações irregulares de áreas públicas. Na 
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maioria das vezes este processo resultou em perda de vegetação, erosão do solo, 

assoreamento e poluição de recursos hídricos. 

 

Figura 7 - Loteamentos por Período 

 

 

 
Gráfico 2 - Ocupação Territorial 

 

Fonte: Fotos Aéreas - Base Aerofotogrametria S/A 
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Entre 1980 e 1994, sob uma conjuntura de grave crise econômica há a expansão 

dos assentamentos precários em Taboão da Serra. Em números absolutos é 

possível identificar por fotointerpretação o surgimento e adensamento de 43 dos 84 

assentamentos precários existentes no município3. 

 
Tabela 3 - Assentamentos Precários 

Período Frequência Área (ha) 
% do Total da Área 

Assentamentos precários 

1962-1972 5 9,75 4,51% 

1972-1980 4 3,44 1,59% 

1980-1994 43 97,93 45,31% 

1994-2004 29 84 38,87% 

2004-2011 3 21 9,72% 

Total 84 216,12 100,00% 

 

Nos anos seguintes, embora o ritmo da ocupação de novas áreas tenha diminuído, a 

população continuou a crescer vertiginosamente. Desta forma, com a diminuição da 

demanda de terrenos, naturalmente houve um adensamento das áreas urbanas. 

 

Tabela 4 - População Estimada 

Ano Área Ocupada(ha)* 
População 
(Estimada) 

Dens.Demo Hab./ha                   
(Estimada) 

1972 1055 52137,60 49 

1980 1406 96908,00 69 

1994 1666 170068,20 102 

2004 1993 215986,20 120 

2011 1856 248127,00 134 

 

Em 2006, reconhecendo as principais características urbanas, o Plano Diretor do 

município regionalizou o território em quatro Zonas Homogêneas: Área Homogênea 

de Preservação Ambiental; Área Homogênea de Desenvolvimento Econômico; Área 

Homogênea de Urbanização Precária; Área Homogênea de Urbanização 

Consolidada. Segundo a Lei que institui o Plano Diretor estas áreas:  

 

                                            
3
 Um fator importante do período foi a entrada em vigor da Lei 6766/79  que disciplina o parcelamento do solo 

urbano (Lei Lehmann). 
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 ―... são porções do território delimitadas para fixar as regras do ordenamento territorial, 

tendo como referência as características dos ambientes natural e construído.” (Lei 

Complementar n°132/2006 PMTS).  

 

De certa forma a regionalização do Plano Diretor expressa o histórico de ocupação 

territorial que resultou na atual conjuntura urbana do município. Em análise das 

principais diretrizes de cada Zona Homogênea é possível constatar que a ideia foi 

reconhecer a atual espacialização e procurar atribuir aptidões às zonas 

Homogêneas. 

 

São objetivos para a Área Homogênea de Preservação Ambiental:  

 controlar a expansão urbana; preservar e proteger as áreas verdes e ambientalmente 

sensíveis existentes; recuperar as áreas ambientalmente degradadas e promover a 

regularização urbanística e fundiária dos assentamentos existentes; nos trechos em que a 

ocupação urbana for permitida, controlar, com restrições ambientais, o processo de 

urbanização e construção, priorizando a habitação de baixa densidade; nos trechos em que 

forem permitidos usos não residenciais, buscar a implantação de atividades econômicas 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável;  implantar parques e áreas de lazer.  (Art.52 

LC232/2006 PMTS) 

  

São objetivos para a Área Homogênea de Desenvolvimento Econômico:  

 estimular e potencializar as atividades não residenciais e a geração de empregos para os 

moradores de Taboão da Serra; estimular e qualificar as centralidades; solucionar os 

problemas viários e de infraestrutura, implantando o viário principal, e viabilizando o acesso 

às áreas industriais distantes da Rodovia Régis Bittencourt – BR 116; combater a manutenção 

de terrenos e glebas vazias, buscando baratear o preço da terra e estimular a implantação de 

atividades geradoras de emprego e renda. (Art.54 LC232/2006 PMTS) 

 

São objetivos para a Área Homogênea de Urbanização Precária:  

 regularizar e urbanizar os assentamentos precários; qualificar os assentamentos existentes, 

minimizando o impacto decorrente da ocupação irregular do território; implantar 

equipamentos públicos de educação, saúde, cultura e lazer; implantar áreas verdes; 

melhorar as condições de mobilidade urbana, em particular do transporte público; estimular 

a construção de empreendimentos para Habitação de Interesse Social – HIS. (Art.56 

LC232/2006 PMTS) 
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São objetivos para a Para a Área Homogênea de Urbanização Consolidada: 

 melhorar a qualidade dos espaços públicos e do meio ambiente; estimular as atividades de 

comércio e serviços; implantar o sistema viário principal; preservar a qualidade urbana das 

áreas residenciais já consolidadas; estimular a implantação de novos empreendimentos 

imobiliários em área vazias ou subutilizadas; controlar o adensamento e a saturação viária, 

de forma a compatibilizar com o aproveitamento da infraestrutura existente, ou a obter 

contrapartidas para sua ampliação. (Art.58 LC232/2006 PMTS) 

 

Figura 8 - Áreas Homogêneas 

 

 

Entretanto, de acordo com as características urbanas, podemos dividir o município 

em dois setores: a porção norte e a porção sul. A porção norte possui uma ocupação 

mais homogênea, consolidada por loteamentos e condomínios com toda gama de 

serviços públicos como coleta de lixo, abastecimento de água, rede coletora de 

esgotos. Conforme Morato et al. (2005), nesta região estão concentrados os 

melhores índices de qualidade ambiental, status socioeconômico e índices de 

escolaridade. 
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A parte Sul possui uma situação oposta, marcada por uma ocupação complexa, 

onde parte do território foi ocupada de modo regular por loteamentos legais e outra 

parte por uma ocupação desordenada, fruto de um dinâmico processo de 

transformação do espaço baseado em assentamentos precários que surgiram sem 

qualquer infraestrutura e sem respeitar quaisquer normas de parcelamentos do solo. 

Este tipo de ocupação se caracteriza por precariedade fundiária, urbanística e 

ambiental.  Segundo Morato (2005) esta região é caracterizada por baixos níveis 

socioeconômicos, baixos indicadores de escolaridade e qualidade ambiental.  

 

Figura 9 - Divisão por Setores 

 

 

 

 

Enfim, o padrão de ocupação caótico verificado em Taboão da Serra pode ser 

considerado como o maior responsável pela devastação da vegetação nativa e pelas 

baixas condições ambientais atribuídas à maior parte da sua população. Deste 

modo, o crescimento demográfico e a estruturação territorial se apresentam como 

importantes indicadores da sustentabilidade ambiental urbana. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS  

 

Em resumo, o trabalho foi baseado em quatro conjuntos de dados: imagens (aéreas 

e orbitais); produtos do perfilamento a laser aerotransportado; arquivos vetoriais e 

dados censitários. Os dois primeiros foram utilizados diretamente para identificação 

e quantificação dos elementos urbanos utilizados na pesquisa, portanto representam 

os conjuntos de dados principais, enquanto os dados vetoriais e censitários foram 

utilizados como produtos de apoio secundário, para identificação e reconhecimento 

da área de estudo, conforme descrição abaixo.   

 

4.1.1 Ortofotos, fotografias aéreas e imagens orbitais 

 

A principal fonte de dados da pesquisa foram as Ortofotos Digitais 1:25000, ano 

2011, que integram o projeto de atualização cartográfica do Estado de São Paulo 

(Projeto Mapeia São Paulo) da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

S/A - Emplasa. As ortofotos foram geradas a partir de fotografias aéreas obtidas com 

as câmeras Ultracam, modelos X e XP, com GSD (Ground Sample Distance) de 

0,45cm em média no sistema de coordenadas da projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM), no fuso 23 Sul, Datum horizontal Sirgas 2000 com ortorretificação 

baseada em Modelo Digital de Superfície - MDS. As ortofotos possuem formato Tiff-

Tfw nas composições RGB (24 bit) e Infravermelho. A resolução espacial é de 1 

metro, com padrão de exatidão cartográfico - PEC A, compatível com a escala 

1:10.0000 (Emplasa, 2014). Principalmente por possuírem uma banda na faixa do 

infravermelho, estas imagens serviram como fonte principal para montagem das 

composições a serem testadas para extração da vegetação urbana.  

 

Em razão da altíssima resolução espacial, outro conjunto de ortofotos foi empregado 

como dados de apoio para aferição e reconhecimento das classes definidas no 

sistema de classificação da pesquisa: as imagens que integram o projeto de 

construção da base cartográfica para o município de Taboão da Serra. Geradas a 
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partir de fotos aéreas da câmera fotogramétrica ZEISS RMK TOP, com GSD 

(Ground Sample Distance) de 0,10 cm a partir de um sobrevoo na escala 1:5000 ano 

2011, no sistema de coordenadas UTM, Fuso 23 S, Datum horizontal Sirgas 2000. 

Estas imagens possuem ortorretificação baseada em Modelo Digital de Superfície - 

MDS e resolução espacial de 0,10 metros, em formato Geotiff na composição RGB 

(8bits). Embora ainda sem avaliação do padrão de exatidão cartográfico, possuem 

uma resolução compatível com a escala 1:1.000. (Aerocarta, 2011). 

 

Um terceiro grupo de imagens foi utilizado como fonte de dados históricos para a 

caracterização da área de estudo. Tratam-se de fotos aéreas digitais históricas com 

escala entre 1:30.000 e 1:40.000, referente aos anos de 1962, 1972, 1980, 1994 e 

2004. Produtos gerados por diversas companhias  de aerofotogrametria que 

atualmente fazem parte do acervo da empresa Base Aerofotogrametria e Projetos 

S/A, que foram adquiridos pela Prefeitura de Taboão da Serra. As imagens possuem 

o sistema de projeção UTM, fuso 23 Sul, Datum horizontal WGS 84. Possuem o 

formato Tiff e não foram ortorretificadas. Produtos sem avaliação de exatidão 

cartográfica. 

 

Por fim, as imagens multiespectrais do satélite Landsat, sensor Thematic Mapper-

TM 5, de 28 de setembro de 2011, obtidas através do site do Serviço Geológico 

Americano - USGS4, foram processadas e empregadas como fonte de dados para 

extração da Temperatura Superficial Urbana (LST), que por sua vez foi utilizada 

como um indicador das condições ambientais. As imagens possuem formato Geotiff 

e composição RGB (8 bits), sistema de coordenadas UTM, fuso 23 N, Datum 

horizontal WGS 84 , resolução espectral de 7 bandas e resolução espacial com 

IFOV de 30m (reamostrado). Produto com padrão de exatidão cartográfico 

compatível com a escala 1:100.000 (d‘Alge,1987). As imagens disponibilizadas pelo 

USGS já possuem registro e acompanham arquivos de metadados. Entretanto, as 

imagens cedidas pelo USGS possuem alterações decorrentes da correção 

geométrica, sendo que as bandas do visível são reamostradas para 30m e a banda 

termal possui a resolução espacial de 60m.  

                                            
4
 http://glovis.usgs.gov/ 

http://glovis.usgs.gov/
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Figura 10 - Ortofotos e Landsat TM5 

 

Fonte:  Base Aerofotogrametria S/A (Ortofoto 2011 – GSD 0.50) / Aerocarta S/A (Ortofoto2011 - GSD 0.10) /  

        Serviço Geológico Americano – USGS (Landsat TM 5 - 2011) 

 

 

4.1.2 Modelos Digitais de Superfície e de Terreno 

 

A principal aplicação dos modelos digitais de elevação foi a utilização do atributo 

altimétrico como fonte complementar na identificação e caracterização das classes 

utilizadas na construção do índice de ponderado de áreas verdes. A altura obtida no 

Modelo digital de Superfície Normalizado - MDSn, produto gerado a partir do 

processamento do Modelo Digital de Superfície - MDS e do Modelo Digital do 

Terreno - MDT foi empregada principalmente na caracterização das edificações e na 

distinção entre as classes vegetação (árvores, vegetação rasteira e arbustiva). 
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O Modelo Digital de Superfície - MDS (2011) utilizado na pesquisa corresponde a 

um conjunto de 110 arquivos de dados altimétricos (xyz) que integram o projeto de 

construção da base cartográfica para o município de Taboão da Serra, gerados pela 

empresa Aerocarta S/A de forma automática pelo software TerraSolid, a partir das 

nuvens de pontos do Perfilamento a Laser Aerotransportado, sensor LEICA ALS-50 

II, com um planejamento de voo realizado de forma a obter uma malha com 

densidade de dois pontos por metro quadrado. O MDS utilizado no trabalho possui 

um formato de malha triangular (TIN) e está georeferenciado ao Sistema de 

Coordenadas UTM, fuso 23 sul, Datum horizontal Sirgas 2000. A precisão posicional 

do MDS está baseada em 23 vértices de apoio de campo mais 218 pontos 

triangulados, o que assegura, segundo a empresa fornecedora, uma resolução 

espacial necessária a um mapeamento de 1:1000. 

 

Figura 11- Modelos Digitais de Elevação 

 

Fonte:  Aerocarta S/A ( 2011) 

 

O Modelo Digital do Terreno - MDT (2011) é composto por um conjunto de 110 

arquivos de dados altimétricos (xyz), obtidos pela aplicação de filtros no MDS 
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através do software TerraSolid. Também integram o projeto de construção da base 

cartográfica para o município de Taboão da Serra. Produto também editado e 

fornecido pela empresa Aerocarta S.A. Para se chegar ao MDT foi realizado um 

tratamento geométrico dos dados obtidos levando-se em consideração sua 

orientação espacial e o relevo do terreno. No MDT são apresentados somente 

pontos no nível do solo, para isso são utilizados filtros para eliminação dos pontos 

que modelam a superfície, por exemplo, carros, copas de árvores etc.  

 

4.1.3 Base cartográfica 

 

Um primeiro conjunto de arquivos vetoriais (quadras urbanas, sistema viário, 

hidrografia e vegetação) em formato shape, no sistema de coordenadas UTM, fuso 

23 sul, originalmente no Datum horizontal Sirgas 2000, pertencentes ao projeto de 

construção da base cartográfica para o município de Taboão da Serra, foi 

empregado como fonte de informação auxiliar. Esses vetores, por serem restituídos 

por aerofotogrametria na escala 1:1000 a partir das ortofotos do ano 2011, possuem 

precisão planimétrica e temporalidade compatível com as ortofotos utilizadas na 

classificação de imagens. Deste modo, foram empregados na definição dos limites 

reais das classes estabelecidas no sistema de classificação. Portanto, contribuíram 

na atribuição de classes aos pixels pertencentes ao conjunto de amostras de 

treinamento e de aferição da classificação.  

 

Outro conjunto de arquivos vetoriais produzidos pelo Núcleo de Geoprocessamento 

da Prefeitura de Taboão da Serra em diversos formatos (Dwg, Dxf, Shape), 

compostos principalmente por limites municipais, de loteamentos, de assentamentos 

precários e de áreas públicas, restituídos a partir de cartas planialtimétricas, plantas 

de loteamentos e levantamentos topográficos, georreferenciados ao sistema de 

coordenadas UTM, fuso 23 sul, Datum Sirgas 2000 foram utilizados na 

caracterização da área de estudo. Esses arquivos possuem informações relevantes 

a respeito da situação fundiária e serviram como apoio à fotointerpretação dos 

parcelamentos de solos ocorridos no município, ou seja, foram utilizados na 

caracterização da dinâmica da ocupação territorial de Taboão da Serra.  
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4.1.4 Informações estatísticas e censitárias 

 

Os dados do crescimento populacional assim como o perfil socioeconômico dos 

habitantes de Taboão da Serra foram extraídos da Base de informações por setor 

censitário do Censo Demográfico 2010 do IBGE.  Trata-se de um Conjunto de 

Planilhas com informações socioeconômicas como variáveis sobre moradores, 

alfabetização e rendimentos das pessoas e dos domicílios, tipologia do setor 

censitário e características do entorno dos domicílios urbanos (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, 2010). 

 

Esse conjunto de informações foi utilizado primeiramente para verificar a relação 

entre a ocupação territorial e o crescimento da população na secção dedicada à 

caracterização da área de estudos. Os dados também foram utilizados para traçar 

um breve perfil econômico dos habitantes de Taboão da Serra com vistas a analisar 

a relação entre nível de renda e quantidade de vegetação.   

 

Também foram utilizadas complementarmente as informações do Banco de dados 

sobre Informações dos Municípios Paulistas – IMP da Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados – SEADE (2013). Conjunto de tabelas sobre dados estatísticos 

da situação econômica por limite municipal.  

 

4.2 METODOS 

 

A metodologia foi direcionada ao diagnóstico da vegetação dentro do contexto do 

arranjo espacial do município de Taboão da Serra. Com a proposta de considerar as 

diferenças estruturais na elaboração do índice de áreas verdes, buscou-se identificar 

os principais elementos da paisagem que interferem diretamente na qualidade 

ambiental. A implementação da pesquisa foi baseada em duas proposições: 

adaptação da metodologia de Gupta et al. (2012) e uso integrado de imagens 

derivadas do perfilamento a laser e ortofotos  

 



69 

 

A decisão de realizar uma adaptação da metodologia de Gupta et al. (2012) foi uma 

estratégia adotada tendo em vista considerável aproximação dessa pesquisa com os 

objetivos gerais do trabalho. No entanto, embora a montagem do índice de áreas 

verdes tenha seguido sua estrutura, algumas alterações foram introduzidas na 

metodologia original. A principal ocorreu pela inclusão de atributos derivados do 

perfilamento a laser aerotransportado, como recurso auxiliar na identificação e 

caracterização do arranjo estrutural urbano. Isto foi implementado através do 

processo de classificação supervisionada de imagens, por meio da introdução da 

altimetria e declividade do LIDAR em composições formadas pelas bandas do RGB, 

NIR das ortofotos. 

 

Outras adaptações foram efetivadas com o intuito de ajustar o índice à realidade da 

estrutura urbana local. Neste sentido foram alterados o modo de cálculo do 

parâmetro 2, que trata da proximidade das áreas verdes e do parâmetro 4, que trata 

da estrutura vertical urbana. No parâmetro 2 a alteração consiste em inserir a 

condição do entorno da célula no cálculo do parâmetro. Com isto procurou-se incluir 

o efeito da vizinhança em cada célula analisada. Com objetivo de aproveitar a 

potencialidade altimétrica do LIDAR. No parâmetro 4 foi introduzida uma proposta 

que visa aferir o efeito da altura das edificações no cálculo final do índice através da 

introdução de uma tabela de impacto da verticalização. 

 

No geral, considerando o fluxograma metodológico (figura 12), é possível dividir a 

estrutura metodológica em três etapas: 1) extração e tratamento de imagens; 2) 

definição do sistema de classificação; 3) construção dos parâmetros e montagem do 

índice. A primeira etapa do trabalho foi dedicada à preparação das imagens a serem 

avaliadas. Essa etapa consiste no processo de pré-processamento e o 

processamento de imagens. Na segunda etapa foi elaborado o sistema de 

classificação, ou seja, definição das classes urbanas, do algoritmo de classificação e 

do modo de avaliação das composições candidatas a serem utilizadas como fonte 

de informações. Por fim, na terceira etapa foram efetivadas as alterações propostas 

à metodologia original com base no uso integrado de imagens das ortofoto e do 

LIDAR.  Conforme descrito nas seções abaixo. 
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Figura 12 - Fluxograma Metodológico 

 

 
Fonte: Baseado em Gupta et al.(2012) 
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4.2.1 Obtenção dos dados 

 

A construção de dados pode ser dividida em duas etapas. A primeira corresponde à 

preparação das imagens a serem classificadas. Nesta etapa foram utilizadas 

técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), com o objetivo de melhorar as 

condições de interpretação visual das imagens e de transformar dados derivados do 

perfilamento a laser LIDAR (ALS) em imagens factíveis de serem integradas às 

ortofotos de alta resolução. Aplicação de técnicas de PDI (aumento de contraste, 

filtragens, operações aritméticas entre bandas) podem evidenciar os alvos de 

interesse para a avaliação dos índices propostos. A segunda etapa corresponde ao 

processo de classificação das imagens e tem por objetivo extrair as classes 

(vegetação arbórea, vegetação arbustiva e rasteira, edificações, sistema viário, solo 

exposto) que são necessárias à montagem dos parâmetros que compõem o índice 

ponderado de áreas verdes. 

 

4.2.2 Processamento Digital de Imagens 

 

A função primordial do processamento digital de imagens de Sensoriamento Remoto 

é a de fornecer ferramentas para facilitar a identificação e extração das informações 

contidas nas imagens para posterior interpretação (Crosta.,1992). Conforme 

Miqueles et al. (2003) alguns tratamentos na imagem podem ajudar na identificação 

e separação de alvos tipicamente urbanos que possuem atributos similares, como é 

o caso de árvores e telhados que muitas vezes se apresentam na mesma faixa 

altimétrica. 

 

4.2.2.1 Geração dos mosaicos 

 

As imagens mosaicadas foram utilizadas em praticamente todas as etapas da 

pesquisa. Os mosaicos das fotografias aéreas históricas foram utilizados na 

caracterização da área de estudo enquanto que os mosaicos das ortofotos foram 

utilizados como base para integração com os produtos do LIDAR e para aferição dos 

resultados da classificação de imagens. Uma das condições da integração das 

imagens de diferentes sensores é que elas devem possuir o mesmo espaçamento 
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(Araki, 2005). Tendo em vista que os conjuntos de imagens foram produzidos em 

diversas resoluções e formatos, o primeiro tratamento aplicado às imagens foi a 

padronização da resolução espacial e o mosaicamento dos arquivos raster e dos 

arquivos de altimetria que compõem o MDS e o MDT. Esse procedimento realizado 

com apoio do software Global Mapper gerou os mosaicos de imagens que 

posteriormente foram recortados a partir de um buffer de 200m do limite municipal 

de Taboão da Serra que define a área de estudo.  

Tabela 5 -  Mosaicos de Imagens  
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1962                                               
P/B - Pan  

4 arquivos (Tif) Mosaico 1972 (Geotiff) 

1972                                               
P/B - Pan  

5 arquivos (Tif) Mosaico 1972 (Geotiff) 

1980                                                
P/B - Pan  

4 arquivos (Tif) Mosaico 1980 (Geotiff) 

1994                                               
P/B - Pan  

4 arquivos (Tif) Mosaico 1994 (Geotiff) 

2004                                               
RGB 

11 arquivos                  
(Tif-Tfw) 

Mosaico 2004 (Geotiff) 

 

 

4.2.2.2 Imagens derivadas do perfilamento a laser LIDAR (ALS) 

 

O processamento das imagens derivadas do LIDAR permitiu transformar arquivos 

xyz com informações altimétricas em imagens matriciais capazes de serem 

integradas às imagens radiométricas originadas por fotografias aéreas digitais. 
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O procedimento inicial foi renderizar o conjunto de arquivos xyz (formato TIN – 

Triangular Irregular Network), que compõem o Modelo Digital de Superfície (MDS) e 

Modelo Digital de Terreno (MDT), como um Grid de pontos de elevação. Esta 

operação foi realizada de forma automática no software GlobalMapper. O Grid de 

elevação revela a fisionomia rugosa das imagens que auxiliam na interpretação 

visual das feições urbanas. Após o processo de mosaicamento, as imagens no 

formato Grid do MDS e MDT sofreram o processo de aumento linear de contraste 

(Crosta, 1992) para evidenciar as diferenças de níveis de cinza.  

 

Devido à quantidade de pontos gerados pelo processo de perfilamento a laser e 

posteriormente pela triangulação da malha, as imagens altimétricas possuem uma 

excessiva quantidade de atributos que prejudicam a integração com outros 

sensores. Deste modo, estas foram submetidas a um filtro de suavização passa-

baixa (Smoothing 5x5). Após esta etapa, as malhas do MDS e MDT foram 

transformadas em imagens raster com células de 1x1m no formato Geotiffs. 

 

O principal produto derivado do perfilamento a Laser a ser utilizado na pesquisa é o 

Modelo Digital de Superfície Normalizado (MDSn). O MDSn foi obtido por meio da 

operação de álgebra de mapas, onde a Grid do MDT foi subtraído da malha Grid do 

MDS. Com base na imagem do MDSn foram geradas mais duas novas imagens: a 

imagem Declividade do MDSn e a imagem MDSn>2.  

 

A imagem Declividade do MDSn foi obtida a partir do cálculo da taxa do valor 

máximo e mínimo da cota Z em cada célula da imagem do MDSn. Este 

procedimento foi realizado por meio do algoritmo ―Slope” do software ArcGis 10. 

Através de uma operação “Extractact by attributes”, com base nos valores da cota Z 

do MDSn, foi construída a imagem MDSn>2, que contém elementos como árvores 

edificações, postes, etc. Esta serve como uma máscara que filtra todos os 

elementos que possuem feições acima desta cota.  

 

 A imagem Altimetria MDSn, conforme especificações do perfilamento a Laser (ALS), 

possui como atributo a altura real dos objetos com precisão centimétrica. A imagem 

Declividade MDSn revela as inclinações de construções e da superfície de um 
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terreno e a imagem do MDSn>2m conserva exclusivamente os objetos que estão 

acima do solo.  

 

Figura 13 - Modelos Digitais de Elevação 
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4.2.3 Sistema de Classificação 

 

O esquema de classificação teve sua estrutura baseada na proposta de incluir as 

características do espaço construído no diagnóstico da qualidade ambiental. Tendo 

em vista o potencial de impactos, propomos uma primeira categorização da 

superfície urbana em dois grupos: a) mapeamento das áreas permeáveis, composto 

pelas classes: árvores; arbustos e vegetação rasteira; solo exposto e b) 

mapeamento das áreas impermeabilizadas: composto pelas classes edificações e 

sistema viário. De acordo com especialistas como Zhang et al. (2013), Zhu et al. 

(2012) e Zhou e Wang (2011) estas classes estão profundamente relacionadas ao 

equilíbrio das condições ambientais urbanas. Além dessas, com o objetivo de 

melhorar o nível de acerto da classificação, também foi acrescentada a classe 

sombras.  

 

A classe Árvores foi identificada como todo tipo de cobertura vegetal com dossel 

superior a 2m. Neste grupo estão inclusas as vegetações de porte arbóreo, 

agrupadas (matas, bosques) ou isoladas (vegetação viária, em parques, jardins, 

praças, etc.). Arbustos e vegetação rasteira foram caracterizados por superfícies 

onde predomina a cobertura vegetal com altura inferior a 2m. Portanto, fazem parte 

desta classe feições como gramados e plantas de baixo porte em áreas ajardinadas, 

capim e capoeira baixa em glebas não loteadas ou terrenos baldios. Solo Exposto foi 

identificado como a superfície não impermeabilizada e sem proteção da cobertura 

vegetal. São áreas onde ocorreram movimentações de terra para construções, áreas 

desgastadas pelo uso intenso da terra, campos de futebol de várzea, locais onde 

ocorre deposição de solos carreados por eventos de cheias e enchentes. 

Logradouros não impermeabilizados que geralmente fazem parte de loteamentos 

não consolidados também foram incluídos nesta classe. 

 

A classe Sistema viário representa as superfícies impermeabilizadas destinadas ao 

fluxo de veículos e pessoas como logradouros com cobertura asfáltica, concretada 

ou outros materiais impermeabilizantes. Estacionamentos, pátios e praças com 

passeios revestidos também foram incluídos nesta classe.  
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Na classe Edificações foram incluídos todos os tipos de áreas construídas 

independentemente do uso a que se destinam (residências, prédios destinados ao 

setor de serviços, prédios comerciais, galpões indústrias, etc.). Por fim, as sombras 

foram caracterizadas pelos locais onde o escurecimento das feições, provocado pela 

falta de luminosidade, não permite a sua identificação. São as denominadas áreas 

de oclusão. 

 

4.2.3.1 Amostras de Treinamento 

 

As amostras de treinamento são indispensáveis na classificação supervisionada. O 

Treinamento consiste em identificar na imagem um conjunto de pixels 

representativos de cada classe. Segundo especialistas, na situação ideal, a melhor 

forma de identificar os pixels de cada classe é através da coleta de coordenadas de 

campo com apoio de um GPS de precisão. Entretanto, esse método é caro e em 

algumas ocasiões os locais onde devem estar posicionadas as amostras estão 

inacessíveis. Outra forma é montar o conjunto de amostras pela delimitação de 

áreas de interesse (ROIs), situação que se mostra bastante oportuna quando já 

existem informações prévias sobre uma região da imagem a ser classificada. Existe 

ainda a possibilidade de distribuir aleatoriamente os pontos de amostra de 

treinamento. Em nosso trabalho escolhemos este último modo pelo nível de 

cobertura que os pontos distribuídos aleatoriamente possuem sobre a toda a área de 

estudo uma vez que o mapeamento das classes foi realizado em uma única 

classificação. Não houve divisão da área de estudos. 

 

Assim, um conjunto de amostras do treinamento formado por 1000 pontos, com uma 

distância mínima de 25m entre cada posição, foi aleatoriamente distribuído pela área 

de estudo. Os pontos foram transformados em círculos (1,5m de raio) e sobrepostos 

ao mosaico de ortofotos (RGB) de 0,10 cm. Posteriormente, por meio de 

interpretação visual e de um conjunto de vetores restituídos por aerofotogrametria 

(quadras, vegetação, sistema viário, hidrografia), foram sendo atribuídas as classes 

a cada um dos círculos. As classes foram atribuídas considerando a maior 

frequência de ocorrência dentro de cada círculo. Cada amostra possui uma área de 

aproximadamente 7m². O conjunto total de amostras do treinamento representa 
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0,04% da área total de estudo. No geral, as 1000 amostras foram proporcionalmente 

distribuídas conforme a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Amostras do Treinamento 

Classes N° Amostras  Área (m²) % Total da Amostra 

Árvores 201 1420,79 20,10% 

Arb. e VRast 97 685,65 9,70% 

Edificações 442 3124,31 44,21% 

Viário 165 1166,32 16,50% 

Solo Exposto 49 346,36 4,90% 

Sombras 46 323,51 4,58% 

Total 1000 7066,94 100,00% 

 

 

Figura 14 - Posição das Amostras de Treinamento 
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4.2.3.2 Composição das imagens 

 

A composição de imagens pode ser compreendida como um processo de 

combinação de atributos espectrais, radiométricos e altimétricos com objetivo de 

aumentar a possibilidade de sucesso da classificação. Esta abordagem visa 

aumento potencial da discriminação, a partir da maior oferta de atributos.  

 

A seleção das imagens da composição envolve critérios que vão desde a 

sensibilidade visual às mudanças de cores até as características espectrais ou 

radiométricas. A base de imagens da pesquisa oferece a possibilidade de trabalhar 

com três tipos de atributos: as ortofotos coloridas (RGB) que possuem atributos 

radiométricos provenientes da radiação captada na faixa do visível do espectro 

eletromagnético; as ortofotos coloridas (NIR) que possuem atributos radiométricos 

provenientes de uma faixa mais ampla do espectro eletromagnético; e as imagens 

provenientes do perfilamento a Laser (ALS) que possuem atributos altimétricos.  

 

A fotografia aérea colorida (RGB) registra a energia da região de 0,4 a 0,7 

micrômetros (faixa do visível), ou seja, a reposta dos objetos presentes na superfície 

à luz visível. As cores do sistema RGB representam as cores que nossos olhos 

percebem na paisagem. Deste modo estas fotografias podem oferecer informações 

significativas à interpretação visual da área de estudo. Estas análises possibilitam 

uma perspectiva mais ampla, permitindo estabelecer informações sobre os 

elementos presentes na cena urbana. Através da análise visual é possível ter uma 

ideia da distribuição de elementos na paisagem. Imagens na região do visível 

possuem boa definição de limites e bordas de objetos (Jin, 2012). 

 

Por sua vez, a fotografia infravermelha colorida registra a energia refletida na região 

do espectro eletromagnético que vai de aproximadamente 0,35 a 0,9 micrômetros 

(ultravioleta, azul, verde, vermelho e infravermelho-próximo) e retrata a energia do 

filme em falsas cores (Jensen, 2009). Realçamento por falsa cor é utilizado para 

destacar informações espectrais em detrimento da fidelidade das cores originais 

(INPE., 2009). Os sensores sensíveis ao NIR estão acima da percepção do olho 

humano, entretanto a radiação do infravermelho possui grande relevância em 
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composições de fotografias aéreas que visam mapear a cobertura vegetal. A 

vegetação absorve aproximadamente 80% do fluxo radiante incidente do verde e 

vermelho que incide sobre ela e reflete aproximadamente de 40 a 70% do fluxo de 

radiação incidente no infravermelho (Jensen, 2009). Devido a sua importância, todas 

as composições testadas na pesquisa possuem imagens do infravermelho. O 

objetivo é sobretudo destacar a ocorrência da vegetação.  

 

Em nosso trabalho, a composição de imagens representa uma possibilidade de 

testar a potencialidade do atributo altimétrico na identificação e caracterização de 

alguns elementos que são importantes para a proposta de integrar ao diagnóstico de 

áreas verdes elementos que fazem parte do arranjo espacial urbano. De acordo com 

Jensen (2009) ―[...] é importante reconhecer não apenas o tamanho e a forma de um 

objeto, mas também que sua altura, a sua profundidade e o seu volume são 

importantes características diagnósticas [...]‖ 

 

A altura dos objetos é um atributo que pode ser fundamental na distinção das 

tipologias de feições urbanas. Por exemplo, na detecção da vegetação, alguns 

índices utilizados como o NDVI (Normalized Difference Vegettation índex) não 

possuem a capacidade de discriminar os tipos de vegetação. Neste caso o uso 

integrado do atributo altimétrico pode representar uma valiosa informação na 

distinção entre vegetação arbórea, arbustiva ou rasteira. Além disso, os dados 

altimétricos fornecem ainda como produto secundário a declividade, que pode 

auxiliar na distinção de vegetação em terrenos naturais acidentados ou taludes 

resultantes de movimentação do terreno.  

 

Os valores de altimetria foram inseridos na classificação por meio de imagem raster 

em que cada pixel possui um valor de altura em metros. Os intervalos de altura 

encontrados vão de 0 a 95m. No caso da declividade, cada pixel de 1m do raster 

representa um valor em graus.  

 

Deste modo, no software ArcGis10.2 (Analysis Image) as bandas das imagens RGB, 

NIR , Declividade e Altimetria foram combinadas nas seguintes composições :  
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Ortofoto RGB - Ortofoto NIR (RGB/NIR) 

Ortofoto RGB - Ortofoto NIR - Altimetria MDSn (NIR/HMDSn) 

Ortofoto NIR - Altimetria MDSn (RGB/NIR/HMDSn) 

Ortofoto NIR - Altimetria MDSn - Declividade MDSn (NIR/HMDSn/DMDSn) 

 

Tabela 7 - Composições de imagens 

COMPOSIÇÕES 

4 Canais  (RGB/NIR)  (NIR/HMDSn) (RGB/NIR/HMDSn) (NIR/HMDSn/DMDSn) 

Red Red (RGB) Red (NIR) Red (NIR) Red (NIR) 

Green Grenn (RGB) Green (NIR) Green (RGB) Green (NIR) 

Blue Blue (RGB) Blue (NIR) Declividade Declividade 

Alpha Red (NIR) Altimetria Altimetria Altimetria 

 

 

Figura 15- Classes/Valores (Composição NIR/HMDSn/DMDSn) 
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4.2.3.3 Classificação das imagens 

 

Classificação é o processo de extração de informações em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos com o objetivo de mapear áreas da superfície 

terrestre (INPE, 2009). Para identificação das classes de interesse e extração dos 

valores necessários para os cálculos dos parâmetros foi adotado um sistema simples 

de classificação supervisionada, com uma abordagem baseada no pixel 

individualizado, utilizando o algoritmo Máxima Verossimilhança (MaxVer).  

 

A classificação supervisionada pressupõe que as classes podem ser descritas em 

função da densidade de probabilidade e, portanto, identificadas por seus parâmetros 

estatísticos. De acordo com Crosta (1992), o MaxVer é um algoritmo de classificação 

que considera a ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais das 

classes utilizando parâmetros estatísticos. Estes parâmetros necessitam de amostras 

de treinamento previamente selecionados (INPE, 2009). Segundo Crosta (1992), o 

número deve ser necessariamente acima de 100.  

 

Deste modo, o sucesso da classificação depende de um conjunto de amostras 

representativas das classes de interesse que ofereçam condições ao algoritmo 

classificador de definir um diagrama de dispersão em torno da média, bem como 

definir se a distribuição das probabilidades dos pixels pertencerem ou não à 

determinada classe.  

 

As quatros composições candidatas foram submetidas ao mesmo conjunto de 1000 

amostras de treinamento definidas previamente conforme descrito em seção anterior. 
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Figura 16 - Comparação Classificações 

 



83 

 

4.2.3.4 Avaliação da Classificação 

 

Para avaliar a acurácia das classificações, foi gerado um novo conjunto de 1000 

pontos, aleatoriamente distribuídos pela área de estudo. Os procedimentos para 

geração destes pontos e a atribuição das classes foi semelhante aos realizados para 

as amostras de treinamento. A atribuição de classes aos pontos foi realizada por 

meio de análise visual, considerando os oito pixels do entorno. 

 

Este conjunto de 1000 pontos foi considerado como dados de referência para 

avaliação dos acertos. Por meio da ferramenta ―Extract by points” (ArcGis) foram 

identificadas as classes correspondente à posição (x,y) de cada ponto em cada uma 

das quatro classificações. Após este procedimento foram montadas as Matrizes de 

Confusão. O índice Kappa foi calculado com base na fórmula indicada por Congalton 

(1991): 

 

   
  ∑      ∑        

 
   

 
   

   ∑        
 
   

 

 

onde i varia de 1 até o número de linhas ou colunas da matriz de erros.  

 =Número total de amostras (ou observações);  

    = Soma dos valores da linha i;  

   = Soma dos valores da coluna i; e 

   = Número de observações dos elementos da diagonal da matriz, na linha i e 

coluna i 

 

A exatidão Global foi calculada de acordo com a seguinte equação: 

   ( | )     

   = Exatidão Global 

  = Acerto geral (diagonal da matriz) 

  = Número de pontos amostrais (soma total dos pontos). 

 

. 
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Tabela 8 - Matrizes de Confusão 

 

Árvores 156 24 5 1 12 198 78.79% 8.16%

Veg. Rasteira 32 70 32 10 8 8 160 43.75% 29.91%

Edificações 8 7 227 59 22 22 345 65.80% 22.95%

Viário 2 3 77 76 3 18 179 42.46% 49.74%

Solo Exposto 2 4 28 6 10 2 52 19.23% 62.35%

Sombras 3 16 5 1 41 66 62.12% 36.21%

203 108 385 157 44 103 1000

76.85% 64.81% 58.96% 48.41% 22.73% 39.81%

10.45% 15.46% 38.46% 41.82% 34.69% 19.57% Kappa 74.91%

Árvores 182 11 10 2 3 13 221 82.35% 17.65%

Veg. Rasteira 9 83 18 5 9 5 129 64.34% 35.66%

Edificações 9 5 316 17 8 31 386 81.87% 18.13%

Viário 1 8 29 131 11 38 218 60.09% 39.91%

Solo Exposto 1 1 8 2 13 4 29 44.83% 55.17%

Sombras 1 4 12 17 70.59% 29.41%

203 108 385 157 44 103 1000

89.66% 76.85% 82.08% 83.44% 29.55% 11.65%

10.34% 23.15% 17.92% 16.56% 70.45% 88.35% Kappa 77.23%

Árvores 178 19 10 2 2 11 222 80.18% 19.82%

Veg. Rasteira 8 77 15 10 9 8 127 60.63% 39.37%

Edificações 13 6 316 33 12 20 400 79.00% 21.00%

Viário 4 18 102 4 15 143 71.33% 28.67%

Solo Exposto 1 2 9 4 16 6 38 42.11% 57.89%

Sombras 3 17 6 1 43 70 61.43% 38.57%

203 108 385 157 44 103 1000

87.68% 71.30% 82.08% 64.97% 36.36% 41.75%

12.32% 28.70% 17.92% 35.03% 63.64% 58.25% Kappa 76.78%

Árvores 186 20 20 4 5 15 250 74,40% 25,60%

Veg. Rasteira 5 75 15 5 8 11 119 63,03% 36,97%

Edificações 11 5 339 40 9 46 450 75,33% 24,67%

Viário 5 7 95 2 9 118 80,51% 19,49%

Solo Exposto 1 2 2 8 20 6 39 51,28% 48,72%

Sombras 1 2 5 16 24 66,67% 33,33%

203 108 385 157 44 103 1000

91,63% 69,44% 88,05% 60,51% 45,45% 15,53%

8,37% 30,56% 11,95% 39,49% 54,55% 84,47% Kappa 76,77%

73.20%
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Acurácia 

Global 73,10%Acurácia Produzida

Total

% erro omissão
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A composição RGB-NIR demonstrou um fraco rendimento para a maioria das 

classes. Entretanto, na detecção da vegetação arbórea obteve um rendimento 

razoável: em torno de 77% de acerto, confirmando a importância do NIR para 

extração da cobertura vegetal. Neste caso, a análise demonstra que: a) sem a 

informação radiométrica da faixa do infravermelho não seria possível extrair 

satisfatoriamente a cobertura vegetal da área de estudo. Ou seja, não teria sido 

possível obter bom rendimento da classificação apenas com a informação da faixa do 

visível das fotografias aéreas; b) embora seja fundamental, a composição RGB-NIR 

não foi suficiente para identificação dos elementos construídos do espaço urbano. 

 

Por outro lado, as matrizes demonstram que as composições que continham o 

atributo altimétrico obtiveram um considerável ganho nos índices de acerto: 

considerando a acurácia global houve um aumento médio de 15%. Entretanto, o 

maior benefício pode ser constatado nas acurácias individuais, principalmente nas 

classes que fazem parte do grupo das superfícies impermeabilizadas, edificações e 

sistema viário. Estas classes que expressam o arranjo estrutural urbano obtiveram 

um acréscimo de rendimento em torno de 30 a 40%. Isto se justifica pela 

suplementação do atributo altimétrico na identificação das edificações e do sistema 

viário.  

 

A figura 17 representa um exemplo de vantagem dos atributos altimétricos na 

identificação da vegetação. A parte inferior dos mapas representa um talude de 

contenção coberto por uma vegetação rasteira. As classificações das composições 

coloridas A, B e C não foram capazes de identificar a alteração brusca do terreno e 

interpretaram a vegetação do local como árvores. Entretanto, a composição colorida 

da imagem D possui como atributo complementar a declividade (HDMSn), em razão 

disto foi capaz de considerar a mudança do nível de base como uma continuação da 

superfície do terreno sem alteração do tipo de cobertura, neste caso acertadamente 

classificou a vegetação do local como rasteira. 
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Figura 17 - Comparação Classificação Detalhe 

 

Mesmo um pequeno aumento na porcentagem de acertos pode significar um ganho 

substancial em termos de acréscimo em áreas. Considerando a área total da imagem 

classificada que abrange o limite do município mais um buffer de 200m, em média 

cada 1% de acerto representa 26 ha. A tabela 9 oferece uma demonstração das 

diferenças de cada composição em termos de áreas (ha). 

 

Tabela 9 - Relação entre Porcentagens da Classes e Área (ha) 

  
RGB/NIR   NIR/HMDSn   RGB/NIR/HMDSn   NIR/HMDSn/DMDSn   MEDIA 

ha %   Há %   ha %   ha %   ha % 

Árvores 524,7 20,00% 
 

545,02 20,83% 
 

566,51 21,69% 
 

543,12 20,79% 
 

544,84 20,83% 

Vegetação 
Rasteira 

340,11 12,96%  312,26 11,93%  308,19 11,80%  289,14 11,07%  312,43 11,94% 

    

Edificações 938,73 35,78%  1118,81 42,76%  1026,36 39,29%  1167,34 44,69%  1062,81 40,63% 

    

Viário 456,23 17,39%  377,92 14,44%  339,81 13,01%  308,85 11,82%  370,7 14,17% 

    

Solo Exposto 66,07 2,52%  58,22 2,23%  75,89 2,91%  55,94 2,14%  64,03 2,45% 

    

Sombras 297,99 11,36%  204,16 7,80%  295,38 11,31%  247,74 9,48%  261,32 9,99% 
        

Totais 2623,83 100,00%  2616,39 100,00%  2612,14 100,00%  2612,13 100,00%  2616,12 100,00% 
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A escolha da imagem de referência para a mensuração dos dados foi pautada na 

análise do rendimento geral e no desempenho individual de cada classe. Entretanto, 

tendo em vista a importância para os ambientes urbanos e por ser base do maior 

número de parâmetros, julgamos que as classificações que possuem maior índices 

de acertos da classe cobertura arbórea possuem prioridade.  

 

O exame da Tabela 10 revela que em termos da acurácia produzida, o maior 

desempenho da classe árvores ocorreu na composição NIR/HMDSn/DMDSn 

(91,63%). Esta composição também possui um bom desempenho na extração da 

classe edificações (88,05%). Conforme Congalton (1991), a acurácia produzida é 

aquela que avalia a razão entre os dados de referência (verdade) e os pixels 

corretamente classificados. Outros desempenhos consideráveis foram da classe 

sistema viário na composição NIR/HMDSn (83,44%) e da classe edificações 

NIR/HMDSn/DMDSn. Cabe observar ainda que na classe sombras existe uma 

diferença acentuada entre a acurácia do usuário e a acurácia produzida, o que indica 

uma superestimação das áreas de sombras nas composições avaliadas. 

Tabela 10 - Acurácia das Classificações 

 

 

Deste modo, considerando os níveis de acertos coletivos e individuais das classes, e 

considerando ainda o peso da vegetação arbórea no conjunto dos indicadores 

ambientais, optamos por utilizar a classificação realizada sobre a composição 

NIR/HMDSn/DMDSn como base para derivar os dados necessários à construção dos 

índices de áreas verdes. 

 

 

U P U P U P U P U P U P Global Kappa

RGB/NIR  78,79% 76,85% 43,75% 64,81% 65,80% 58,96% 42,46% 48,41% 19,23% 22,73% 62,12% 39,81% 58,00% 74,91%

NIR/HMDSn 82,35% 89,66% 64,34% 76,85% 81,87% 82,08% 60,09% 83,44% 44,83% 29,55% 70,59% 11,65% 73,70% 77,23%

RGB/NIR/HMDSn 80,18% 87,68% 60,63% 71,30% 79,00% 82,08% 71,33% 64,97% 42,11% 36,36% 61,43% 41,75% 73,20% 76,78%

NIR/HMDSn/DMDSn 74,40% 91,63% 63,03% 69,44% 75,33% 88,05% 80,51% 60,51% 51,28% 45,45% 66,67% 15,53% 73,10% 76,77%

Sombras AcuaráciaÁrvores
Vegetação 

Rasteira
Edificações Viário Solo Exposto
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Figura 18 - Vegetação e Edificações da imagem NIR/HMDSn/DMDSn  

 

                        Fonte:    1- Ortofoto 2011 Emplasa (Projeto Mapeia São Paulo) 
                              2- Altimetria LIDAR (ALS) (Prefeitura de Taboão da Serra/ Aerocarta S/A)  

 

 
 



89 

 

4.2.4 Temperatura Superficial Urbana  

 

Conforme apontado na revisão bibliográfica o mapeamento da Temperatura 

Superficial Urbana (Land Surface Temperature- LST) tem sido empregado em 

pesquisas que visam correlacionar as características estruturais com diagnóstico de 

ilhas de calor e qualidade ambiental. Lee et al. (2009) confirma que as 

características espaciais de uso e cobertura da terra estão diretamente 

correlacionadas com a LST. Neste trabalho foi demonstrado que áreas industriais e 

áreas densamente ocupadas estão positivamente correlacionadas com LST, 

enquanto áreas vegetadas possuem uma forte correlação negativa com a LST. 

Deste modo, os autores confirmam que o tipo de uso e cobertura do solo afeta 

diretamente as condições ambientais térmicas das áreas urbanas. 

 

Considerando a proposta de trabalhar com um índice de vegetação que incorpore as 

condições estruturais urbanas, esta pesquisa procurou utilizar a LST para avaliar o 

mapeamento proporcionado pelo IPAV e pelo tradicional GI. Neste sentido, a 

expectativa é que as áreas mapeadas com altos índices de vegetação apresentem 

as menores temperaturas superficiais, enquanto que as maiores temperaturas 

estejam associadas às áreas com maiores volumes de edificações e de 

impermeabilização do solo. 

 

Assim, como fonte complementar das condições ambientais urbanas, foi utilizada 

uma imagem da Banda 6 (termal) do satélite Landsat TM5, de (28/09/2011) para 

realizar o mapeamento da Temperatura Superficial Urbana com base na 

metodologia proposta pelo Centro para Observação da Terra da Universidade de 

Yale, Estados Unidos, cuja referência é o trabalho de Coll (2010). Essa pode ser 

resumida em três etapas. 

  

A primeira etapa consiste na transformação de números Digitais (DN) em Radiância. 

Este procedimento foi realizado com base na técnica de ―Gains and Bias‖, no 

software Envi4.3, através da fórmula:  

biasDNgainCVR  *1  

Onde: 
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CVR1 é o valor da célula em Radiância  Espectral (Lλ) 

DN é um valor do número digital de cada célula 

gain é um valor  específico do sensor TM  (0.05518) 

bias é um valor  específico do sensor TM  (1.2378) 

Portanto, Radiância Espectral= 0.05518 * (DN Termal) + 1.2378 

 

A segunda etapa consiste na correção atmosférica. O tutorial da Universidade de 

Yale indica a utilização da fórmula de Coll et al., 2010:  







 L
LCV

CV R
R







11
2  

Onde: 

CVR2  é o valor da radiância  espectral (Lλ) de cada célula com correção atmosférica  

CVR1 é o valor da célula em radiância  espectral (Lλ) sem correção  

L↑ é o maior valor da Radiância   

L↓ é o menor valor da Radiância  

τ é a transmitância  

ε é a emissividade  

O tutorial sugere que podem ser utilizados os seguintes valores 0,50 de L↑; 0.84 

para L↓, 0,95 de emissividade e, 0,93 para transmitância.  

 

Outras referências sobre dados de calibração radiométrica do satélite Landsat 

podem ser encontradas no site da Agência Espacial Norte Americana - NASA e no 

trabalho de Chander; Markham e Helder (2003).  

 

A correção atmosférica também pode ser executada com base no método de 

subtração de objetos escuros (DOS- Dark Object Subtraction) de Chavez (1996), 

implementado no módulo Compute Statístics do software Envi4.3. 

 

A terceira etapa consiste primeiramente na conversão de Radiância em Kelvin, e 

posteriormente na conversão para Celsius. Para dados que já possuem correção 

atmosférica é sugerida a fórmula: 
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onde: 

T é temperatura em graus Kelvin 

R1CV é o valor da Radiância de cada célula 

 é a emissividade (tipicamente 0.95) 

1K é a constante de calibração em W/(m².sr.μm) da banda termal do TM5(607.76) 

2K é a constante de calibração em Kelvin da banda termal doTM5(1260.56) 

 

Conversão de Kelvin para Celsius: 

273TC  

Onde: 

C =Temperatura em Graus Celsius (°C) 

C =Temperatura em Kelvin (K) 

 

4.2.5 Desenvolvimento do Índice Ponderado de Áreas Verdes (IPAV). 

 

A proposta de análise da qualidade ambiental com base em um índice de áreas 

verdes que reflita as diferenças estruturais urbanas foi alicerçada sobre a 

metodologia de Gupta et al. (2012) que utilizam quatro parâmetros: porcentagem de 

áreas verdes por célula, proximidade das áreas verdes, densidade de áreas 

construídas e altura das edificações. Entretanto, foi necessário ajustar a metodologia 

ao uso integrado de ortofotos digitais e imagens derivadas dos atributos altimétricos 

do LIDAR (ALS). Portanto, conforme proposto no fluxograma metodológico (figura 

12), as alterações das fontes de dados e as características específicas da área de 

estudo levaram a alterações da metodologia original.  

 

4.2.5.1 Parâmetro 1 - Índice de cobertura vegetal (Green Index - GI) 

 

O mapa do índice de cobertura vegetal (GI) corresponde à proporção de áreas 

verdes por uma determinada área de terreno. Pesquisas de Nowak e Crane (1996), 
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Xiao et al.(1998) e Maas et al.(2009) asseguram que existe uma relação direta entre 

a dimensão da cobertura vegetal e a potencialidade dos serviços ecológicos 

prestados pela vegetação. Assim, a análise quantitativa desse elemento é um fator 

essencial na avaliação da qualidade ambiental urbana. 

 

Muitos estudos utilizam o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) a 

partir de imagens espectrais como base para o cálculo de porcentagem de 

vegetação por célula. Neste trabalho extraímos o NDVI a partir da integração da 

ortofotos RGB e da ortofoto NIR. O procedimento para construção do NDVI seguiu 

os seguintes procedimentos:  

1. montar uma composição (raster) apenas com o canal vermelho da ortofoto 

RGB ; 

2. montar outra composição (raster) com base na ortofoto colorida (NIR); 

3. por meio de operação com álgebra de mapa (Raster Calculator-ArcGis10.2) 

gerar um raster a partir da fórmula tradicional: 

 

     
(                         )

(                         )
                                                                       

 

Considerando a variação do valor do NDVI de -1 à + 1, estabelecemos, no caso das 

ortofotos, os valores negativos como ausência de vegetação e valores positivos 

como ocorrência de vegetação. Entretanto, a avaliação da acurácia do NDVI, 

realizada com base no mesmo grupo de 1000 amostras utilizadas na classificação 

de imagens, indica um rendimento não satisfatório. Embora a acurácia produzida a 

partir do NDVI alcançasse um rendimento excelente (94,09%), a acurácia do usuário 

obteve um rendimento fraco (52,91%). Estes números confirmam as falhas 

verificadas por meio da análise visual da vegetação indicada pelo NDVI (figura 19), 

principalmente referente a erros de comissão por atribuição da vegetação sobre a 

área de sombra e telhados. Deste modo, para o cálculo do índice de cobertura 

vegetal (GI) optamos por utilizar a vegetação extraída da imagem 

NIR/HMDSn/DMDSn. 
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Figura 19 - Vegetação NDVI x Vegetação MaxVer 
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Este índice também corresponde ao primeiro parâmetro da proposta de Gupta et al. 

(2012). Deste modo, a mensuração das porcentagens de cobertura vegetal por 

célula foi realizada pela interseção do Grid-base(100x100m) com as manchas 

classificadas como vegetação. Para Schöpfer; Lang e Blaschke (2005) a agregação 

das informações por células regulares além de facilitar a comparação neutraliza o 

possibilidade de o índice apresentar valores enviesados por convolução ou por 

geometrias particulares. 

  

O valor do parâmetro foi então estabelecido pela proporção de vegetação em cada 

célula. O passo final é definir o valor do parâmetro em cada célula a partir de uma 

classificação baseada nos valores indicados na Tabela 11 de Gupta et al. (2012). 

Neste parâmetro, quanto maior a proporção maior a qualidade ambiental. 

 

De acordo com Gupta et al. (2012) a categorização do índice em quatro intervalos 

iguais de qualidade oferece maior simplicidade e possibilita a comparação entre 

células em diferentes conjunturas urbanas. Para o pesquisador, os valores relativos 

são mais adequados para analisar a evolução dos níveis de qualidade que os 

valores absolutos. Desse modo, os valores da proporção de vegetação obtidos em 

cada célula foram classificados conforme a Tabela 11. 

Tabela 11 - Quantidade de Cobertura Vegetal (GI) 

Parâmetro 1 Porcentagem Valor (pj) Classe de Qualidade 

Porcentagem de verde em 
cada célula 

0-25 0,25 Baixa qualidade  

25-50 0,5 Moderada qualidade  

50-75 0,75 Alta qualidade  

75-100 1 Muito alta qualidade  

Fonte: Gupta et al. (2012) 
 
 

4.2.5.2 Parâmetro 2 - Proximidade das áreas verdes 

 

O mapa de proximidade demonstra os locais mais favoráveis a usufruírem dos 

benefícios oferecidos pela vegetação. A questão da proximidade é um fator 

essencial que pode interferir diretamente no acesso aos benefícios das áreas 

verdes. Pesquisas de Schipperijn et al.(2010) e Pham et al. (2012) indicam que a 
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distância é um dos principais elementos a serem considerados na análise da 

apropriação destes espaços.  

 

O trabalho de Gupta et al. (2012) estabelece a mensuração dos tipos de vegetação 

(cobertura arbórea; vegetação arbustiva e rasteira; espaços abertos sem vegetação) 

no interior de cada célula como base para o cálculo deste parâmetro. Na verdade o 

autor estabelece classificação da qualidade em função dos tipos de vegetação, onde 

a vegetação arbórea possui maior importância.  

 

Entretanto, nesta pesquisa foi adotado o entorno da célula como base para o 

cálculo. Deste modo, em função da quantidade e tipo de vegetação, a área formada 

por uma máscara de oito células do entorno foi utilizada como base de cálculo para 

classificação da célula central. Neste caso, o valor central deve refletir o arranjo 

espacial da sua vizinhança. Assim, se no entorno houver grande quantidade de 

vegetação o valor do parâmetro da célula central será alto. Contudo, se o entorno for 

caracterizado por forte adensamento de edificações, o valor do parâmetro será 

baixo, pois refletirá as condições estruturais adversas à qualidade ambiental.   

 

Este esquema possui um princípio e efeitos semelhantes aos filtros de baixa 

frequência utilizados no processamento digital de imagens e visa uma análise das 

células de forma integrada e não como compartimentos autossuficientes e isolados. 

Para cálculo das porcentagens foi elaborado um Grid auxiliar correspondente a uma 

área de 100m de buffer do entorno de cada célula de análise (8 ha). Este Grid-Aux 

foi sobreposto ao mapeamento temático da imagem NIR/HMDSn/DMDSn para 

extração dos valores de cada classe e posterior enquadramento conforme os 

critérios definidos pela tabela abaixo baseada em Gupta et al. (2012). 

Tabela 12 - P2 Proximidade da Vegetação 

Parâmetro 2 Porcentagem Valor (pj) Classe de Qualidade 

Porcentagem 
de verde em 
cada célula 

> 50% da célula no entorno de Densa Vegetação 1,00 Muito alta qualidade  

< 50% e > 20 % da célula no entorno de Densa vegetação  0,75 Alta qualidade  

Densa vegetação < 20%  e  > = 35% de vegetação total (árvores,v.rast e arbustos)  0,50 Moderada qualidade 

célula sobreposta à espaços abertos  0,25 Baixa qualidade 

Fonte: Gupta et al. (2012) 
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4.2.5.3  Parâmetro 3 - Densidade de áreas construídas  

 

O índice de densidade de áreas construídas é um parâmetro que expressa a 

dimensão no plano horizontal da superfície urbana ocupada por áreas edificadas e 

por áreas pavimentadas. Com base na classificação da imagem 

NIR/HMDSn/DMDSn, foram selecionadas as classes edificações e sistema viário 

que juntas representam o conjunto de áreas impermeabilizadas.   

 

A inclusão das edificações e do sistema viário tem o objetivo de estimar o efeito da 

dimensão destas ocupações em relação ao total das áreas urbanas. Deste modo, 

foram calculadas individualmente as porcentagens das classes em relação à área de 

cada célula do Grid-base (100x100m) e posteriormente somadas para avaliar o 

efeito das áreas impermeáveis no valor final do parâmetro.  

 

Os valores foram estabelecidos por uma relação inversamente proporcional a 

extensão das áreas ocupadas pelas edificações e pelo sistema viário em cada 

célula. Ou seja, quanto maior a proporção de áreas impermeabilizadas menor a 

qualidade ambiental.  

 

Assim, células que possuem até 25% de áreas ocupadas foram classificadas como 

Muito Alta Qualidade; mais de 25% até 50%, Alta Qualidade; mais de 50% até 75% 

Moderada Qualidade, acima de 75% Baixa Qualidade, conforme mensuração de 

qualidade proposto por Gupta et al. (2012).  

 

Tabela 13 - P3 Densidade de Áreas Construídas e Pavimentadas 

Parâmetro 3 Porcentagem Valor (pj) Classe de Qualidade 

Densidade de áreas construídas   

0-25 1 Muito alta qualidade 

25-50 0,75 Alta qualidade  

50-75 0,5 Moderada qualidade  

75-100 0,25 Baixa qualidade 

Fonte: Gupta et al.(2012) 
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4.2.5.4 Parâmetro 4 - Altura das áreas construídas  

 

Conforme o roteiro da figura 20, diferentemente da proposta de Gupta et al. (2012) 

que classificam o impacto ambiental da verticalização apenas pela porcentagem de 

edificações maiores de sete andares em cada célula, procuramos adaptar a 

metodologia à morfologia urbana da área de estudo. Deste modo, considerando a 

elevada densidade de construções e a esparsa verticalização do município de 

Taboão da Serra, a estratégia foi utilizar os recursos do LIDAR (ALS) para aferir a 

altura das áreas construídas e escalonar o impacto da verticalização a partir de uma 

relação entre a extensão e altura das edificações em cada célula.  

 

O procedimento inicial para a extração das áreas construídas foi gerar, a partir do 

MDSn, uma máscara somente com as superfícies iguais ou superiores a 2 metros 

(MDSn>2). Isto foi necessário para eliminar uma série de ruídos que são captados 

pelo perfilamento a laser (veículos, bancas de jornal, tendas temporárias, bancos, 

etc.) e que não foram completamente eliminados no processo de filtragem para 

geração do MDS.   

 

O MDSn>2 que contém as áreas edificadas e a vegetação arbórea foi então 

submetido a uma operação de cruzamento (Extract by Mask) com a classe 

Edificações obtida pela classificação da imagem NIR/HMDSn/DMDSn. O resultado é 

uma imagem que possui delimitação apenas das áreas edificadas, atributadas com o 

valor da altura. 

 

O procedimento seguinte foi determinar a altura de cada célula. Esta operação foi 

realizada através de uma operação de estatística zonal envolvendo a imagem do 

mapeamento da altura das áreas construídas e o Grid-Base (100x100m). A 

ferramenta (Zonal Statistics) calcula um resumo estatístico (média, mediana, moda, 

desvio padrão, variância, mínimo, soma, intervalo) por uma determinada unidade 

espacial e retorna com um valor único por unidade de análise. No caso, foi utilizado 

o valor que mais ocorreu (Majority) para definição do valor unitário por célula. Este 

valor estatístico foi o que melhor representou o efeito da altura das edificações no 

conjunto dos elementos da área de estudo (figura 20).  



98 

 

Então, com base no valor altura, cada célula foi classificada em função do seu peso 

de impacto na qualidade do ambiente urbano. O fator de impacto foi definido em 

função da relação inversamente proporcional que a verticalização possui com a 

qualidade urbana (Nucci, 2008). 

 

Deste modo, primeiramente as células foram divididas em quatro classes de acordo 

com sua altura. Às edificações baixas (1 a 2 pavimentos) foi atribuído um valor 1, de 

qualidade máxima e sucessivamente, à medida que as alturas das edificações 

aumentam, foram proporcionalmente reduzidos os valores de qualidade. O fator de 

impacto foi então definido como o inverso do valor de cada classe de altura, 

conforme Tabela 14. 

Tabela 14 - Classes de Impacto da  Verticalização 

Altura 
N° Aprox.  

Pavimentos 
Valor Fator Impacto 

<=6 1 a 2 1 1 

7 a 13 3 a 4  0.75 1.33 

13 a 22 5 a 7  0.5 2 

> 22 > 7  0.25 4 

 

A multiplicação do fator de impacto pela porcentagem de área construída vai definir 

uma porcentagem de referência em cada célula. O valor do Parâmetro (pj) será 

estabelecido com base na tabela de qualidade ambiental de Gupta et al. (2012).   

Tabela 15 - P4 Altura das Edificações 

Parâmetro 4 

        % 
de Referência 

Valor (pj) Classe de Qualidade 

Altura das áreas construídas  

0-25 1,00 Muito alta qualidade 

25-50 0,75 Alta qualidade 

50-75 0,50 Moderada qualidade  

75-100 0,25 Baixa qualidade  

Fonte: Baseada em Gupta et al. (2012) 
 

 

4.2.5.5 A ponderação dos parâmetros e extração do índice final 

 

Para determinação do peso proporcional de cada variável na construção do índice 

de vizinhança verde, Gupta et al. (2012) adotaram o método de Analisys Hierarcic 

Process - AHP, baseado na proposta de Saaty (1991). Este método é fundamentado 
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em três princípios do pensamento analítico que resumem os procedimentos do 

modelo multicriterial: construção de hierarquias, definição de prioridades e 

julgamentos e avaliação da consistência lógica. Gupta et al. (2012) construíram uma 

matriz a partir de pares de combinação dos parâmetros avaliados e com o auxilio de 

especialistas definiram a importância de cada variável numa escala de 1 a 9. Após 

análise da consistência de cada par avaliado chegaram aos seguintes pesos de 

ponderação: 0.27 para porcentagem de área verde, parâmetro 1; 0.25 para 

proximidade do verde, parâmetro 2; 0.30 para densidade de áreas construídas, 

parâmetro 3; 0.18 para porcentagem relativa à altura das edificações, parâmetro 4. 

 

Deste modo, o valor final do índice de qualidade verde para cada célula será 

definido pela somatória do produto do valor de cada parâmetro pelo peso de sua 

ponderação. 

 

      ∑    

        

        
                                                              

 

     = Índice Ponderado de Áreas Verdes 

   = o peso relativo do  th parâmetro; 

    = valor do th parâmetro em cada célula.  
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Figura 20 - Extração da Altura das Edificações 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Mapeamento da cobertura vegetal (P1) 

 

O mapeamento da cobertura vegetal revelou que dos 2184 ha que fazem parte das 

células de estudo 656,27 ha (30,04%) estão cobertos por algum tipo de vegetação. 

Considerando apenas o limite municipal, em 2011, Taboão da Serra possuía 598,04 

ha de áreas vegetadas para uma população de 244.149 pessoas, o que representa 

um índice de 24,49m² de cobertura vegetal por habitantes.   

Figura 21- Resultado P1 

 

Tabela 16 - Resultado P1 Porcentagem Geral de Cobertura vegetal  

0 - 25 % (Baixa) 1325 60,67% 

25 - 50% (Moderada) 378 17,31% 

50 - 75% (Alta) 201 9,20% 

75 - 100% (Muito Alta) 280 12,82% 

Total 2184 100,00% 
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Entretanto, considerando exclusivamente a vegetação arbórea (402,5 ha) ocorre 

uma redução para 16,5 m²/hab. Mais de 70% deste total está concentrada na parte 

norte do município. Em contrapartida, uma área de aproximadamente 920,73 ha, 

onde vivem cerca de 160 mil pessoas, dividem 84 ha de vegetação arbórea, 

esparsamente distribuídas. Este setor possui em média um índice de 5,30 m²/hab, 

sendo que em alguns bairros não ultrapassa 1,5 m²/hab. 

Tabela 17 - Distribuição Vegetação Arbórea Total por setores 

Setores 
Área 

Territorial 
(ha) 

População 
% do Total da 

População 

Dens. 
populacional 
(hab./Km²) 

Rendimento 
Médio p/ 

Domic 

Área 
Cobertura 

Arbórea (ha) 

%  total da 
Veg. 

Arbórea 

% da Área 
total do 

Município 

Cobert 
Arbórea/Pessoa 

(m²/hab.) 

Norte 1120,41 85054 34,84% 76 1942,55 323,24 79,31% 15,84% 38,01 

Sul 920,73 159095 65,16% 173 1032 84,32 20,69% 4,13% 5,30 

Totais 2041,14 244149 100,00% 120 1487,28 407,56 100,00% 19,97% 16,69 

 

Se considerarmos apenas as grandes manchas de vegetação arbórea, que possuem 

maior importância do ponto de vista dos serviços ambientais, a situação é ainda 

mais contrastante, pois aproximadamente 35% da população vive onde estão 85% 

da vegetação densa, enquanto os outros 65% vive com os 15% restantes. 

Tabela 18 - Distribuição Veget. Densa (Manchas de Veg. Arbórea >5000m²) 

Setores 
Área 

Territorial 
(ha) 

População 
% do Total da 

População 

Rendimento 
Médio p/ 

Domic 

Área Total das 
Manchas 
>5000m² 

% Total das 
Manchas 
>5000m² 

Cobert 
VegDensa/Pessoa 

(m²/hab) 

N° 
Manchas 
>5000m² 

Norte 1120,41 85054 34,84% 1942,55 3095326 85,10% 36,39 37 

Sul 920,73 159095 65,16% 1032 541973 14,90% 3,41 13 

Totais 2041,14 244149 100,00% 1487,28 3637299 100,00% 19,9 50 

 

No geral, 1325 células de 1 ha (60,67%) possuem Baixa Qualidade de cobertura 

vegetal das quais 244 possuem menos de 5% de vegetação. Estes locais foram 

denominados por Nucci (2005) como ―desertos florísticos.‖ As células com mais de 

50% de vegetação não chegam aos 25% do total da área de estudo. Estes dados 

confirmam que o município apresenta uma situação grave do ponto de vista da 

distribuição geral da vegetação. 
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O mapa (G.I) da figura 21 demonstra ainda que, mesmo no Setor Norte, com um 

índice de 38 m²/hab, a cobertura vegetal está mal distribuída, pois das 1195 células, 

583 (48,79%) estão classificadas como Baixa Qualidade, ou seja, locais que 

possuem menos de 25% de cobertura vegetal.   

Tabela 19 - P1 Qualidade de áreas verdes por Setor  

P1 

Setor Sul   Setor Norte   

Variação Nº Células % 
 

Nº Células % 
 

Baixa 742 76,81% 
 

583 48,79% 
 

28,02% 

Moderada 141 14,60% 
 

237 19,83% 
 

5,24% 

Alta 63 6,52% 
 

138 11,55% 
 

5,03% 

Muito Alta 43 4,45%   237 19,83%   15,38% 

Totais 966 100,00% 
 

1195 100,00% 
   

No geral, a cobertura arbórea em Taboão da Serra possui uma distribuição desigual 

e concentrada na porção noroeste do município. Este desequilíbrio está dentro dos 

padrões descritos na literatura, ou seja, locais com maiores rendas e de bom nível 

urbanístico possuem maiores índices de cobertura vegetal. Nas áreas de ocupação 

precária, com baixos rendimentos por domicílios, prevalecem as baixas taxas de 

cobertura vegetal. O Setor Norte, que possui o dobro do rendimento médio por 

domicílio do Setor Sul, possui uma cobertura arbórea 4 vezes maior. 

 

O mapeamento GI (figura 21), representa o primeiro parâmetro para a construção do 

índice final. Entretanto, este tipo de mapeamento não discrimina os tipos de 

vegetação, portanto, não representa um mapeamento qualitativo da distribuição da 

cobertura vegetal do município. O Índice GI também não representa espacialmente 

os locais que são privilegiados pela proximidade das áreas de cobertura arbórea. 

 

5.2 Proximidade da vegetação (P2) 

 

O mapa de proximidade da vegetação destacou regiões em função dos tipos e da 

quantidade das áreas de cobertura vegetal. O principal efeito deste mapeamento é 

definir áreas homogêneas quanto à distribuição da vegetação. Estas regiões servem 

de apoio para definir a situação ambiental no entorno de cada célula de estudo.  
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Figura 22 - Resultado P2 

 

  

Tabela 20 - Resultado P2 Proximidade da Vegetação 

0 - 25 % (Baixa) 1493 68,36% 

25 - 50% (Moderada) 70 3,21% 

50 - 75% (Alta) 383 17,54% 

75 - 100% (Muito Alta) 238 10,90% 

Total 2184 100,00% 

 

 

Em comparação com o parâmetro 1, o mapa de proximidade da vegetação 

aumentou em 7,69% as áreas de Baixa Qualidade ambiental e em 8,33% às áreas 

de Alta Qualidade. Entretanto a maior diferença foi à diminuição em 14,10% das 

áreas de Moderada Qualidade ambiental. Ou seja, o mapa acentuou as diferenças.  

 

Teoricamente este mapeamento incorpora o efeito da vizinhança sobre as células de 

análise, ponderando a situação do entorno da área de estudo. Por exemplo, no 

centro da figura 23 está situado um parque municipal (Parque das Hortênsias) com 
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remanescentes de vegetação arbórea. Na imagem B algumas células limítrofes ao 

parque foram classificadas no mapa de cobertura vegetal (GI) como áreas de baixa 

qualidade ambiental. Este mapeamento não retrata os efeitos benéficos que a 

vegetação do entorno pode proporcionar. Na figura C o mapeamento gerou um halo 

que define uma zona de influência dos efeitos da vegetação. Esta zona assegura 

que os efeitos positivos de grandes núcleos de vegetação sejam contemplados no 

mapeamento da qualidade ambiental das áreas do entorno. 

Figura 23 - Efeito da Vizinhança Verde 

 

Deste modo, 12 células vizinhas ao parque que estavam classificadas nas classes 

Baixa e Moderada Qualidade foram alteradas no mapa de proximidade para classe 

Alta Qualidade. Em contrapartida, três células que estavam classificadas como 

Moderada, por influência da grande área construída do entorno, sofreram alteração 

e foram rebaixadas para a classe de Baixa Qualidade Ambiental. 

 

No caso da análise por setor, o mapa P2 aumentou o contraste entre o Norte e Sul. 

A maior alteração foi verificada na porção norte, principalmente em células que 
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evoluíram de moderada para alta qualidade. Contrariamente, no setor sul houve um 

aumento das células de baixa qualidade. A variação pode ser explicada pelo fato do 

setor norte possuir maior quantidade de vegetação densa enquanto que o setor sul 

possui a maior parte do território ocupado por edificações.   

 

Estas alterações estão coerentes com o propósito do segundo parâmetro do índice 

que é incorporar a influência do entorno de cada área de análise no mapeamento. 

Enquanto o mapa do P1 utiliza somente a proporção total de vegetação o mapa P2 

atribui um fator qualitativo aos tipos de vegetação e considera o fator de vizinhança 

no cálculo da qualidade ambiental. O mapa P2 evidencia melhor os contrastes da 

espacialização da vegetação em cada setor. 

 

Entretanto, o mapeamento P2 não é substituto, mas sim complementar ao 

tradicional mapeamento P1. Combinados, estes parâmetros podem oferecer maior 

equilíbrio à análise da qualidade ambiental urbana. 

 

5.3 Densidade de Áreas Construídas e Pavimentadas (P3) 

 

O mapeamento do parâmetro 3 demonstrou que Taboão da Serra possui 45,63% de 

sua área ocupada por edificações e 12,21% pelo sistema viário pavimentado. 

Portanto, pelo menos 57,84% da superfície do município está impermeabilizada.   

 

Em termos de comparação, Taboão da Serra possui uma situação de adensamento 

populacional semelhante aos distritos situados na zona leste de São Paulo, como 

Cidade Tiradentes, Ermelino Matarrazo, Vila Formosa, Aricanduva, etc.  

 

Entretanto, o que este número potencialmente representa em termos de efeitos 

ambientais? De acordo com as considerações de Sleavin (2000) 57,84% de áreas 

construídas pode ser considerada como uma porcentagem de forte impacto do ponto 

de vista da integridade da bacia hidrográfica. 
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Figura 24 - Resultado P3  

 

 

Tabela 21 -  Resultado P3  

75 - 100%  (Baixa) 690 31,59% 

50 - 75%    (Moderada) 821 37,59% 

25 - 50%    (Alta) 292 13,37% 

0 - 25%      (Muito Alta) 381 17,45% 

Total 2184 100,00% 

 

 

Conforme mostrado na tabela 21, os resultados do mapeamento das áreas 

impermeabilizadas (conjunto de áreas construídas e pavimentadas) indicam que 

cerca de 1/3 (31,59%) das células analisadas fazem parte da classe Baixa 

Qualidade e outros 37.59% das células foram analisadas como Moderada 

Qualidade.  
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Ao contrário das manchas de vegetação, as edificações encontram-se mais 

dispersas pelo território de Taboão da Serra. Neste caso, muitas das células de 1 ha 

não possuem mais da metade de sua área permeabilizada. Fato que combinado 

com os intervalos longos das classes de qualidade pode ter contribuído para 

amenizar o diagnóstico da condição ambiental. Outro fator relevante é que o 

parâmetro não possui um caráter qualitativo das áreas construídas, ou seja, não é 

capaz de refletir o padrão de ocupação caótico verificado em Taboão da serra. O 

que certamente elevaria consideravelmente as células classificadas como baixa 

qualidade. 

 

Uma análise setorizada revela que embora o setor sul tenha 53.82% do total das 

áreas construídas, o setor norte possui uma taxa de edificações (m²) por habitantes 

23% maior que o setor sul. No geral, considerando o nível médio de rendimentos e o 

padrão construtivo das edificações, isto significa que no setor norte os moradores 

desfrutam de residências maiores e mais espaçosas que no setor sul.  

Tabela 22 - Distribuição de Áreas Construídas por Setores 

Setores 
Área 

Territorial 
(ha) 

População 
% do Total 
População 

Dens. 
populacional 

(hab/Km²) 

Rendimento 
Médio p/ 

Domic 

Área  Edificadas 
(m²) 

%  total 
áreas 

construídas 

Cobert 
Edificações/Pessoa 

(m²/hab) 

Norte 1120,41 85054 34,84% 76 1942,55 4300535,69 46,18% 50,56 

Sul 920,73 159095 65,16% 173 1032 5012423,97 53,82% 31,51 

Totais 2041,14 244149 100,00% 120 1487,28 9312959,66 100,00%   

 

Portanto, considerando a avaliação do Parâmetro 3 foi constatado que os maiores 

níveis de qualidade estão localizados na parte norte. Na classe Muito Alta qualidade 

a diferença em relação ao setor sul é de praticamente 18%. 

 

Tabela 23 - Resultado P3 Setor Norte/Sul 

P3 

Setor Sul   Setor Norte   

Variação Nº Células % 
 

Nº Células % 
 

Baixa 359 36,30% 
 

331 27,70% 
 

8,60% 

Moderada 451 45,60% 
 

370 30,96% 
 

14,64% 

Alta 102 10,31% 
 

190 15,90% 
 

5,59% 

Muito Alta 77 7,79%   304 25,44%   17,65% 

Totais 989 100,00%   1195 100,00%     
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5.4 Altura das Edificações (P4) 

 

Como resultado geral do Parâmetro 4, das 2184 células da área de estudo, 235 

foram mapeadas na classe de Baixa Qualidade ambiental. As células desta classe 

possuem uma altura média em torno de 11,75 m. A altura mais comum nesta classe 

foi de 7m e ocorreu em 42 células.  

Figura 25 - Resultado P4 

 

 

Tabela 24 - Resultado P4 Altura das Áreas Construídas 

Classe Qualidade N°Células % Altura por Célula Taxa Ocupação 

75 - 100% (Baixa) 546 25,00% 11,75 68,34% 

50 - 75%   (Moderada) 829 37,96% 4,73 60,53% 

25 - 50%  (Alta) 354 16,21% 5,31 37,45% 

0 - 25 %    (Muito Alta) 455 20,83% 3,41 8,99% 

Total 2184 100,00% 5,32 45,40% 

 

A metodologia aplicada neste parâmetro foi capaz de mapear, com base na 

associação entre o adensamento e altura, as diferentes tipologias urbanas. A 
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contribuição do atributo altimétrico foi fundamental pois discriminou padrões 

espaciais similares que dificilmente poderiam ser diferenciados por análise visual ou 

por técnicas tradicionais de SR.  

Figura 26 - Altura Majoritária das Áreas Edificadas 

 

 

 

No geral, os resultados demonstraram coerência entre os valores dos atributos e as 

classes de qualidade que definem o valor do parâmetro. A maior parte das células 

de Baixa Qualidade estão situadas sobre áreas residenciais onde predominam uma 

tipologia urbana composta por sobrados de 2 e 3 pavimentos altamente adensados 

e por condomínios verticais com edifícios com altura superior a 22 metros. Somadas, 

estas áreas representam 65, 24% das áreas de Baixa Qualidade deste parâmetro. 

As áreas industriais, com 27,09%, também possuem uma contribuição expressiva 

nesta classe. Nessas áreas predominam altas taxas de impermeabilização, baixa 

ocorrência de arborização viária, ausência de parques, praças, jardins, gramados, 

etc. Enfim, são locais mais propensos aos efeitos negativos causados pelo 

crescimento vertical das áreas construídas. 
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Figura 27 - Tipologias Urbanas 

 

Fonte: Google Earth (2011), Ortotofo Emplasa 2011 (Projeto Mapeia São Paulo) 
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5.5  Índice Ponderado de Áreas Verdes – IPAV 

 

O índice final foi composto pela combinação dos parâmetros que representam a 

ocorrência e a distribuição das áreas verdes, das áreas construídas e dos espaços 

pavimentados. Portanto, reflete uma conexão entre estes elementos na paisagem 

urbana. No total, o conjunto das células que formam a área de estudo foi distribuído 

entre os intervalos das classes de qualidade conforme a tabela 25. 

Figura 28 - Resultado Final IPAV 

 

Tabela 25 - Resultado Final IPAV 

Classes de Qualidade N° de Células % 

0 - 25 % (Baixa) 167 7,65% 

25 - 50% (Moderada) 1221 55,91% 

50 - 75% (Alta) 378 17,31% 

75 - 100% (Muito Alta) 418 19,14% 

Total 2184 100,00% 
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Para avaliar o mapeamento proporcionado pelo IPAV, realizamos uma análise 

comparativa com base na ocorrência dos principais atributos que interferem 

diretamente no nível de qualidade urbana. Na classe Baixa Qualidade, a expectativa 

é da ocorrência de maior frequência de elementos que contribuem para diminuição 

do nível da qualidade ambiental, como edificações altas e adensadas e áreas 

pavimentadas, enquanto que, na classe Muito Alta Qualidade, maiores proporções 

de vegetação e menores quantidades de áreas edificadas. 

 

A classe Baixa Qualidade mapeada pelo IPAV possui como atributos pouca 

vegetação e muita área construída. Do total de 167 células 96 possuem menos de 

5% de vegetação, com uma média da cobertura arbórea de 5%. Desse modo, 57% 

das células de 1 ha desta classe pode ser considerada como ―desertos florísticos‖. 

Em se tratando especificamente de árvores, 77,24% das células possuem menos de 

5% de cobertura arbórea. O mapeamento da vegetação do entorno também reforça 

a fraca qualidade ambiental: 85% da área do entorno de cada célula possui menos 

de 5% de vegetação, enquanto que a taxa de ocupação por edificações em cada 

célula é de 75,39%. Estes números demonstram que o mapeamento proporcionado 

pelo IPAV está coerente com as características de baixa qualidade ambiental. 

 

Em termos de comparação, no tradicional mapeamento por proporção de cobertura 

vegetal (G.I), a média da cobertura arbórea nesta classe foi de 11%. Das 1325 

células classificadas como Baixa Qualidade 22,04% possuem menos de 5% de 

vegetação e 47,55% possui menos de 5% de cobertura arbórea, enquanto que 82% 

do entorno de cada célula possui menos de 5% de vegetação. A taxa média de 

ocupação por edificações foi de 60%. 

 

Tabela 26 - Atributos Classe Baixa Qualidade (Proporções Médias) 

Classe 
Baixa 

Qualidade 

Meio Biótico   Meio Físico     

Vegetação    Árvores   
Vegetação  

no  
Entorno   

 
Edificações  

Altura das 
Edificações 

(m) 

 Sist.Viário  
Temperatura 

Superficial 
(c°)             

IPAV 5,18% 
 

3,00% 
 

2,00% 
 

75,00% 
 

6,73 
 

10,00% 
 

31,059 

GI 11,00%   7,00%   3,00%   60,00%   5,26   15,00%   30,590 
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Conforme tabela 26, na classe Baixa Qualidade do IPAV obteve as menores 

concentrações do total da vegetação e de árvores, além das maiores frequências de 

edificações elevadas. Esses números indicam que, comparativamente, o IPAV 

identifica melhor as condições ambientais mais severas. Na verdade, a classe Baixa 

Qualidade do IPAV identificou os locais críticos do ponto de vista da situação 

ambiental. Em resumo, isto significa que IPAV proporcionou um bom diagnóstico das 

carências de áreas verdes. 

 

Em contrapartida, pelo fato de ser um índice ponderado, as células classificadas 

com Muito Alta Qualidade possuem maior tolerância em relação à ocorrência de 

atributos adversos às boas condições ambientais. Nesta classe, enquanto no GI a 

frequência de células com menos de 50% de árvores representa 18,43%, no IPAV 

atinge 35,65%. Portanto, o IPAV demandou menor proporção arbórea para a célula 

ser classificada como Muito Alta Qualidade ambiental. 

 

No GI a maior parte das células da classe Muito Alta Qualidade (66,43%) possuem 

no máximo 5% de áreas construídas, no IPAV este critério é de 46,89%. Deste 

modo, o IPAV permitiu maiores proporções de área construída na classe de melhor 

qualidade ambiental.   

Tabela 27 - Atributos Classe Muito Alta Qualidade (Proporções Médias) 

Classe 
Muito Alta 
Qualidade 

Meio Biótico   Meio Físico     

Vegetação    Árvores   
Vegetação  

no  
Entorno   

 
Edificações  

Altura média 
Edificações 

(m) 

 Sist.Viário  
Temperatura 

Superficial 
(c°)             

IPAV 82,00% 
 

60,00% 
 

48,00% 
 

8,00% 
 

3,51 
 

3,00% 
 

26,189 

GI 91,00%   72,00%   60,00%   4,00%   3,06   1,00%   25,262 

 

Para reforçar a análise das condições ambientais procuramos utilizar os valores da 

Temperatura Superficial Urbana (Land Surface Temperature- LST), fenômeno 

microclimático que, de acordo com estudiosos como Zhang et al. (2013),; Zhou et al. 

(2011) e Cheng et al. (2008) está fortemente relacionado às edificações e ao nível 

de impermeabilização do solo urbano. 
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Figura 29 - Temperatura Superficial 

 

Tabela 28 - Temperatura Superficial Urbana (Classe Baixa Qualidade) 

Bloco Frequência 

(C°) Ipav gi 

29 4,19% 7,62% 

30 19,16% 21,21% 

31 26,35% 33,81% 

32 25,15% 27,40% 

33 16,77% 8,00% 

>=34 8,38% 1,96% 

 

Os valores da tabela 28 demonstram que o mapeamento da classe Baixa Qualidade 

do IPAV possui as maiores frequências das temperaturas superficiais elevadas, 

indicando que a composição dos elementos presentes nestas células absorvem 

mais calor ou não há vegetação suficiente para amenizar a temperatura superficial, 

de todo o modo, representam condições ambientais desfavoráveis à qualidade 

ambiental. 
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Tabela 29 - Temperatura Superficial e Classes de Qualidade 

Classe de Qualidade 

Média da Temperatura Superficial (C°) 

ipav gi 

Baixa 31,06 30,59 

Muito Alta 26,19 25,26 

 

No Geral, os atributos utilizados para a construção dos parâmetros empregados na 

montagem dos índices apresentaram boa correlação com a temperatura superficial. 

Os relacionados à vegetação como vegetação total, árvores e vegetação do entorno 

obtiveram as maiores correlações. Esse último atributo foi o que apresentou maior 

correlação com a Temperatura Superficial (R²=0,784). 

Gráfico 3 - Temperatura Superficial x atributos urbanos 
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A figura 30 exemplifica a relevância das condições do entorno para a avaliação 

ambiental. Na área central existe uma grande mancha de vegetação em frente a 

uma quadra ocupada por uso estritamente residencial. Em razão de considerar 

apenas a vegetação que está dentro de seus limites, o GI classificou estas células 

como Baixa ou Moderada Qualidade, deste modo, não estimou que a mancha de 

vegetação pode proporcionar benefícios ambientais à vizinhança. Entretanto, por 

considerar a vegetação do entorno no cálculo do índice, as mesmas células foram 

respectivamente classificadas como Moderada ou Alta Qualidade pelo IPAV. Isto 

representa uma vantagem do mapeamento ponderado sobre um mapeamento 

tradicional que considera estritamente o limite de uma unidade espacial de análise.  

 

Figura 30 - Detalhe Comparação IPAV / GI 
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A análise por zonas homogêneas sinaliza que o IPAV promoveu um aumento do 

nível de qualidade das células. 

 

Tabela 30 - Comparação entre Zonas Homogêneas 

Zonas Homogêneas 

Green Index                                    
(GI) 

  Índice Ponderado de Áreas Verdes 
(IPAV) 

 

Média Desv.Padrão Média Desv.Padrão 

Desenvolvimento Econômico – DE 0,47 0,27   0,64 0,24 

Proteção Ambiental – PA 0,72 0,31 
 

0,83 0,22 

Urbanização Consolidada – UC 0,36 0,18 
 

0,59 0,17 

Urbanização Precária – UP 0,29 0,11   0,51 0,14 

 

No geral, os resultados obtidos pelos índices demonstraram coerência com as 

características ambientais de cada Zona Homogênea. As piores e melhores 

condições foram identificadas respectivamente nas Zonas de Urbanização Precária 

(UP) e de Proteção Ambiental (PA). Em um nível intermediário estão as Zonas de 

Desenvolvimento Econômico (DE) e de Urbanização Consolidada (UC). Porém, 

existem significativas diferenças entre os resultados dos dois índices. 

Gráfico 4 - Comparação IPAV/ GI 

 

GI IPAV GI IPAV GI IPAV GI IPAV GI IPAV

Desenvolvimento
Economico - DE

Proteção
Ambiental - PA

Urbanização
Consolidada - UC

Urbanização
Precária - UP

Total Geral

Classe de Qualidade Baixa 51.80% 11.76% 23.98% 8.15% 66.84% 12.46% 85.91% 23.37% 40.17% 14.70%

Classe de Qualidade Moderada 21.06% 43.45% 14.15% 13.67% 22.22% 61.11% 11.76% 68.42% 27.59% 49.95%

Classe de Qualidade Alta 15.18% 22.01% 13.19% 16.31% 9.09% 16.16% 1.86% 6.66% 12.92% 14.79%

Classe de Qualidade Muito Alta 11.95% 22.77% 48.68% 61.87% 1.85% 10.27% 0.46% 1.55% 19.32% 20.56%
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A Zona de Urbanização Precária (UP) apresentou as maiores desigualdades de 

valores entre os índices. Neste setor, o IPAV registrou 23,37% das células como 

Baixa Qualidade, contra 85,91% no GI. Considerando que na média este setor 

possui apenas 14% de sua área com cobertura vegetal e mais de 60% de áreas 

ocupadas por edificações, os valores produzidos pelo GI sugerem maior coerência 

com as condições ambientais da Zona de Urbanização Precária. 

 

Reforçando este argumento, o IPAV classificou a maior parte da UP na classe 

Moderada Qualidade. Entretanto, as 442 células desta classe possuem pouquíssima 

ou irrisória quantidade de cobertura vegetal e 33% das células possuem menos de 

10% de vegetação, sendo que a média da classe é de 14%. 

 

Deste modo, ainda que os 23,37% de Baixa Qualidade mapeados pelo IPAV 

representem apenas as condições mais severas do ponto de vista ambiental, no 

todo a situação da Zona de Urbanização Precária é mais grave que o indicado por 

este índice.  

 

Em compensação, na Zona de Proteção Ambiental (PA) o mapeamento produzido 

pelo IPAV obteve melhores resultados. Neste setor a média de cobertura vegetal é 

de 64%, sendo que destes aproximadamente 51% são de cobertura arbórea. A Zona 

PA possua cerca de 30% da sua área impermeabilizada e edificações com bom 

nível construtivo, além de maior quantidade de vegetação no entorno. Entretanto, ¼ 

das células que pertencem a esta Zona foram classificadas no GI como Baixa 

Qualidade. 

 

A razão é que o GI não possui a capacidade de incorporar o efeito da vizinhança 

sobre as células de análise. Entretanto, pela aptidão a quantificar a vegetação do 

entorno e por considerar os tipos de vegetação na classificação das células, no IPAV 

apenas 8% das células da Zona Homogênea de Proteção Ambiental foram 

classificadas como Baixa Qualidade. 

 

Também em razão da ponderação dos fatores, as células classificadas pelo IPAV 

possuem uma distribuição mais equilibrada entre as classes de qualidade, ao 
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contrário do GI que possui uma tendência a concentrar as células da área de estudo 

na faixa de Baixa Qualidade. Assim, o IPAV revelou maior capacidade de 

diferenciação da área de estudo e, portanto, de considerar as diferenças estruturais 

urbanas. 

 

Todavia, o IPAV é um índice estruturado em torno da ponderação de quatro 

parâmetros, dois representativos do ―estado” ou situação das áreas verdes, e dois 

que representam “pressões” com base no diagnóstico da ocorrência das áreas 

construídas. A combinação destes parâmetros pode, em tese, compensar carências 

de um dos atributos, o que interfere diretamente no enquadramento nas categorias 

de qualidade ambiental. Contudo, a ausência generalizada de um dos atributos pode 

impactar severamente no resultado final do índice. Por exemplo, Taboão da Serra 

possui uma verticalização incipiente que representa muito pouco da área geral do 

município. Deste modo, o parâmetro 4, que trata da proporção da altura das 

edificações produziu na maioria das células um valor baixo. Ainda que na 

ponderação final este parâmetro represente apenas 18%, será o suficiente para 

reduzir de forma significativa o valor do índice. Esta pode ser uma das causas da 

maior quantidade de células (49,95%), praticamente a metade da área de estudo, 

terem sido classificadas como Moderada Qualidade pelo IPAV.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O uso de dados LIDAR (ALS) melhorou o desempenho na identificação e 

qualificação de alvos urbanos, o que contribuiu para o aprimoramento de uma 

metodologia de avaliação da qualidade ambiental com base em um Índice 

Ponderado de Áreas Verdes. 

 

O atributo altimétrico não pode, exclusivamente, identificar as manchas de 

vegetação em áreas urbanas densamente ocupadas. Há necessidade do uso 

conjugado com imagens de um sensor infravermelho. Porém, é um eficiente recurso 

para qualificação dos tipos de vegetação, pois a precisão altimétrica oferece de 

modo simples a distinção da cobertura vegetal. No caso das edificações, além de 

auxiliar na delimitação mais precisa, oferece a possibilidade de trabalhar com a 

altura e com o volume, dois atributos fundamentais na avaliação dos efeitos das 

áreas construídas na qualidade ambiental urbana.  

 

O Índice Ponderado de Áreas Verdes (IPAV) com base na metodologia desenvolvida 

por Gupta et al. (2012) representa um avanço na utilização da vegetação como 

parâmetro sintético da qualidade ambiental urbana porque integra atributos que 

geralmente são utilizados de modo dissociado como cobertura vegetal e áreas 

construídas. Contudo, a adaptação feita a partir da metodologia original não foi 

capaz de abranger a complexa conjuntura ambiental de Taboão da Serra, que 

possui grande parte de seu território ocupado de modo caótico e condições 

urbanísticas muito distintas da proposta de Gupta et al. (2012) que trabalha com 

intervalos iguais de 25%. 

 

A ponderação dos fatores conforme a metodologia original de Gupta et al. (2012) 

atenua as condições ambientais de áreas urbanas que não possuem uma 

verticalização expressiva. A principal razão é que a ponderação compensa 

pequenas porcentagens de atributos que, associado ao fato das classes de 

qualidade possuírem intervalos longos (25% por classe), acarreta um aumento geral 

das células classificadas como Moderada Qualidade, situação que também pode ser 

constatada na análise dos resultados de Gupta et al. (2012). Ainda que a 
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modelagem experimentada nesta pesquisa tenha atribuído um limite inferior ao 

proposto no método original, ou seja, considerou um fator de impacto das áreas 

construídas a partir das edificações com mais de 6 metros, muitas áreas 

densamente ocupadas que não possuem este gabarito de altura obtiveram um valor 

elevado neste quesito, resultando em uma falsa condição de qualidade ambiental. 

Esta constatação sugere que o efeito da extensão e a altura das áreas construídas 

devem ser mensurados de modo integrado e não em parâmetros distintos. 

 

Conforme relatado na literatura, esta pesquisa assinala que a quantidade de 

edificações, mensuradas com apoio de atributos altimétricos, interfere na 

Temperatura Superficial Urbana, aventando que as proporções de áreas verdes 

necessárias para atenuar estes efeitos microclimáticos também podem ser 

mensuradas em função da quantidade das áreas construídas. A altimetria oferece 

um dimensionamento mais preciso, permitindo uma modelagem mais coerente dos 

efeitos negativos causados pelo crescimento vertical dos espaços construídos. A 

dimensão vertical das áreas construídas é um fator relevante e precisa ser 

considerada na avaliação ambiental urbana.  

 

A mensuração das áreas verdes do entorno proporciona maior qualidade na 

avaliação, porque absorve a influência da vizinhança em cada célula, tornando mais 

realista o exame das condições ambientais. 

 

No geral, o desempenho IPAV oscilou entre as regiões analisadas. O índice obteve 

melhor desempenho no mapeamento das piores condições ambientais. De todo 

modo, conclui-se que como parâmetro da qualidade ambiental a situação das áreas 

verdes pode ser melhor avaliada com base na composição estrutural dos elementos 

urbanos. Nesta perspectiva ainda há muito que avançar, porém os resultados já 

demonstram que principalmente na identificação dos locais com piores condições 

ambientais as células classificadas pelo IPAV possuem indicadores mais 

consistentes.  

 

Considerando que as edificações representam a principal fonte de pressão sobre a 

qualidade ambiental urbana e que a vegetação é o elemento de maior potencial de 
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mitigação das condições ambientais adversas, sugere-se investigar futuramente 

uma metodologia que, com base no potencial do LIDAR (ALS), vincule as carências 

de áreas verdes em função de volume do espaço construído. Desta maneira, ao 

invés de estimar a densidade de áreas verdes apenas em função de uma base 

territorial, seria interessante uma avaliação com base na quantidade estimada de 

áreas construídas. Em tese, esta mensuração ofereceria um índice mais dinâmico 

da distribuição da cobertura vegetal em áreas urbanas, pois, enquanto as medições 

baseadas apenas em limites administrativos ou em células são estáticas, o volume 

de áreas construídas é um valor que acompanha o desenvolvimento das cidades.  

 

O mapeamento produzido a partir da integração do LIDAR com ortofotos permite 

mensurar e caracterizar a vegetação urbana em escala cadastral. Isto representa 

uma potencial ferramenta na gestão urbana, uma vez que possibilita distinguir lotes 

territoriais de lotes edificados. Esta escala é muito importante, porque possibilita a 

análise de elementos como jardins, terrenos abandonados, cemitérios e arborização 

viária, que segundo a bibliografia são fundamentais para a biodiversidade e para o 

equilíbrio ambiental urbano. 

 

Embora este trabalho tenha utilizado apenas a altura e declividade como forma de 

identificação e caracterização dos elementos estruturais, pesquisas demonstram que 

a gama de aplicações do LIDAR/ALS em áreas urbanas é enorme. Cabe como 

sugestão para futuros trabalhos uma avaliação da combinação dessas imagens em 

uma classificação Orientada a Objetos (OBIA). Portanto, a combinação das imagens 

de Altimetria/LIDAR, Ortofotos NIR e Ortofotos RGB representa uma poderosa fonte 

de dados da conjuntura espacial urbana e uma boa opção a gestores urbanos 

interessados no reconhecimento do território. 

 

Por fim, tendo por base a distribuição das áreas verdes e a composição dos 

elementos do meio construído, não podemos afirmar que a maioria do território de 

Taboão da Serra possui uma Baixa Qualidade ambiental. Mas, podemos confirmar 

que a maioria dos seus habitantes convive com uma situação crítica do ponto de 

vista das condições ambientais. 

 

 



124 

 

REFERÊNCIAS 

AB‘SABER, A.N.; Domínios dos Mares de Morros do Brasil. Geomorfologia, 

IGEOG/USP, São Paulo, (2)  p.1-9, 1966 

AB‘SABER, A.N.; Domínios morfoclimáticos e províncias fitossanitárias do Brasil. 

Orientação, IGEOG/USP, São Paulo, (3)  p.45-48, 1967 

AKBARI, H; POMERANTZ, M; TAHA, H. Cool surfaces and shade trees to reduce 

energy use and improve air quality in urban areas. Solar energy, v. 70, n. 3, p. 295-

310, 2001. 

ALMEIDA, Samuel Luna de. Análise espacial das doenças respiratórias e a 

poluição relacionada ao tráfego no município de São Paulo. 2013. Dissertação 

(Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/disponíveis/6/6134/tde-21052013-161130/. Acesso em: 

2013-11-11 

ALVEY, A. Promoting and preserving biodiversity in the urban forest. Urban Forestry 

& Urban Greening, v. 5, n. 4, p. 195-201, 2006. 

ARAKI, H. Fusão de informações espectrais, altimétricas e de dados auxiliares 

na classificação de imagens de alta resolução espacial.2005. 126p. Tese 

(Doutorado em Ciências Geodésicas) – Setor de Ciências da Terra, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2005. 

ARNOLD, J C; GIBBONS, JC. "Impervious surface coverage: the emergence of a 

key environmental indicator." Journal of the American planning Association 62.2 

(1996): 243-258. 

BARTELS, Marc; WEI, Hong; FERRYMAN, James. Analysis of LIDAR data fused 

with co-registered bands. In: Video and Signal Based Surveillance, 2006. 

AVSS'06. IEEE International Conference on. IEEE, 2006. p. 60-60. 

BERKMAN, Lisa F. et al. From social integration to health: Durkheim in the new 

millennium. Social science & medicine, v. 51, n. 6, p. 843-857, 2000. 

BOWLER, D E. et al. Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of 

the empirical evidence. Landscape and urban planning, v. 97, n. 3, p. 147-155, 

2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 

BRANDALIZE, Amauri Alfredo. Perfilamento a LASER: comparação com métodos 

Fotogramétricos. In: XX Congresso Brasileiro de Cartografia, Anais, CD ROM, 

Porto Alegre. 2001. 

BRUN, S. E.; BAND, L. E. Simulating runoff behavior in an urbanizing 

watershed. Computers, Environment and Urban Systems, v. 24, n. 1, p. 5-22, 2000. 

CARDOSO, M. R. A. Estudo da relação entre doenças respiratórias e 

cardiovasculares e poluição veicular nas regiões metropolitanas do estado de São 

Paulo com a finalidade de subsidiar a estruturação das atividades do programa de 

vigilância em saúde e qualidade do ar. São Paulo, Março, 2010- projeto 

FAPESP/PPP-SUS 2006. 

 

CARLOS, A. F. A. São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro. In: 

Geografias de São Paulo: a metrópole do século XXI. São Paulo: Contexto, p.51-

83, 2004. 

CARLSON, T. N.; GILLIES, R. R.; PERRY, E. M.A method to make use of thermal 

infrared temperature and NDVI measurements to infer surface soil water content and 

fractional vegetation cover. Remote Sensing Reviews, v. 9, n. 1-2, p. 161-173, 

1994. 

CAVALHEIRO, F.; DEL PICCHIA, P. C. D. Áreas verdes: conceitos, objetivos e 

diretrizes para o planejamento. In: Encontro Nacional sobre Arborização Urbana, 

4. 1992, p. 29 - 38. 

CENTENO, J.A.S.; MITISHITA, E.A. Laser scanner aerotransportado no estudo 

de áreas urbanas: a experiência da UFPR. In: Anais do XIII Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, Florianópolis-SC, 2007, p. 3645-3652. 

CERVERO, R et al. Influences of built environments on walking and cycling: lessons 

from Bogotá. International Journal of Sustainable Transportation, v. 3, n. 4, p. 

203-226, 2009. 

CHANDER, G; MARKHAM, B. L.; HELDER, D. L. Summary of current radiometric 

calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors. Remote 

sensing of environment, v. 113, n. 5, p. 893-903, 2009. 

CHAVEZ, P S. Image-based atmospheric corrections-revisited and 

improved. Photogrammetric engineering and remote sensing, v. 62, n. 9, p. 1025-

1035, 1996. 



126 

 

CHEN, L. C et al. Fusion of LIDAR (ALS) data and optical imagery for building 

modeling. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 35, 

n. B4, p. 732-737, 2004 

CHEN, X. L et al. Remote sensing image-based analysis of the relationship between 

urban heat island and land use/cover changes. Remote Sensing of Environment, 

104, 133–146, 2006. 

CHENG, K. S et al. Assessing the effect of land cover changes on air temperature 

using remote sensing images – A pilot study in northern Taiwan. Landscape and 

Urban Planning, 85, 85–96, 2008. 

COHEN, D A. et al. Contribution of public parks to physical activity. American 

Journal of Public Health, v. 97, n. 3, p. 509-514, 2007. 

COLDING, J; BARTHEL, S. The potential of ‗Urban Green Commons‘ in the 

resilience building of cities. Ecological Economics, v. 86, p. 156-166, 2013. 

COLEY, R L; SULLIVAN, W C.; KUO, F E. Where does community grow? The social 

context created by nature in urban public housing. Environment and Behavior, v. 

29, n. 4, p. 468-494, 1997. 

COLL, César et al. Validation of Landsat-7/ETM+ thermal-band calibration and 

atmospheric correction with ground-based measurements. Geoscience and Remote 

Sensing, IEEE Transactions on, v. 48, n. 1, p. 547-555, 2010. 

CONGALTON, Russell G. A Review of Assessing the Accuracy of Classifications of 

Remotely Sensed Data. REMOTE SENS. ENVIRON, v. 37, p. 35-46, 1991. 

CORNELIS, J; HERMY, M. Biodiversity relationships in urban and suburban parks in 

Flanders. Landscape and Urban Planning, v. 69, n. 4, p. 385-401, 2004. 

CRÓSTA, Álvaro Penteado. Processamento digital de imagens de 

sensoriamento remoto. Ed.rev. – Campinas, SP: IG/UNICAMP, 1992. 170p 

DE ARAUJO, Wellison Tatagiba. Evolução Urbana e Dinâmica da Paisagem em 

Setores Periféricos da Metrópole Paulistana: O Caso de Taboão da Serra-SP. 

2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

DENG, C; WU, C. Examining the impacts of urban biophysical compositions on 

surface urban heat island: A spectral unmixing and thermal mixing 

approach. Remote Sensing of Environment, v. 131, p. 262-274, 2013. 



127 

 

DONOVAN, Rossa G. et al. Development and application of an urban tree air quality 

score for photochemical pollution episodes using the Birmingham, United Kingdom, 

area as a case study. Environmental science & technology, v. 39, n. 17, p. 6730-

6738, 2005. 

DONG, P.; RAMESH, S.; NEPALI, A. Evaluation of small-area population estimation 

using LIDAR (ALS), Landsat TM and parcel data. International Journal of Remote 

Sensing, v. 31, n. 21, p. 5571-5586, 2010. 

EL-ASHMAWY, N.; SHAKER, A.;YAN, W. Pixel vs. Object-Based Image 

classification techniques for LIDAR (ALS) Intensity Data. In: International Archives 

of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume 

XXXVIII-5/W12, 2011.ISPRS Workshop, 29-31, Calgary, Canada, August , 2011. 

 

FERNANDEZ-JURICIC. ; JOKIMÄKI, J. A habitat island approach to conserving birds 

in urban landscapes: case studies from southern and northern Europe. Biodiversity 

& Conservation, 10(12), 2023-2043, 2010. 

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE (2013) 

Perfil municipal. 2013. Disponível em <http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/ > 

GARTLAND, L. Ilhas de calor: como mitigar zonas de calor em áreas urbanas. Lisa 

Gartland, 2010. 

GASTON, K J. et al. Urban domestic gardens (IV): the extent of the resource and its 

associated features. Biodiversity & Conservation, v. 14, n. 14, p. 3327-3349, 2005. 

GILES-CORTI, B; DONOVAN, RJ. The relative influence of individual, social and 

physical environment determinants of physical activity. Social science & medicine, 

v. 54, n. 12, p. 1793-1812, 2002. 

GIONGO, Marcos et al. LIDAR: princípios e aplicações florestais. Pesquisa 

Florestal Brasileira, v. 30, n. 63, p. 231, 2010. 

GRAHN, P; STIGSDOTTER, U A. Landscape planning and stress. Urban forestry & 

urban greening, v. 2, n. 1, p. 1-18, 2003. 

GRAHN, P; STIGSDOTTER, UK. The relation between perceived sensory 

dimensions of urban green space and stress restoration. Landscape and Urban 

Planning, v. 94, n. 3, p. 264-275, 2010. 

GROVE, J. M. et al. Characterization of households and its implications for the 

vegetation of urban ecosystems. Ecosystems, v. 9, n. 4, p. 578-597, 2006. 

 



128 

 

GUPTA, K.; KUMAR, P.; PATHAN, S,K.; SHARMA, KP . Urban neighborhood Green 

Index – A measure of green spaces in urban area. Landscape and Urban 

Planning, Volume 105, Issue 3, 15, Pages 325-335, 2012. 

 

HEWITT III, Mason J. Synoptic inventory of riparian ecosystems: the utility of Landsat 

Thematic Mapper data. Forest ecology and management, v. 33, p. 605-620, 1990. 

 

HÖFLE, Bernhard; HOLLAUS, Markus. Urban vegetation detection using high 

density full-waveform airborne LIDAR data-combination of object-based image 

and point cloud analysis. na, 2010. 

HUANG, G; ZHOU, W; CADENASSO, M. L. Is everyone hot in the city? Spatial 

pattern of land surface temperatures, land cover and neighborhood socioeconomic 

characteristics in Baltimore, MD. Journal of environmental management, v. 92, n. 

7, p. 1753-1759, 2011. 

HUANG, Y. J. et al. The potential of vegetation in reducing summer cooling loads in 

residential buildings. Journal of Applied Meteorology, v. 26, p. 1103-1116, 1987. 

HUG, S-M et al. Restorative qualities of indoor and outdoor exercise settings as 

predictors of exercise frequency. Health & Place, v. 15, n. 4, p. 971-980, 2009. 

HURD, J D. et al. Characterization of forest fragmentation and urban sprawl using 

time sequential Landsat imagery. In: ASPRS 2001 Annual Convention, St. Louis, 

MO. 2001. 

HUSSAIN, Ejaz et al. Building extraction and rubble mapping for City Port-au-Prince 

post-2010 earthquake with GeoEye-1 imagery and LIDAR data.Photogrammetric 

Engineering & Remote Sensing, v. 77, n. 10, p. 1011-1023, 2011. 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2009); Apostila do Curso de 

Processamento Digital de Imagens. INPE/SELPER. Maio 2009. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  I. B. G. E. 2004; ( 3ª Ed) – Mapas de 

Vegetação do Brasil, . Escala  1:5.000.000. Rio de Janeiro. IBGE. (disponível em: 

mapas.ibge.gov.br)  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  I. B. G. E. 2010, Censo Demográfico. 

Disponível em< http://www. censo2010. ibge. gov. br/>. 2011 

 

JENSEN, J. R. Sensoriamento Remoto do Ambiente: uma perspectiva em 

recursos terrestres; tradução José Carlos Epiphanio (coordenador) et al. São José 

dos Campos, SP: Parêntese, 2009. 



129 

 

 

JIN, JIAO. A Random Forest Based Method for Urban Land Cover Classification 

using LIDAR (ALS) Data and Aerial Imagery. 2012. 134p. Master of Science in 

Geography. University of Waterloo, Ontario, Canada, 2012. Disponível em:  

<https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/6770> Acesso em 14 set 2013. 

 

JORGENSEN, Anna; ANTHOPOULOU, Alexandra. Enjoyment and fear in urban 

woodlands–Does age make a difference?. Urban Forestry & Urban Greening, v. 6, 

n. 4, p. 267-278, 2007. 

 

JORDÃO, Silvia. A contribuição da Geomorfologia para o conhecimento da 

fitogeografia nativa do estado de São Paulo e da representatividade das 

Unidades de Conservação de Proteção Integral. 2011. Tese (Doutorado em 

Geografia Física) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8135/tde-18062012-104957/>. Acesso 

em: 2014-07-27. 

KAPLAN, R. The nature of the view from home psychological benefits. Environment 

and Behavior, v. 33, n. 4, p. 507-542, 2001. 

KAUFFMANN, Márcia O.; DA SILVA, Luciene Pimentel. Taxa de impermeabilização 

do solo: um recurso para a implementação da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento urbano integrado à gestão dos recursos hídricos. Anais: Encontros 

Nacionais da ANPUR, v. 11, 2013. 

KONG, F.; YIN, H.; NAKAGOSHI, N. Using GIS and landscape metrics in the 

hedonic price modeling of the amenity value of urban green space: A case study in 

Jinan City, China. Landscape and Urban Planning, v. 79, n. 3, p. 240-252, 2007. 

LANG, S. et al. Quantifying and qualifying urban green by integrating remote 

sensing, GIS, and social science method. In: Use of landscape sciences for the 

assessment of environmental security, Springer, Netherlands, pp. 93–105, 2008 

Langenbuch, J. R. Estruturação da Grande São Paulo-Estudo de Geografia 

Urbana. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia. Departamento de 

Documentação e Divulgação Geográfica e Cartográfica. 1971.527p. 

LI, X; ZHOU, W; OUYANG, Z. Relationship between land surface temperature and 

spatial pattern of greenspace: What are the effects of spatial resolution?. Landscape 

and Urban Planning, v. 114, p. 1-8, 2013. 



130 

 

LI, Haitao et al. Fusion of high-resolution aerial imagery and LIDAR data for object-

oriented urban land-cover classification based on SVM. Proceedings of the ISPRS 

Working Group IV/1:“Dynamic and Multi-dimensional GIS, p. 179-184, 2007. 

LIU, T; YANG, X. Mapping vegetation in an urban area with stratified classification 

and multiple endmember spectral mixture analysis. Remote Sensing of 

Environment, v. 133, p. 251-264, 2013 

LO, C. P.; FABER, B J. Integration of Landsat Thematic Mapper and census data for 

quality of life assessment. Remote Sensing of Environment, v. 62, n. 2, p. 143-157, 

1997. 

LO, C. P. Application of Landsat TM data for quality of life assessment in an urban 

environment. Computers, environment and urban systems, v. 21, n. 3, p. 259-

276, 1997. 

LOMBARDO. M. A. Ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo. São 

Paulo: Hucitec, 1985. 

 

LUTTIK, Joke. The value of trees, water and open space as reflected by house 

prices in the Netherlands. Landscape and urban planning, v. 48, n. 3, p. 161-167, 

2000. 

MA, Y; KUANG, Y; HUANG, N. Coupling urbanization analyses for studying urban 

thermal environment and its interplay with biophysical parameters based on 

TM/ETM+ imagery. International Journal of Applied Earth Observation and 

Geoinformation, v. 12, n. 2, p. 110-118, 2010. 

MAAS, J et al. Green space, urbanity, and health: how strong is the 

relation? Journal of epidemiology and community health, v. 60, n. 7, p. 587-592, 

2006. 

MAAS, J et al. Is green space in the living environment associated with people's 

feelings of social safety? Environment and planning. A, v. 41, n. 7, p. 1763, 2009. 

MCKINNEY, Michael L. Urbanization, Biodiversity, and Conservation The impacts of 

urbanization on native species are poorly studied, but educating a highly urbanized 

human population about these impacts can greatly improve species conservation in 

all ecosystems. BioScience, v. 52, n. 10, p. 883-890, 2002. 

MCPHERSON, E. G et al. Atmospheric carbon dioxide reduction by Sacramento's 

urban forest. Journal of Arboriculture, v. 24, p. 215-223, 1998. 



131 

 

MCPHERSON, E. G et al. Million trees Los Angeles canopy cover and benefit 

assessment. Landscape and Urban Planning, v. 99, n. 1, p. 40-50, 2011. 

MELESSE, A M.; SHIH, S. F. Spatially distributed storm runoff depth estimation using 

Landsat images and GIS. Computers and Electronics in Agriculture, v. 37, n. 1, p. 

173-183, 2002. 

MIQUELES, M.A. et al. Classificação de imagens obtidas do laser scanner baseada 

em atributos espectrais e espaciais. In: Anais XI SBSR - Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, Belo Horizonte, Brasil, p. 1883 – 1890, 2003.  Disponível 

em:<http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2003/03.28.12.35/doc/@sumario.htm> 

MORATO, R. G.; KAWAKUBO,F. S.;PRESOTTO, A.;LUCHIARI, A. Avaliação da 

qualidade de vida urbana em Taboão da Serra/SP - Brasil. In: Rodrigues da Silva, 

Antônio Nelson; Lucas de Souza, Léa Cristina; Gomes Mendes, José Fernando. 

(Org.).Planejamento urbano, regional, integrado e sustentável: 

Desenvolvimentos recentes no Brasil e em Portugal. 1 ed. São Carlos: Ministério 

das Cidades/EESC USP, 2005, v. 1, p. 271-286. 

NOWAK, D J. et al. Measuring and analyzing urban tree cover. Landscape and 

Urban Planning, v. 36, n. 1, p. 49-57, 1996. 

NOWAK, D J.; CRANE, D E. Carbon storage and sequestration by urban trees in the 

USA. Environmental pollution, v. 116, n. 3, p. 381-389, 2002. 

NUCCI, João Carlos; CAVALHEIRO, Felisberto. Cobertura vegetal em áreas 

urbanas: conceito e método. Revista GEOUSP–Tempo e espaço, n. 6, p. 29, 1999. 

NUCCI, J.C. et al. Mapeamento da qualidade ambiental urbana. in: Anais do 

International Congress on Environmental Planning and Management – 

Environmental Challenges of Urbanization, Brasília, Catholic University of Brasilia – 

Campus II, 2005 

NUCCI, João Carlos. Qualidade ambiental e adensamento urbano: um estudo de 

ecologia e planejamento da paisagem aplicado ao distrito de Santa Cecília, MSP. 

João Carlos Nucci. 2ª ed. - Curitiba: O Autor, 2008. 150 p. 

PAULEIT, S; ENNOS, R; GOLDING, Y. Modeling the environmental impacts of urban 

land use and land cover change—a study in Merseyside, UK. Landscape and Urban 

Planning, v. 71, n. 2, p. 295-310, 2005. 

PHAM, Thi-Thanh-Hien et al. Spatial distribution of vegetation in Montreal: An 

uneven distribution or environmental inequity? Landscape and Urban Planning, 

2012. 

http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2003/03.28.12.35/doc/@sumario.htm


132 

 

PESCHARDT, K K.; SCHIPPERIJN, J; STIGSDOTTER, U K. Use of small public 

urban green spaces (SPUGS). Urban Forestry & Urban Greening, v. 11, n. 3, p. 

235-244, 2012. 

PRETTY, Jet al. The mental and physical health outcomes of green 

exercise. International journal of environmental health research, v. 15, n. 5, p. 

319-337, 2005. 

NOWAK, D. J., & CRANE, D. E. Carbon storage and sequestration by urban trees in 

the USA. Environmental pollution, 116(3), 381-389,2002. 

 

RAFIEE, R.; SALMAN MAHINY, A.; KHORASANI, N. Assessment of changes in 

urban green spaces of Mashad city using satellite data. International Journal of 

Applied Earth Observation and Geoinformation, 11(6), 431-438. 2009 

 

RENSLOW, M. S.; (editor). Manual of Airborne Topographic LIDAR (ALS), 

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2012 

RIBEIRO, André de Almeida. Estudo de correlação das internações hospitalares 

por câncer, poluição relacionada ao tráfego e nível sócio-econômico no 

município de São Paulo. 2011. Dissertação (Mestrado em Saúde Ambiental) - 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-13092011-

115456/>. Acesso em: 2013-11-11. 

ROEMMICH, J N. et al. Association of access to parks and recreational facilities with 

the physical activity of young children. Preventive medicine, v. 43, n. 6, p. 437-441, 

2006. 

SCHIPPERIJN, J. Use of urban green space. Forest & Landscape Research No. 

45-2010. Forest & Landscape Denmark, Frederiksberg.2010.155 pp. 

 

SCHÖPFER, E.; LANG, S.; BLASCHKE, T. A" Green Index" incorporating remote 

sensing and citizen's perception of green space. International Archives of 

Photogramm., Remote Sensing and spatial information sciences, p. 1-6, 2005 

SEXTON, J O. et al. Urban growth of the Washington, DC–Baltimore, MD 

metropolitan region from 1984 to 2010 by annual, Landsat-based estimates of 

impervious cover. Remote Sensing of Environment, v. 129, p. 42-53, 2013. 

SIMPSON, J R.; MCPHERSON, E. G. Simulation of tree shade impacts on 

residential energy use for space conditioning in Sacramento. Atmospheric 

Environment, v. 32, n. 1, p. 69-74, 1998. 



133 

 

SIMPSON, J R. Urban forest impacts on regional cooling and heating energy use: 

Sacramento County case study. Journal of Arboriculture, v. 24, p. 201-214, 1998. 

SINGH, K. K. et al. LIDAR (ALS)-Landsat data fusion for large-area assessment of 

urban land cover: Balancing spatial resolution, data volume and mapping 

accuracy. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 74, p. 110-

121, 2012. 

Sleavin, William J., et al. "Measuring impervious surfaces for non-point source 

pollution modeling." Proceedings of the ASPRS 2000 Annual Convention. 2000. 

SMALL, Christopher. Estimation of urban vegetation abundance by spectral mixture 

analysis. International journal of remote sensing, v. 22, n. 7, p. 1305-1334, 2001. 

SNEP, R; OPDAM, P. Integrating nature values in urban planning and design. In: 

Urban ecology. Cambridge University Press, Cambridge, p. 261-286, 2010. 

STÅHLE, A. Compact sprawl: Exploring public open space and contradictions 

in urban density. 242p.PhD Dissertation. KTH- School of Architecture and the Built 

Environment. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2008. Disponível 

em:<http:// kth.divaportal.org/smash/get/diva2:37326> . Acesso em: 14 set.2013.  

 

STRAUSS, B; BIEDERMANN, R. Urban brownfields as temporary habitats: driving 

forces for the diversity of phytophagous insects. Ecography,29(6), 928-940, 2006. 

 

SUZUKI, J C. Metamorfoses da expansão urbana na gênese da moderna cidade de 

São Paulo. In: Geografia de São Paulo: Representações e crise da Metrópole. 

São Paulo, Contexto, p. 131-56, 2004. 

TAKANO, T; NAKAMURA, K; WATANABE, M. Urban residential environments and 

senior citizens‘ longevity in megacity areas: the importance of walkable green 

spaces. Journal of epidemiology and community health, v. 56, n. 12, p. 913-918, 

2002. 

TAMOSIUNAS, Abdonas et al. Accessibility and use of urban green spaces, and 

cardiovascular health: findings from a Kaunas cohort study.Environmental Health, 

v. 13, n. 1, p. 20, 2014. 

TAYLOR, A F et al. Growing up in the inner city green spaces as places to 

grow. Environment and Behavior, v. 30, n. 1, p. 3-27, 1998. 

TARIFA, J. R.; ARMANI, G. As unidades climáticas urbanas da cidade de São Paulo: 

os climas ea (re) produção do espaço nas metrópoles. VII ENCUENTRO DE 



134 

 

GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA. Santiago do Chile: Universidad de Chile, 

2001. 

TYRVÄINEN, Liisa; MIETTINEN, Antti. Property prices and urban forest 

amenities. Journal of environmental economics and management, v. 39, n. 2, p. 

205-223, 2000. 

TEO, T-A; SHIH, T-Y. LIDAR (ALS)-based change detection and change-type 

determination in urban areas. International Journal of Remote Sensing, v. 34, n. 3, 

p. 968-981, 2013. 

TUCCI, Carlos EM. Plano diretor de drenagem urbana: princípios e 

concepção. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 2, n. 2, p. 5-12, 1997. 

VOOGT, J A.; OKE, T R. Thermal remote sensing of urban climates. Remote 

sensing of environment, v. 86, n. 3, p. 370-384, 2003. 

VOSSELMAN, George et al. 3D building model reconstruction from point clouds and 

ground plans. International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and 

Spatial Information Sciences, v. 34, n. 3/W4, p. 37-44, 2001. 

XIAO, Q et al. Rainfall interception by Sacramento's urban forest. Journal of 

Arboriculture, v. 24, p. 235-244, 1998. 

YUAN, F; BAUER, M E. Comparison of impervious surface area and normalized 

difference vegetation index as indicators of surface urban heat island effects in 

Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, v. 106, n. 3, p. 375-386, 2007. 

YUAN, F. et al. Land cover classification and change analysis of the Twin Cities 

(Minnesota) Metropolitan Area by multitemporal Landsat remote sensing. Remote 

sensing of Environment, v. 98, n. 2, p. 317-328, 2005. 

WANG, Y; MOSKOVITS, D K. Tracking fragmentation of natural communities and 

changes in land cover: applications of Landsat data for conservation in an urban 

landscape (Chicago Wilderness). Conservation Biology, v. 15, n. 4, p. 835-843, 

2001. 

WENG, Q; LU, D; SCHUBRING, J. Estimation of land surface temperature–

vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Remote sensing of 

Environment, v. 89, n. 4, p. 467-483, 2004. 

WOOD, Byron C.; PULLIN, Andrew S. Persistence of species in a fragmented urban 

landscape: the importance of dispersal ability and habitat availability for grassland 

butterflies. Biodiversity & Conservation, v. 11, n. 8, p. 1451-1468, 2002 



135 

 

WU, C.; LUNG, S. Candice.; JAN, Jihn-Fa. Development of a 3-D urbanization index 

using digital terrain models for surface urban heat island effects. ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing, v. 81, p. 1-11, 2013 

 

ZHANG, Keqi; WHITMAN, Dean. Comparison of three algorithms for filtering airborne 

LIDAR data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, v. 71, n. 3, p. 313-

324, 2005. 

 

ZHANG, Keqi; YAN, Jianhua; CHEN, Shu-Ching. Automatic construction of building 

footprints from airborne LIDAR data. Geoscience and Remote Sensing, IEEE 

Transactions on, v. 44, n. 9, p. 2523-2533, 2006. 

ZHANG, Q. et al. Urban built-up land change detection with road density and spectral 

information from multi-temporal Landsat TM data. International Journal of Remote 

Sensing, v. 23, n. 15, p. 3057-3078, 2002. 

ZHANG, Y; ODEH, I OA; RAMADAN, E. Assessment of land surface temperature in 

relation to landscape metrics and fractional vegetation cover in an urban/ peri-urban 

region using Landsat data. International Journal of Remote Sensing, v. 34, n. 1, p. 

168-189, 2013. 

ZHOU, W; HUANG, G; CADENASSO, M L. Does spatial configuration matter? 

Understanding the effects of land cover pattern on land surface temperature in urban 

landscapes. Landscape and Urban Planning, v. 102, n. 1, p. 54-63, 2011. 

ZHU, Z et al. Assessment of spectral, polarimetric, temporal, and spatial dimensions 

for urban and peri-urban land cover classification using Landsat and SAR 

data. Remote Sensing of Environment, v. 117, p. 72-82, 2012. 

 


