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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 

 

 

 

“Porque será que aceitamos tão facilmente uma lógica, senso comum, que teima em 

nos apresentar os subúrbios como espaços sem beleza, quase sempre sem importância 

cultural ou histórica? É intrigante perceber como, em pouco mais de um século, os 

moradores do Rio de Janeiro acostumaram-se a denominar e, posteriormente, 

menosprezar, parte considerável desta cidade.” 

(MATTOSO, 2009) 
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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 

 

UMA NOVA VARIÁVEL NO PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 

URBANO SUSTENTÁVEL: ÁREAS VERDES EM QUINTAIS NO SUBÚRBIO DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Vera Jane Ruffato Pereira Ferreira 

 

Setembro/2016 

 

Orientadores: Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas 

  José Antônio Sena do Nascimento  

   

Programa: Planejamento Energético 

 

Aproximadamente 54% da população do planeta vive em cidades e aglomerações 

urbanas e a tendência é de crescimento, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Nesse cenário é importante a realização de estudos que auxiliem na mitigação dos 

problemas socioambientais relacionados a esse processo de expansão com o foco no 

desenvolvimento da sustentabilidade urbana. Nesse sentido as áreas verdes urbanas 

constituem-se em uma das muitas variáveis que compões a paisagem urbana e devem ser 

consideradas no planejamento sustentável. Este estudo tem como objetivo a quantificação 

e análise das áreas verdes presentes nos quintais domésticos do subúrbio do município do 

Rio de Janeiro e sua contribuição para o verde urbano. Para tal adotou-se a abordagem 

conhecida como Análise de Imagem Baseada em Objetos Geográficos (GEOBIA) 

integrada à Mineração de Dados para a classificação digital das imagens de sensoriamento 

remoto de alta resolução. Constatou-se que as áreas verdes presentes nos quintais são 

representativas para o verde urbano da região. Os quintais com vegetação correspondem 

à 40% da área verde mapeada pela prefeitura, considerada no planejamento municipal. 

Ela corresponde à 13,87% da área residencial e 5,59% do total da área urbana estudada. 

Dessa forma, os quintais devem ser vistos como uma nova variável a ser considerada para 

o planejamento e gestão urbana local visto seu potencial de mitigação de problemas 

socioambientais como poluição do ar, ilhas de calor, estresse da vida urbana, entre outros. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Science (D.Sc.) 

 

A NEW VARIABLE FOR PLANNING AND SUSTAINABLE URBAN 

DEVELOPMENT: GREEN AREAS IN DOMESTIC GARDENS OF RIO DE 

JANEIRO SUBURBS 

 

Vera Jane Ruffato Pereira Ferreira 

 

September/2016 
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     José Antônio Sena do Nascimento  

 

Department: Energy Planning 

 

Approximately 54% of the world population lives in cities and urban areas, a 

number that tends to grow, especially in developing countries. In this scenario, it is 

important to conduct studies to assist in the mitigation of environmental problems related 

to the process of expansion with focus on the development of urban sustainability. In this 

sense, urban green areas are one of the many variables that compose the urban landscape 

and should be considered in sustainable planning. This study aims to quantify and analyze 

the present green areas in domestic suburban gardens in the city of Rio de Janeiro and its 

contribution to the urban green. To this end, the approach known as Geographic Object-

Based Image Analysis (GEOBIA) integrated with Data Mining for digital classification 

of remote sensing high resolution images was adopted. It was found that the present green 

areas in the domestic gardens are representative for the urban green area. Domestic 

gardens with vegetation correspond to 40% of the green area originally mapped by the 

city government and considered in municipal planning. It corresponds to 13.87% of the 

residential area and 5.59% of the total urban area studied. Thus, domestic gardens should 

be seen as a new variable to be taken in account for planning and local urban management 

because of its potential for mitigation of social and environmental problems such as air 

pollution, heat islands, stress of urban life, among others.  



 

ix 

 

Sumário 

 

1. Introdução .................................................................................................................. 1 

1.1. Justificativa ........................................................................................................ 2 

1.2. Objetivos ............................................................................................................ 4 

1.2.1. Objetivos Gerais ......................................................................................... 4 

1.2.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 4 

1.3. Estrutura da Tese ............................................................................................... 5 

2. Bases e discussões teórico-conceituais ...................................................................... 7 

2.1. Planejamento urbano: Do urbanismo Clássico ao Urbanismo Verde ................ 7 

2.2. Áreas Verdes Urbanas e seu papel no contexto da cidade para a sustentabilidade 

urbana. ......................................................................................................................... 15 

2.2.1. Definição de Áreas Verdes Urbanas: O Ecossistema Urbano .................. 16 

2.2.2. Áreas Verdes Urbanas e Serviços Ambientais (Ecossistêmicos) ............. 18 

2.3. Os quintais e o verde urbano nas cidades ........................................................ 27 

3. Caracterização da Área de Estudo: Os Subúrbios da Zona Norte Carioca .............. 30 

3.1. Breve Histórico da Ocupação Urbana da Cidade do Rio de Janeiro ............... 36 

3.2. A Formação do Subúrbio Carioca.................................................................... 38 

3.3. O Novo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro e as diretrizes propostas para 

a AP3   ......................................................................................................................... 46 

4. Materiais e Métodos ................................................................................................ 51 

4.1. Imagens Orbitais .............................................................................................. 52 

4.2. Delimitação dos alvos: quintais ....................................................................... 54 

4.3. Analise baseada em objeto geográfico (GEOBIA) .......................................... 58 

4.3.1. Pré-processamento das imagens ............................................................... 61 

4.3.2. Definição da legenda de cobertura ........................................................... 62 

4.3.3. Segmentação ............................................................................................. 65 

4.3.4. Classificação temática digital ................................................................... 69 

4.3.5. Tratamento dos dados pós-classificação................................................... 73 

4.3.6. Avaliação estatística da classificação ....................................................... 74 

4.4. Cálculo de Indicadores: Índice de Cobertura Verde em Área Urbana (ICVAU) e 

Índice de Área Verde (IAV) ....................................................................................... 77 

 

 



 

x 

 

5. Resultados e Discussão............................................................................................ 79 

5.1. Parâmetros de classificação e Confiabilidade e acurácia dos resultados ............. 79 

5.2. Áreas verdes em quintais domésticos na AP3 da cidade do Rio de Janeiro ........ 80 

5.3. Áreas com cobertura arbórea e qualidade de vida da população ......................... 97 

5.4. Políticas públicas e planejamento para o desenvolvimento urbano sustentável 104 

6. Conclusões e Recomendações ............................................................................... 118 

7. Referências Bibliográficas..................................................................................... 123 

 

  



 

xi 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 - Funções das Áreas Verdes. (Fonte: BARGOS, 2010, apud MATIAS; 

CAPORUSSO, 2011, adaptado). ...................................................................................... 3 

Figura 2 - Visões norteadoras do planejamento urbano segundo SCANDURRA (1995).8 

Figura 3 - Os pilares do Urbanismo Verde e os aspectos a serem considerados. (Fonte: 

LEHMANN, 2010). ........................................................................................................ 13 

Figura 4 – Localização e divisão administrativa da Área de Planejamento 3 ................ 31 

Figura 5 - Áreas verdes mapeadas pela prefeitura para a AP3 (Elaboração própria com 

dados do IPP, 2011) ........................................................................................................ 33 

Figura 6 – Praças na Área de Planejamento 3 (Elaboração própria com dados do IPP, 

2011). .............................................................................................................................. 34 

Figura 7 – Brinquedos infantis, Praça Jardim Vista Alegre, Vista Alegre. .................... 35 

Figura 8 – Campo de futebol, Praça Nossa Senhora da Apresentação – Irajá. .............. 35 

Figura 9 – Unidade de saúde – UPA, Parque Ari Barroso – Penha. .............................. 35 

Figura 10 – Nave do Conhecimento, Parque Madureira – Madureira. ........................... 35 

Figura 11 – Estradas de ferro do Rio de Janeiro em 1908 (SILVEIRA, 2008). ............. 40 

Figura 12 - Estudo de residência econômica de José Biancardi, planta baixa e fachada 

(Revista Acropole, 1939 apud SILVEIRA, 2008). ........................................................ 43 

Figura 13 – Propaganda de lançamento de empreendimento imobiliário no bairro de 

Maria da Graça (Revista A CASA, 1925, apud SILVEIRA, 2008). .............................. 43 

Figura 14 – Promoção de Lançamento do Bairro Jardim Carioca na Ilha do Governador 

(O CRUZEIRO, 1952). ................................................................................................... 44 

Figura 15 – Propaganda de lançamento de empreendimento imobiliário no bairro Villa 

Guanabara (atual Brás de Pina) (A NOITE, 1928). ........................................................ 44 

Figura 16 – Mapa das Macrozonas do Município do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 

2011b). ............................................................................................................................ 49 

Figura 17 – Curva de fator de refletância direcional-hemisférica típica de uma folga verde

 ........................................................................................................................................ 52 

Figura 18 - Exemplo de Ortofoto da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, escalas 

1:1500 e 1:500. ............................................................................................................... 54 

Figura 19 – Exemplo da máscara das quadras das áreas residenciais da Área de 

Planejamento 3 (AP3) da cidade do Rio de Janeiro em escala 1:30.000 ....................... 55 



 

xii 

 

Figura 20 – Falta de padronização da vetorização das quadras, inclusão de ruas de 

calçadas em algumas quadras. ........................................................................................ 56 

Figura 21 – Erros de vetorização corrigidos – Inserção de canteiros e praças. .............. 56 

Figura 22 – Áreas excluídas da máscara referente às quadras de áreas residenciais – em 

evidência um posto de gasolina e um galpão. ................................................................ 57 

Figura 23 – Resultado final da edição dos polígonos da máscara referente às quadras de 

áreas residenciais ............................................................................................................ 57 

Figura 24 - Modelo conceitual da classificação baseada em objeto. Fonte: (ANTUNES, 

2003) ............................................................................................................................... 59 

Figura 25 - Fluxograma metodológico referente ao mapeamento das áreas verdes em 

quintais domésticos ........................................................................................................ 60 

Figura 26 – Classes que compõem a legenda de cobertura do estudo em questão. ........ 62 

Figura 27 – Resultado da Segmentação Chessboard. .................................................... 66 

Figura 28 – Resultado da Classificação da Segmentação Chessboard em “residencial” e 

“não- residencial”. .......................................................................................................... 67 

Figura 29 – Parâmetros utilizados no processo de segmentação Chessboard. ............... 67 

Figura 30 – Parâmetros utilizados na segmentação Multi-resolution............................. 68 

Figura 31 – Resultado da segmentação Multiresolution. ............................................... 69 

Figura 32 – Imagem do Google Earth® e do Google Street View® para a verificação de 

alvo – árvore em quintal residencial. .............................................................................. 70 

Figura 33 – Exemplo de árvore de decisão. Fonte: CARVALHO (2011) ..................... 72 

Figura 34 – Parâmetros utilizados na ferramenta CART. .............................................. 72 

Figura 35 – Árvore de Processo. .................................................................................... 73 

Figura 36 – Resultado da classificação CART. .............................................................. 73 

Figura 37 -  Exemplo de uma matriz de erros. Fonte: (CARVALHO, 2011) ................ 75 

Figura 38 – Árvore de decisão com parâmetros de classificação das imagens .............. 79 

Figura 39 – Composição do uso do solo na AP3 em relação as áreas não residenciais, 

residenciais e os usos dos quintais domésticos. .............................................................. 82 

Figura 40 - Composição do uso do solo nas áreas residenciais da AP3 em relação as áreas 

residenciais e os usos dos quintais domésticos. .............................................................. 82 

Figura 41 – Resultado do mapeamento das áreas verdes nos quintais da AP3 sobreposto 

das áreas verdes mapeadas pela prefeitura. .................................................................... 84 

Figura 42 – Localização dos aglomerados subnormais (Favelas) .................................. 85 



 

xiii 

 

Figura 43 – Gráfico comparativo entre a proporção da cobertura arbórea em quintais e a 

arbórea-arbustiva mapeada pela prefeitura em relação a área classificada da RA. ........ 86 

Figura 44 - Gráfico comparativo entre a proporção da cobertura rasteira em quintais e a 

gramíneo-lenhosa mapeada pela prefeitura em relação a área classificada da RA. ....... 87 

Figura 45 – Proporção cobertura arbórea em quintais e arbóreo-arbustiva mapeada pela 

prefeitura por área do bairro. .......................................................................................... 91 

Figura 46 - Proporção cobertura rasteira em quintais e gramíneo-lenhosa mapeada pela 

prefeitura por área do bairro. .......................................................................................... 92 

Figura 47 – Proporção das áreas verdes mapeadas pela prefeitura pela área total do bairro 

para a AP3. ..................................................................................................................... 94 

Figura 48 – Proporção das áreas verdes nos quintais domésticos pela área total do bairro 

para a AP3. ..................................................................................................................... 95 

Figura 49 - Proporção das áreas verdes total (mapeamento da prefeitura + quintais 

domésticos) pela área total do bairro para a AP3. .......................................................... 96 

Figura 50 – ÍAV por habitante referente a cobertura arbórea arbustiva mapeada pela 

prefeitura. ...................................................................................................................... 100 

Figura 51 - ÍAV por habitante referente a cobertura arbórea dos quintais domésticos. 101 

Figura 52 - ÍAV por habitante referente a cobertura arbórea arbustiva mapeada pela 

prefeitura acrescida da cobertura arbórea dos quintais domésticos. ............................. 102 

Figura 53 – Exemplos de residências unifamiliar (casa) tradicional utilizado nos 

loteamentos do subúrbio durante a ocupação da região (século XX), fotos tiradas nos 

bairros: Cordovil (linha 1); Brás de Pina e Penha (linha 2). ........................................ 106 

Figura 54 - Exemplos de residências multifamiliar (prédio) que vêm sendo construídos 

em lotes antes ocupados por casas, fotos tiradas nos bairros: Cordovil e Vista Alegre.

 ...................................................................................................................................... 107 

Figura 55 - Exemplos de condomínios que vêm sendo construídos em lotes antes 

ocupados por fábricas ou galpões, fotos tiradas nos bairros: Del Castilho (linha 1); e Irajá 

(linha 2). ....................................................................................................................... 108 

Figura 56 – IAPs que tiveram suas áreas comuns modificadas para a construção de muros 

e garagens, IAPC Irajá. ................................................................................................. 109 

Figura 57 – IAPs que tiveram suas áreas comuns ocupadas por construções irregulares. 

Foto tirada no IPASE da Avenida Vicente de Carvalho, em Vicente de Carvalho. ..... 109 



 

xiv 

 

Figura 58 – Conjuntos habitacionais que mantiveram suas áreas comuns mais similares à 

concepção original, fotos tiradas: IAPI da Penha (Linhas 1 e 2) e MONTAB da Avenida 

Hanibal Porto, em Irajá (Linha 3). ................................................................................ 110 

Figura 59 – Terreno com residências unifamiliares no modelo de casas conjugadas e 

apartamento tipo casa, com desmembramento do terreno. Foto tirada no bairro de Vista 

Alegre. .......................................................................................................................... 111 

Figura 60 - Terreno com residências unifamiliares no modelo de vilas e casa de fundos. 

Foto tirada no bairro de Vista Alegre. .......................................................................... 112 

Figura 61 – Residências unifamiliares que utilizaram o quintal em sua totalidade para a 

construção de estruturas de lazer. Foto tirada em Irajá (a direita) e em Vista Alegre (a 

esquerda). ...................................................................................................................... 112 

Figura 62 - Movimento Vista Alegre + Verde e suas ações de plantio de árvores em praças 

urbanas (O GLOBO, 2015) .......................................................................................... 113 

Figura 63 – Movimento Vista Alegre + Verde e suas ações de plantio de árvores em 

calçadas (esquerda) e quintais (direita) (Fotografias cedidas pelos donos) .................. 113 

Figura 64 – Casas tradicionais descaracterizadas por construções e ampliações 

irregulares. Fotos tiradas nos bairros de Brás de Pina (esquerda) e Cordovil (direita). 115 

  



 

xv 

 

Índice de Quadros 

 

Quadro 1 – Serviços ambientais das áreas verdes (SANCHES, 2014) .......................... 19 

Quadro 2 – Ecossistema urbano e serviços ambientais relevantes associados (Fonte: 

BOLUND; HUNHAMMAR, 1999, tradução própria) ................................................... 20 

Quadro 3 - Resumos da revisão bibliográfica dos índices de estoque de carbono em áreas 

urbanas. ........................................................................................................................... 25 

Quadro 4 – Definição das Macrozonas por Regiões de Planejamento e Regiões 

Administrativas da Cidade (RIO DE JANEIRO, 2011b). .............................................. 48 

Quadro 5 – Características das imagens utilizadas (Elaboração própria com dados da 

EMBRAPA, 2013). ........................................................................................................ 53 

Quadro 6 – Esquema de interpretação das legendas de cobertura do solo de interesse 

(Fonte: CARVALHO, 2011, adaptado). ......................................................................... 63 

  



 

xvi 

 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 - Evolução percentual das áreas antrópicas por área de planejamento do 

Município do Rio de Janeiro – 1984-2001(IPP, 2005, adaptado). ................................. 32 

Tabela 2 - Evolução da Área de Floresta por Área de Planejamento do Município do Rio 

de Janeiro 1984-2001 (IPP, 2005, adaptado). ................................................................. 32 

Tabela 3 - Áreas verdes da AP3 mapeadas pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro 

(IPP, 2011). ..................................................................................................................... 35 

Tabela 4 – Qualificação das classificações e índice Kappa ............................................ 77 

Tabela 5 – Matriz de confusão ....................................................................................... 80 

Tabela 6 – Coeficiente de concordância Kappa ............................................................. 80 

Tabela 7 – Composição do uso do solo na AP3 em relação as áreas residenciais privadas 

e os usos dos quintais domésticos. ................................................................................. 81 

Tabela 8 – Áreas Verdes da AP3 por Região Admirativa (RA) ..................................... 86 

Tabela 9 - Áreas Verdes da AP3 por Bairro. .................................................................. 88 

Tabela 10 – IAVs em quintais, mapeada pela prefeitura e total por RA. ....................... 98 

Tabela 11 - IAVs em quintais, mapeada pela prefeitura e total por Bairro. ................... 98 

Tabela 12 - Comparação entre a normal climatológica do Município e a temperatura 

média mensal observada na rede meteorológica de qualidade do ar (PROGRAMA 

MONITORAR, 2012). .................................................................................................. 103 

 

  



 

xvii 

 

Lista de Siglas 

 

 AP – Área de Planejamento 

 CART – Classification and Regression Trees 

 IAP – Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

 IAV – Índice de Áreas Verdes 

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 ICVAU – Índice de Cobertura Verde em Área Urbana. 

 IELUP – Índice de Espaços Livres de Uso Público. 

 IPP – Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 

 IVP – Infravermelho próximo 

 KDD - Knowledge Discovery in Databases 

 LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade 

 MS – Imagens multiespectrais 

 NDVI - Normalized Difference Vegetation Index. 

 PPA – Plano Plurianual.  

 RA – Região Administrativa 

 RGB – Imagem em modo cores (Red, green, blue) 

 SMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 V – Banda Espectral do Vermelho 

 

 

  



 

1 

 

1. Introdução 

 

A proporção de pessoas que vivem em cidades e aglomerações urbanas continua 

batendo recordes históricos a cada ano. Em 2016, 54% da população humana passou a 

viver em ambientes urbanos (UN-HABITAT, 2016) e a expectativa é que ocorra uma 

expansão ainda maior nos próximos 25 anos (UNFPA, 2007). chegando a 66% na metade 

do século (UN-HABITAT, 2016). Apesar de algumas cidades, principalmente em países 

desenvolvidos, estarem indo na contramão dessa tendência, THEYS (1997) ressalta que 

a duplicação da população urbana dos países do Sul até 2030 e sua concentração em 

megalópoles deverá ter impactos consideráveis ao meio ambiente: aumento das emissões 

atmosféricas, problemas ingerenciáveis de poluição sonora, resíduos, saneamento, 

congestionamento, entre outros. As cidades também são responsáveis por mais de 70% 

das emissões globais de CO2 (UN-HABITAT, 2016). Dessa forma, torna-se necessário 

articular uma cidade sustentável, que tenha condições de reduzir drasticamente os efeitos 

nocivos dessa transição no meio ambiente e na saúde humana (THEYS, 1997). No Brasil, 

a proporção da população residente em áreas urbanas segue a mesma tendência. A taxa 

de urbanização já é bem mais elevada, chegando à 84,4% (IBGE, 2011a). 

Esse cenário é preocupante visto que as cidades produzem rupturas no fluxo 

contínuo da biosfera, consumindo recursos em uma taxa superior à capacidade natural de 

regeneração. As capacidades técnicas e científicas podem ser usadas para corrigir essas 

distorções, ativando a resposta dos ecossistemas naturais à urbanização (SASSEN; 

DOTAN, 2011). Para tal, é necessário o engajamento em pesquisas e experimentações 

em diversos campos do conhecimento, gerando um diálogo articulado entre as ciências 

naturais e sociais, as artes e humanidades (FILHO, 2015). Na esfera política, é importante 

que os planejadores e tomadores de decisão entendam a dinâmica ambiental e valorem os 

serviços ecossistêmicos existentes nessas áreas antropizadas, a fim de possibilitar o 

desenvolvimento sustentável dessas cidades (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). 

A redução gradativa dos espaços verdes urbanos é diretamente relacionada ao 

adensamento de construções e ao crescimento horizontal, além da carência de 

planejamento que considere as questões ambientais. A escassez de áreas verdes nas 

cidades brasileiras e a perda de qualidade ambiental dela consequente, tem sido um ponto 

central de debate nas últimas décadas envolvendo universidades, institutos de pesquisa, 

poder público, ONGs e sociedade (SANCHES, 2014). 
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Dentre os vários aspectos necessários para o desenvolvimento de uma cidade 

sustentável, as áreas verdes urbanas constituem-se em uma das variáveis que devem ser 

incorporadas de forma mais ativa no planejamento da cidade. Essas áreas fazem parte do 

ecossistema urbano e devem ser consideradas dado o seu dinamismo, as suas correlações 

e interdependências, não podendo ser simplesmente isoladas. Contudo, a oferta de 

espaços livres nas cidades que possibilitem a ampliação de áreas verdes públicas é restrita. 

Segundo SANCHES (2014) os poucos terrenos disponíveis são alvo de investidores, 

incorporadores e de especulação imobiliária, que vislumbram usos rentáveis e lucrativos 

dessas áreas. Dessa forma outras opções de espaço devem ser buscadas e estudadas como 

alternativas para a ampliação das áreas verdes na paisagem urbana.  

Nesse sentido é que esta tese se pauta no estudo das áreas verdes privadas 

presentes nos quintais domésticos, como parte do ecossistema urbano, e sua influência no 

contexto geral da cidade a fim de munir de informação aos planejadores para o subsídio 

ao planejamento e a tomada de decisão. 

 

1.1. Justificativa 

 

As árvores localizadas em vias públicas, praças, parques e florestas urbanas 

proporcionam inúmeras vantagens para a qualidade ambiental urbana, os conhecidos 

serviços ambientais ou ecossistêmicos (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). Esses podem 

ser definidos como os benefícios que a sociedade obtém, direta ou indiretamente, a partir 

das funções desempenhadas pelos ecossistemas (COSTANZA et al., 1997). Algumas das 

funções das áreas verdes, que desempenham os serviços ecossistêmicos, estão 

representadas esquematicamente na Figura 1.  

Um único serviço ecossistêmico pode ser produto de uma ou mais funções e uma 

função pode contribuir com dois ou mais serviços (BARGOS, 2010 apud MATIAS; 

CAPORUSSO, 2011, adaptado). Muitas funções ecossistêmicas são interdependentes, o 

que caracteriza ainda mais a complexidade envolvida neste conceito. A conservação e a 

restauração dos serviços ecossistêmicos em áreas urbanas podem reduzir a pegada 

ecológica das cidades assim como aprimorar a sua capacidade de resiliência (GÓMEZ-

BAGGETHUN; BARTON, 2013). Dessa forma, a preocupação com a arborização no 

planejamento das cidades pode contribuir também com mais esse desafio ambiental.   
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Figura 1 - Funções das Áreas Verdes. (Fonte: BARGOS, 2010, apud MATIAS; CAPORUSSO, 2011, 

adaptado). 

 

O mapeamento da vegetação urbana se restringe, na maioria dos casos, apenas a 

parques, reservas, matas ciliares e outras áreas com valor de conservação já conhecido ou 

potencial (MATHIEU; ARYAL; CHONG, 2007). Em alguns casos são consideradas 

também a própria vegetação urbana, das calçadas e praças. Contudo segundo 

HAMAMURA (2013), os quintais ainda são pouco estudados como parte da composição 

do verde urbano, que podem representar uma grande proporção da área urbana total. 

Assim sendo, o mapeamento dos quintais domésticos é de suma importância para 

entender sua contribuição no uso do solo urbano, sendo fundamental para o planejamento 

e a formulação de políticas públicas. Estas áreas privadas possuem características 

distintas das áreas públicas, variando em função das necessidades e recursos do 

proprietário (HAMAMURA, 2013). 

Dois fatores foram cruciais para a seleção da região do subúrbio da Zona Norte 

do município do Rio de Janeiro (Área de Planejamento 3 – AP3) como área de estudo 

para o desenvolvimento desta tese. O primeiro fator consiste no fato dessa ser a região 

ambientalmente mais degradada do município do Rio de Janeiro, possuindo as maiores 

taxas de antropização e um dos menores índices de áreas verdes, conforme detalhamento 

no capítulo 3 desta tese.  
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O segundo fator está relacionado com o Macrozoneamento do Novo Plano Diretor 

da cidade do Rio de Janeiro e seus respectivos vetores de crescimento e diretrizes gerais 

de uso e ocupação do solo da cidade, que indicam, de forma geral, os padrões de ocupação 

urbana a serem adotados no processo de adensamento e expansão da mesma. A AP3 está 

definida como Zona de Ocupação Incentivada, na qual é estimulado o adensamento 

populacional, a intensidade construtiva e o incremento das atividades econômicas e 

equipamentos de grande porte. Assim sendo, o que se percebe é uma grande mudança nas 

características de ocupação desta região, aonde as residências tradicionais, com quintais 

associados, vêm sendo substituídas por edifícios e outras estruturas urbanas 

caracteristicamente mais adensadas, reduzindo potencialmente essas áreas verdes, sem 

realmente conhecer sua contribuição na manutenção da qualidade ambiental da região, 

conforme detalhado no item 3.3. 

 Nesse contexto, a hipótese a ser testada nessa tese é a de que os quintais da área 

de planejamento 3 (AP3) da cidade do Rio de Janeiro possuem uma contribuição 

significativa para o verde urbano da região. Com isso, a incorporação das áreas verdes 

presentes nos quintais nas políticas públicas e no planejamento urbano da cidade é 

importante para a melhoria da qualidade ambiental e a qualidade de vida.  

Além da importância de cunho acadêmico, o presente estudo traz contribuições 

que têm o potencial de sustentar políticas públicas de intervenção na cidade, através de 

fundamentos teóricos que legitimem a introdução de novas variáveis no modelo de gestão 

urbana.  

 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivos Gerais 

 

Estudar a contribuição dos quintais para as áreas verdes urbanas do subúrbio do 

município do Rio de Janeiro e contribuir com o incremento de informações sobre o tema, 

ampliando o debate sobre sua significância no planejamento urbano sustentável da cidade. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho os seguintes objetivos específicos 

deverão ser alcançados: 

 Estimar a área total de quintais da AP3 e seus respectivos percentuais; 
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 Estimar a área de quintais com cobertura arbórea e rasteira e seus respectivos 

percentuais; 

 Analisar comparativamente os resultados encontrados as áreas verdes mapeadas 

pela prefeitura; 

 Analisar a representatividade dos índices estimados; 

 Calcular indicadores que associem a informação com a manutenção da qualidade 

de vida na região; 

 Avaliar a representatividade destas áreas na contribuição para os serviços 

ambientais; 

 Analisar possíveis inconsistências do planejamento urbano/plano diretor, 

mediante os resultados obtidos; 

 Indicar como os resultados podem ser usados como subsídio ao planejamento 

territorial urbano objetivando a melhoria da qualidade ambiental e da qualidade 

de vida.     

 

1.3. Estrutura da Tese 

 

  Para a melhor apresentação da pesquisa desenvolvida, de forma a organizar os 

conceitos, métodos, resultados e discussões, a presente tese foi estruturada em 6 capítulos. 

  O capítulo 1 faz a introdução do tema de estudo, apresentando o contexto em que 

o mesmo se insere, a hipótese, a justificativa e os objetivos da pesquisa. 

O capítulo 2 traz as discussões teórico-conceituais para embasamento da pesquisa. 

Inicia-se com uma revisão da evolução do pensamento do planejamento urbano, 

perpassando pela definição de áreas verdes urbanas, discutindo sua importância na 

composição do ecossistema urbano e equilíbrio ambiental através dos serviços 

ecossistêmicos. O intuito dessa sessão é aprofundar alguns aspectos teóricos-conceituais 

relacionando o planejamento urbano ao planejamento ambiental e à ecologia da paisagem 

com foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

O capítulo 3 apresenta a área de estudo e suas características socioeconômicas, 

ambientais e de uso e ocupação do solo. Para a contextualização e a melhor compreensão 

da estrutura urbana do subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro (AP3) foi realizada uma 

revisão do histórico de ocupação urbana da cidade com ênfase no desenvolvimento dessa 

região especifica. Por fim, são apresentadas as diretrizes do Plano Diretor da Cidade para 

esta região, que fundamentam a base norteadora das intervenções na área até 2020. A 

estruturação desse contexto foi fundamental para o embasamento da metodologia e das 

discussões desse trabalho de forma a não distanciar os resultados e propostas apresentadas 

e do dinamismo que é a realidade de uma cidade. 
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O capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada para a mensuração das áreas verdes 

nas áreas residenciais não edificadas (quintais) da AP3 da cidade do Rio de Janeiro. Dado 

o caráter multidisciplinar do trabalho e a complexidade das metodologias de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento utilizadas a seção foi subdividida de forma a 

fazer uma revisão conceitual de cada método. Também foram tratados neste item os testes 

estatísticos aplicados para a aferição da confiabilidade dos resultados e os indicadores 

utilizados para a mensuração da qualidade ambiental e da qualidade de vida. 

O capítulo 5 compila os resultados obtidos, apresenta a corroboração da hipótese 

de pesquisa e discute as correlações desse resultado com a manutenção da qualidade 

ambiental e da qualidade de vida na cidade. É feita também a correlação dos resultados 

com as características urbanas da cidade e como o planejamento pode interferir na 

alteração das áreas verdes presentes nos quintais domésticos. O capítulo apresenta 

também alternativas para viabilizar a inserção dessas áreas como componente no 

planejamento da cidade. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas a partir dos resultados da 

pesquisa. São destacados os principais resultados encontrados e apontadas as limitações 

e gargalos metodológicos. São elencados, também, as recomendações para os possíveis 

desdobramentos de pesquisa e desenvolvimento nessa temática como continuação e 

complementação desse trabalho. 
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2. Bases e discussões teórico-conceituais 

 

2.1. Planejamento urbano: Do urbanismo Clássico ao Urbanismo Verde 

 

O Planejamento Urbano surgiu no século XIX na Europa tendo sido proposto 

como alternativa para a solução dos problemas urbanos decorrentes do processo de 

industrialização e do consequente crescimento demográfico das cidades. Dentre esses 

problemas destacam-se aqueles relacionados à miséria, à poluição e à segregação 

socioespacial (CARVALHO, 2009).  

Conforme CARVALHO (2009, p.24) o Planejamento Urbano pode ser definido 

como “um instrumento público de controle das relações sociais, que se realiza mediante 

medidas e procedimentos de disciplinamento e regulamentação da ação dos agentes 

públicos e privados no processo de produção do espaço urbano”. 

Segundo SCANDURRA (1995), o urbanismo pode ser considerado uma área 

acadêmica recente, com saber técnico modesto. Assim, um dos riscos da transferência de 

conceitos da área ambiental para o planejamento urbano e territorial é gerar projetos 

superficiais e frágeis. A partir de uma revisão do processo histórico, o autor, apresenta as 

três visões que vêm norteando o planejamento urbano: o reducionismo, o holismo e a 

complexidade (Figura 2). 

A primeira visão, o reducionismo, inspirou a concepção de cidade seguindo leis 

rígidas como um assunto puramente exato, explicado pela física e pela matemática. Tal 

abordagem acaba por não considerar detalhes importantes na análise e no planejamento 

local, visto que os subsistemas urbanos (transporte, saneamento, habitação, comércio, 

infraestrutura e produção de energia) são tratados de forma independente. O reducionismo 

abrange tanto a concepção da “cidade como máquina” quanto a da “cidade ilimitada”. No 

primeiro caso, o zoneamento urbano envolve rigidez, segregação e mobilidade entre as 

partes da cidade. No segundo, muito influenciado pelo período pós 2a Guerra Mundial, 

apresenta uma concepção otimista de planejamento das cidades, que não leva em 

consideração a capacidade de suporte do ambiente (SCANDURRA, 1995). 
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Figura 2 - Visões norteadoras do planejamento urbano segundo SCANDURRA (1995). 

 

O holismo, segunda visão apresentada por SCANDURRA (1995), considera a 

cidade como sendo mais complexa, tendo sido incorporados três paradigmas:  

 Estruturalismo - é o primeiro passo no avanço da pesquisa científica e na 

compreensão da complexidade urbana. Considera a cidade como um sistema 

interligado, onde todas as partes se relacionam. Tem por objetivo identificar essas 

relações e analisar o efeito de inovações ao sistema como um todo e não somente 

à parte diretamente modificada.  

 Cibernético - considera a cidade informacional, onde tecnologias de comunicação 

fazem com que haja grandes fluxos de informação, além de um maior número de 

interações, já que a proximidade entre os envolvidos não é mais uma limitação. 

Isto gera grande aumento de complexidade, uma vez que o número de interações 

cresce exponencialmente e fenômenos como o feedback1 são evidenciados. Os 

modelos cibernéticos podem ser diferenciados em:  

o adaptativos - têm um comportamento que reestabelece o equilíbrio;  

o reflexivos - têm a capacidade de autocompreensão ou autoaprendizagem 

(redes neurais, inteligência artificial).  

                                                 
1 Os resultados de uma ação influenciam suas condições iniciais. 

•A cidade responde a um processo exato, explicado pelas leis da física 
e da matemática;

•Os subsistemas urbanos são tratados de forma independente;

•Cidade máquina e ilimitada.

Reducionismo

•Estruturalismo – sistema integrado/relacionamento entre as partes;

•Cibernético – cidade informacional, fluxo de informações;

•Sistêmico – cidade = conjunto de elementos independentes inter-
relacionados.

Holismo

•Comportamento caótico dos sistemas, sistema termodinâmico aberto -
condição de não equilíbrio.

•Crescimento da cidade limitado pela capacidade de suporte do 
ambiente;

•Planejamento pautado na racionalidade comunicativa.

Complexidade
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 Sistêmico - considera a cidade como um conjunto de elementos independentes, 

porém relacionados. Sua limitação é a não exploração de toda a potencialidade da 

complexidade desse sistema e suas relações. 

Por fim, a visão da Complexidade considera a dinâmica de sistemas não lineares. 

Essa é uma concepção de mundo diversa das anteriores, onde prevalece a incerteza, a 

imprevisibilidade e a não linearidade (leis dos fenômenos naturais). Dadas essas 

características, ao interagirem certos componentes de um sistema não linear geram 

propriedades emergentes, que não podem ser explicadas apenas pelos atributos isolados 

(SCANDURRA, 1995). 

Nesse contexto, uma das principais características de sistemas complexos, 

observada por LORENZ (1963, apud SCANDURRA, 1995), é a divergência de rotas 

bastante próximas, exibindo respostas caóticas. Esse é o caso dos sistemas naturais, em 

que pequenas variações podem se transformar rapidamente em grandes diferenças de 

resultados, um fenômeno que recebe a denominação de “dependência sensível das 

condições iniciais”. A sensibilidade crítica às condições iniciais é a característica 

fundamental que diferencia os sistemas complexos caóticos determinísticos dos sistemas 

que apresentam respostas randômicas ou estocásticas. Ou seja, a imprevisibilidade é 

diferente da aleatoriedade. No primeiro caso, há um padrão não linear, uma ordem 

subjacente. 

No âmbito do paradigma da Complexidade, SCANDURRA (1995) apresenta duas 

concepções. Na primeira vertente, o autor enfoca aspectos significantes da 

termodinâmica: a cidade é um sistema termodinâmico aberto, em condição de não 

equilíbrio, pelo qual passa um intenso fluxo de energia e matéria, produzindo quantidades 

crescentes de rejeitos. Desse modo, há uma limitação termodinâmica à atividade 

produtiva devido ao processo de degradação entrópica irreversível e gerador de resíduos. 

Assim, o crescimento econômico das cidades é limitado pela capacidade suporte do 

ambiente que o circunda. 

 A segunda vertente é a visão da cidade como ecossistema, na qual prevalece o 

gerenciamento de seu metabolismo. A evolução do conceito de ecossistema urbano 

passou a ser trabalhado considerando os princípios definidos pelos ecologistas juntamente 

com alguns princípios urbanísticos. Esse conceito pode ser definido como a interação 

intrínseca entre o homem e os demais componentes bióticos e abióticos que compõem a 

cidade. Dentre as principais atribuições desta abordagem, podemos mencionar: o uso de 
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recursos através de programas de eficiência energética, reciclagem de resíduos e 

utilização de fontes energéticas alternativas (SCANDURRA, 1995). 

  O paradigma da complexidade, também foi abordado por ROSENHEAD (1989). 

Para ele, o planejamento deve ser pautado na Racionalidade Comunicativa que incorpora 

múltiplas linguagens na formulação do planejamento sem que haja qualquer tipo de 

segregação através da linguagem.  Possibilitando, assim, a compreensão e a participação 

dos múltiplos atores envolvidos no processo de tomada de decisão. Outro ponto defendido 

por esse autor é a constante utilização da crítica nos processos de planejamento que 

utilizam a Racionalidade Comunicativa. O planejamento não deve se tornar estático, 

necessitando sempre de rediscussão contínua e da inserção das devidas adaptações, de 

modo que o mesmo possa evoluir. 

Não se pode deixar de mencionar que as ciências urbanas e territoriais lidam com 

sistemas complexos. Isso dificulta prever, por exemplo, como ocorrerá o 

desenvolvimento de certa área, o crescimento da população e os efeitos das ações 

induzidas pelo homem. O comportamento caótico dos sistemas complica 

subsequentemente o aspecto da previsão que pretende o planejamento. Esta é uma nova 

abordagem que, recentemente, fez desenvolver novas ferramentas disciplinares de 

planejamento mais atentas ao controle dos efeitos e das retroalimentações.  

O Planejamento Urbano não tem uma teoria unificadora, estando em constante 

redefinição, incorporando ideias e teorias de várias origens, das mais tradicionais às mais 

radicais. Um exemplo da incorporação de novas contribuições é o planejamento 

colaborativo – Collaborative Planning – formulado por HEALEY (1992), que tem como 

base a teoria da Racionalidade Comunicativa, supracitada. O autor identifica direções 

para o gerenciamento e planejamento urbano, defendendo a comunicação como principal 

ferramenta para o planejamento contemporâneo no contexto democrático. Nesse sentido, 

o processo de planejamento utiliza-se da estruturação de fóruns de debate, nos quais 

programas e projetos de ação serão construídos e onde os conflitos serão identificados, 

discutidos e mediados. Esse processo confere reflexividade ao processo de tomada de 

decisões e ao próprio planejamento.  

Vale lembrar a colocação de HEALEY (1992), de que os conflitos ambientais 

locais não dispõem juntos meros indivíduos com diferentes interesses, mas pessoas em 

diferentes relações culturais, com diferentes maneiras de fazer, ver e conhecer. Não são 

conflitos relacionados a assuntos específicos, mas de concepções sobre o que é um 

problema e suas formas organizacionais. Por trás dessas, muitas vezes, estão relações de 
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poder, que privilegiam não somente algumas pessoas a despeito de outras, mas também 

formas de organização. 

O Planejamento Colaborativo surgiu como contraponto ao Planejamento 

Tecnocrático, que tem como base uma forma centralizada do processo de tomada de 

decisão. Neste último, o projeto de cidade ideal é definido por um grupo de especialistas 

técnicos e científicos, tomando como base a funcionalidade urbana que se resume em 

habitar, trabalhar, circular e cultivar o corpo e o espírito, disposta hierarquicamente e sem 

sobreposição (CARVALHO, 2009). Esse modelo é estritamente ligado à visão 

reducionista e fundamenta-se na formação de um modelo de cidade padronizado e 

compartimentalizado em funções e atividades.   

 Continuando a traçar sua evolução histórica, o Planejamento Urbano incorporou 

a preocupação com a sustentabilidade ambiental e com a qualidade de vida nas cidades 

no âmbito do Urbanismo Verde ou Urbanismo Ecológico2, movimento europeu que 

começou no final dos anos 1990. A complexidade estrutural da inserção da questão 

ambiental no planejamento urbano é caracterizada pela irredutibilidade de seus 

fenômenos e irreversibilidade e não linearidade dos processos subjacentes. Tal situação 

remete à necessidade de uma visão global para o planejamento das cidades, preocupada 

com as inter-relações entre os subsistemas urbanos (transporte, saneamento, 

infraestrutura, energia, segurança, educação etc.) e naturais. 

 SCANDURRA (1995) define que as cidades do desenvolvimento sustentável são 

aquelas que destinariam uma cota relevante de matéria e energia não ao seu crescimento, 

mas à sua manutenção e à sua organização interna. Seriam cidades em que a qualidade se 

contraporia à quantidade, produzindo, mais imaterialidade, com redução quantitativa de 

matéria e energia por produto. Produziria mais organização social, informações, 

eficiência, ou seja, maior complexidade urbana. O autor reconhece, ainda, que a produção 

urbana, ou seja, o trabalho útil resultante do ecossistema urbano por intermédio da 

transformação de matéria e de energia do ambiente, pode ser dividida em três aspectos 

fundamentais: 

 A produção de bens-materiais; 

 O consumo de recursos naturais; e, 

                                                 
2 Urbanismo Ecológico, verde, sustentável, eco-urbanismo ou de baixo carbono não representam correntes 

urbanísticas, podendo ser considerados termos distintos para designar uma mesma linha de pensamento, 

dado que os diversos textos se confundem ao mesclarem com diferenças mínimas os mesmos princípios, 

objetivos e metas, enquanto seus procedimentos metodológicos em muito se assemelham na forma e no 

conteúdo (FILHO, 2015). 
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 A produção imaterial da cidade: a informação. 

  A prevalência dos dois primeiros aspectos define a “cidade de crescimento”, 

enquanto a prevalência do terceiro aspecto define a “cidade de desenvolvimento”. O 

primeiro caso se traduz em uma cidade insustentável, pois tende a utilizar matéria e 

energia para o crescimento e a reservar cota modesta deste para a manutenção e o reforço 

da própria organização interna resultante da complexidade. Já a sociedade da informação 

caracteriza-se por destinar uma cota relevante de matéria e energia para a manutenção e 

o crescimento de sua própria organização interna. 

 Entre as muitas idealizações de cidades sustentáveis encontradas na literatura, 

podemos destacar a visão de LEHMANN (2010), o qual aborda a transformação da cidade 

pós-industrial por meio de estratégias de arquitetura e urbanismo. O ponto de partida para 

as mudanças é a eficiência energética, a utilização de fontes renováveis de energia, a 

redução dos deslocamentos e da dependência de automóveis e as construções inteligentes, 

incluindo o conceito de Green Building. O planejamento das cidades sustentáveis, 

segundo o autor, deve considerar as mudanças climáticas e aplicar novos conceitos de 

adensamento e expansão. É importante reconceitualizar os sistemas urbanos existentes, 

de forma a promover uma distribuição de infraestrutura mais compacta, com uso de solo 

misto e com diversos núcleos urbanos (descentralizados). O que ele chama de “urbanismo 

verde” também inclui sistemas de “zero-emissões, de “zero-resíduos” e a reengenharia 

dos bairros, de acordo com um novo tipo de desenvolvimento compacto e 

socioambientalmente sustentável. 

 Cabe destacar que apesar do termo adensamento ser fortemente vinculado a 

aspectos populacionais, HENKE-OLIVEIRA (2001) aponta que essa é uma visão 

simplificada. Deve-se considerar também indicadores de adensamento habitacional, de 

serviços urbanos, de áreas verdes, de drenagem, entre outros, confrontando-os com a 

densidade populacional de forma a obter uma avaliação mais contundente sobre demanda 

e oferta de serviços.  

 A definição de valores adequados para o adensamento urbano é de difícil 

mensuração. Fatores culturais, de estrutura familiar, formas de edificação, estrutura 

etária, aptidão econômica, entre outros, devem ser considerados, o que torna o cálculo 

complexo (HENKE-OLIVEIRA, 2001). De forma geral, núcleos urbanos pequenos ou 

pouco adensados tendem a exigir um maior investimento per capita para a promoção de 

níveis adequados de serviço em comparação a grandes centros urbanos com alto 

adensamento. Nesses últimos, cada metro de cano instalado para abastecimento e 
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saneamento, praça, hospital ou escola construída atende a um número muito maior de 

moradores. Em contrapartida, o adensamento, pode afetar mais intensamente a qualidade 

de vida e ambiental por problemas de poluição (solo, ar, sonora), aumento da violência, 

entre outros fatores (ACIOLY; DAVIDSON, 1998). 

A Figura 3 sintetiza os 3 pilares e os aspectos envolvidos no Urbanismo Verde, o 

qual se baseia em um modelo conceitual de zero consumo de combustíveis fósseis, zero 

resíduos, zero emissão e o equilíbrio de coexistência entre o ambiente urbano e o natural. 

 
Figura 3 - Os pilares do Urbanismo Verde e os aspectos a serem considerados. (Fonte: LEHMANN, 

2010). 

 

De acordo com SCANDURRA (1995), há alguns aspectos importantes para uma 

política global de renascimento das cidades. Esses se relacionam com os conceitos de 

Urbanismo Verde, apresentados por LEHMANN (2010).  O primeiro deles seria a 

descentralização do poder, com a consolidação da participação social, ideia também 

defendida por HEALEY (1992). Em uma cidade sustentável, a tomada de decisão deve 

Energia e Materiais

Redução do uso de 
energia

Especificação de 
materiais

Cadeia de suprimentos

Soluções envolvendo 
energia renovável

Gestão do suprimento e 
consumo de energia

Controle dos sistemas de 
construção

Prefabricação e 
reciclagem

Eficiência Energética

Gestão de Recursos

Água e Biodiversidade

Gestão das águas urbanas

Tratamento da água e 
irrigação

Fazendas urbanas

Tecnologias para a 
paisagem urbana

Maximização da 
biodiversidade dos 

ecossistemas

Reciclagem das águas 
cinzas

Estocagem de águas 
pluviais urbanas

Gestão dos impactos das 
mudanças globais

Gestão dos resíduos

Planejamento Urbano e 
Transporte

Design Urbano

Sustentabilidade social

Teoria das Ecocidades

Saúde e valorização da 
qualidade da locomoção 

andando

Mobilidade e transporte 
público

Infraestrutura

Construções 
energeticamente 

eficientes

Uso do solo misto

Acessibilidade da 
construção

Redução da dependência 
do carro

Subdivisões



 

14 

 

ser partilhada com o governo, os órgãos da administração pública, os cidadãos e demais 

interessados. Além disso, requisitos sociais de cooperação e solidariedade são necessários 

como suporte para um projeto de renascimento da cidade em contraposição ao processo 

atual de degradação social, cultural e estético. Por último, há a necessidade de políticas 

para a contenção do consumo urbano de energia e para a redução da poluição (ou 

desperdício), inclusive contemplando o uso de materiais locais e sustentáveis, com menos 

energia incorporada. Deve-se basear na qualidade (em oposição à quantidade), na 

contínua transformação, no reuso, na reciclagem e na renovação urbana. (LEHMANN, 

2010). O objetivo é a busca da autonomia, reduzindo a dependência do meio ambiente 

em seu entorno e, sobretudo, dos recursos naturais trazidos de longe. 

O último evento global relacionado à sustentabilidade, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) abordou a questão da 

sustentabilidade das cidades. Em alguns itens do documento gerado há diretrizes que 

fomentam a governança municipal, realçando sua importância no caminho ao 

desenvolvimento sustentável. Os países se comprometeram em promover uma abordagem 

integrada e holística para o planejamento e a construção de cidades sustentáveis através 

do suporte às autoridades locais. Entre as intervenções propostas estão: o 

desenvolvimento de redes de transporte e comunicação eficientes; a construção de 

edifícios mais verdes e assentamentos humanos eficientes; a melhoria da qualidade de ar 

e água; a redução de dejetos; a melhor preparação e resposta para desastres; e a ampliação 

da resiliência às mudanças climáticas (UNITED NATIONS, 2012). 

Em novembro de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODSs foram criados para dar continuidade às 

ações iniciadas no âmbito dos Objetivos do Milênio (ODM), cujos resultados foram 

satisfatórios. O objetivo 11 trata do tema da sustentabilidade das cidades. Ele traz como 

metas questões relacionadas ao aumento da urbanização inclusiva e sustentável, 

conjuntamente com o planejamento e a gestão participativos e integrados, e a necessidade 

de assegurar o acesso universal a espaços públicos verdes (UN, 2016).  

As contribuições de SCANDURRA (1995), LEHMANN (2010) e demais autores 

supracitados podem auxiliar a reflexão sobre um projeto de cidade sustentável. É 

consenso a recomendação de fechamento do ciclo, que se traduz pela substituição da 

análise urbanística tradicional por setor ou subsistema (construção civil, transportes, 

demografia, atividade produtiva) pela abordagem de ciclos (água, rejeitos, energia-
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matéria, mercadorias). Esta última é mais adequada para interpretar os processos reais 

que regulam o mundo vivo e mais apropriada à um modelo ecossistêmico de cidade. Além 

disso, para se alcançar a sustentabilidade é necessário superar o modelo de crescimento 

ilimitado, estabelecendo-se uma cultura de limites e de fronteiras. Esta nova cultura 

exprime uma forma de aliança entre o ambiente construído e o ambiente natural, por um 

processo co-evolutivo cidade-território-ambiente. 

Percebe-se então que o problema relacionado ao projeto e desenvolvimento 

urbano sustentável vai além das fronteiras disciplinares, causando ceticismos e 

dificultando a aceitação daqueles que ainda defendem o conceito disciplinar como 

sinônimos de excelência e inovação. Dessa forma, as divisões acadêmicas tradicionais de 

arquitetura, paisagismo, urbanismo e planejamento urbano, apesar de ainda serem 

necessárias para a formação e acumulação de conhecimentos específicos, são limitadas, 

não sendo suficientes para lidar com a vastidão e a diversidade das questões urbanas 

contemporâneas. Um modo colaborativo de trabalho entre diversas áreas 

(transdisciplinar) é necessário para se pensar os desafios da cidade contemporânea e 

futura, no âmbito do urbanismo ecológico. Áreas com Planejamento Ambiental e 

Ecologia da Paisagem, com ênfase na biodiversidade, são essenciais para à prática 

arquitetônica nesse contexto (MOSTAFAVI; DOHERTY, 2010).   

 De tal modo, a cidade passa a ser vista como ponto de encontro entre ecologia e 

urbanística e, assim, a administração municipal deve abandonar as suas atividades 

reducionistas e criar um “pool” de especialistas interdisciplinares com a competência 

necessária para enfrentar as condições de sobrevivência do sistema vivo urbano. Nessa 

concepção, é necessário buscar justiça social e isso envolve conjugar interesses públicos 

com privados, interesses coletivos com individuais, sem hierarquia ou prioridade. Busca-

se, assim, neutralizar os conflitos relacionados aos diversos usos do território e aos 

diversos modos de conceber a organização da cidade por parte dos diferentes atores 

sociais, em prol de um bem maior comum.  

 

2.2.  Áreas Verdes Urbanas e seu papel no contexto da cidade para a 

sustentabilidade urbana 

   

 É tendência o crescimento do número de pesquisas e estudos técnicos e científicos 

voltados ao desenvolvimento de novas práticas e reflexões sobre o planejamento urbano 

apontando a vegetação urbana como importante indicador da qualidade ambiental nas 
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cidades tanto no Brasil quando no mundo (MATIAS; CAPORUSSO, 2011). As funções 

ecológicas, estéticas e de lazer que essa vegetação pode exercer são atributos que atendem 

as necessidades do ser humano em relação à vegetação. Nesse contexto, estudos sobre a 

vegetação urbana vêm ganhando destaque visto a sua atribuição de melhoria das 

condições do ambiente urbano (MATIAS; CAPORUSSO, 2011).  

  NUCCI (2008) afirma que as cidades estão cada vez mais poluídas, seu ar, seus 

rios etc., e que esta poluição pode ser reduzida substancialmente com a preservação e a 

ampliação da vegetação local. Contudo, apesar da grande importância da cobertura 

vegetal esse atributo é negligenciado no planejamento e desenvolvimento das cidades. 

 

2.2.1. Definição de Áreas Verdes Urbanas: O Ecossistema Urbano 

 

 No âmbito deste trabalho, quando consideramos a vegetação urbana, devemos ter 

em mente as divergências conceituais existes na literatura quanto a terminologia entre os 

estudiosos do tema (SANCHES, 2014). Muitas vezes termos como áreas verdes, espaços 

livres, áreas de lazer e arborização urbana, por exemplo, são usados como sinônimos para 

se referir à vegetação urbana. (MATIAS; CAPORUSSO, 2011; NUCCI, 2008). NUCCI 

(2008), ressalta que apesar desses termos serem geralmente utilizados como sinônimos, 

na verdade eles não o são. 

 Um dos principais fatores geradores desta falta de consenso é a dificuldade de 

mapeamento, classificação e categorização dessas áreas. Esse fato gera a utilização de 

metodologias diversas, não havendo padronização no processo (MATIAS; 

CAPORUSSO, 2011). A falta de consenso sobre essas terminologias compromete as 

comparações entre os diferentes índices, que assumem diferentes denominações, como 

Índice de Espaços Livres de Uso Público (IELUP3), Índice de Cobertura Vegetal em Área 

Urbana (ICVAU4) e Índice de Área Verde por Habitante (IAV5). Apesar de não haver um 

consenso, o termo mais amplamente utilizado para designar a vegetação urbana é “áreas 

verdes” (MATIAS; CAPORUSSO, 2011). 

Muitos autores tratam a vegetação urbana como um ecossistema. O ecossistema 

urbano é uma rede complexa cujos elementos e funções estão estreitamente relacionados. 

                                                 
3 O IELUP é expresso em m2/hab., sendo a área de espaços livres urbanos de uso público. 
4 O ICVAU é expresso em porcentagem e representa a proporção de área coberta com vegetação em relação 

à área total considerada. 
5 Quantidade de espaços livres arborizados de uso público em km2 ou m2 dividido pela quantidade de 

habitantes de uma cidade. 
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Assim como os ecossistemas naturais, o ecossistema urbano transforma energia (trabalho 

humano, capital, energia fóssil etc.) e materiais (madeira, ferro, areia, rochas, informação 

etc.) em produtos e resíduos, contudo a diferença reside no fator humano como 

intensificador dessas transformações (VARGAS; RIBEIRO, 2001).  

Para REBELE (1994), no caso do ambiente urbano, uma cidade pode ser definida 

tanto como um ecossistema único, quanto como uma composição de vários ecossistemas 

individuais, um lago, um parque ou uma praça, por exemplo. O termo ecossistema pode 

ser definido como ''um conjunto interações interespécies e dessas com o ambiente não 

biótico funcionando em conjunto para sustentar a vida'' (MOLL; PETIT, 1994). 

BOLUND; HUNHAMMAR (1999) definem como ecossistema urbano toda e qualquer 

área verde e azul da cidade, incluindo nessa definição inclusive árvores presentes nas ruas 

e no entorno de lagoas, sendo essas, não consideradas um sistema próprio, mas partes de 

um sistema maior.  

 BOLUND; HUNHAMMAR (1999) identificaram sete ecossistemas diferentes 

existentes dentro de áreas urbanas:  

 árvores nas ruas – são árvores individuais, plantadas nas calçadas, muitas vezes 

rodeadas por pavimentação;   

 gramados / parques – são áreas verdes manejadas com uma mistura de grama, 

grandes árvores e outras plantas. Parques de diversão e campos de golfe são 

incluídos nessa categoria;  

 floresta urbana – áreas menos manejadas com maior adensamento de grandes 

árvores;  

 terras cultivadas e jardins – são áreas utilizadas para o cultivo de itens alimentares;  

 zonas húmidas – compostas de áreas pantanosas e alagadas; 

 lagos e mar; e 

 córregos.  

  Considerando-se que os fluxos e interações ecológicas de um ecossistema vão 

muito além dos limites urbanos definidos por razões políticas ou biofísicas. GÓMEZ-

BAGGETHUN & BARTON (2013) definem o ecossistema urbano em um sentido mais 

amplo, compreendendo todas as áreas afetadas direta ou indiretamente pelo fluxo de 

energia ou materiais. Assim nesse ecossistema são incluídos tanto florestas ou 

comunidades de rios e lagos inseridas ou próximas dos limites da cidade, bem como os 

jardins privados, esses não diretamente submetidos ao planejamento urbano público. O 
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presente trabalho tem como objeto de estudo as áreas verdes inseridas nos quintais 

domésticos, que nessa itemização podem ser inseridos dentro de terras cultivadas e 

jardins. Essas áreas fazem assim parte do ecossistema urbano, compondo a paisagem 

urbana. 

 

2.2.2. Áreas Verdes Urbanas e Serviços Ambientais (Ecossistêmicos)  

 

As cidades produzem rupturas no fluxo contínuo da biosfera, consumindo 

recursos em uma taxa superior à capacidade natural de regeneração. As capacidades 

técnicas e científicas podem ser usadas para corrigir tais distorções, ativando a resposta 

dos ecossistemas naturais à urbanização (SASSEN; DOTAN, 2011). Em relação à esfera 

política, BOLUND; HUNHAMMAR (1999) chamam à atenção para a importância de 

que os planejadores e tomadores de decisão entendam e valorem os serviços 

ecossistêmicos existentes nessas áreas antropizadas. 

Os serviços ambientais ou ecossistêmicos podem ser definidos como os benefícios 

que a sociedade obtém, direta ou indiretamente, das funções desempenhadas pelos 

ecossistemas (COSTANZA et al., 1997). Um único serviço ecossistêmico pode ser 

produto de uma ou mais funções do ecossistema e uma função pode contribuir com dois 

ou mais serviços. Muitas funções ecossistêmicas são interdependentes, o que caracteriza 

ainda mais a complexidade envolvida neste conceito (COSTANZA et al., 1997). 

Dentre os vários benefícios, podemos citar: o controle da poluição do ar 

(BOLUND; HUNHAMMAR, 1999; COSTANZA et al., 1997; DWYER et al., 1992; 

NOWAK; DWYER, 2007); a redução da poluição sonora (DWYER et al., 1992; 

BOLUND; HUNHAMMAR, 1999; NOWAK; DWYER, 2007; COSTANZA et al., 

1997); a melhoria do conforto térmico (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999; COSTANZA 

et al., 1997; DWYER et al., 1992; GEORGI; ZAFIRIADIS, 2006; NOWAK; DWYER, 

2007); o abrigo à fauna (IWATA; NAKANO; INOUE, 2003; NOWAK; DWYER, 2007; 

PAGANO; DURIGAN, 2000); o equilíbrio do índice de umidade no ar e a estabilização 

do solo, prevenindo a erosão e assoreamento dos rios (KARR; SCHLOSSER, 1978; 

PAGANO; DURIGAN, 2000); o aumento da percolação da água no solo, preservando a 

área de recarga dos lençóis freáticos (BRAGA, 2005; COSTANZA et al., 1997); o 

amortecimento das cheias dos corpos hídricos, evitando que estas afetem áreas ocupadas 

(ALLAN; FLECKER, 1993; GARMAN; MORING, 1991); e a formação de corredores 

ecológicos entre reservas e remanescentes florestais (GREGORY et al., 1991).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800999000130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800999000130
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Do ponto de vista das Ciências Sociais, atualmente há estudos que discutem o 

papel da memória sócio ecológica coletiva na manutenção de serviços ecossistêmicos 

(BARTHEL; FOLKE; COLDING, 2010) e o aumento de bem-estar psicológico 

resultantes da interação com ambientes naturais devido ao seu valor recreativo e cultural 

(COSTANZA et al., 1997; MACKERRON; MOURATO, 2013). Além disso, no contexto 

das mudanças climáticas globais, as áreas verdes urbanas podem ter um papel mitigador 

pouco explorado, como sumidouros de carbono atmosférico (NOWAK; CRANE, 2002).  

SANCHES (2014) correlacionou as funções desempenhadas pelas áreas verdes 

com as respectivas implicações ecológicas e sociais desempenhadas nas áreas urbanas 

conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Serviços ambientais das áreas verdes (SANCHES, 2014) 

Funções Implicações ecológicas Implicações sociais 

Interceptação, absorção e 

reflexão de radiação luminosa. 

Fotossíntese, produção primária 

líquida. 

Fluxo de energia. 

Manutenção do equilíbrio dos 

ciclos biogeoquímicos. 

Manutenção das altas taxas de 

evapotranspiração. 

Manutenção do microclima. 

Manutenção da fauna. 

Conforto térmico. 

Conforto lumínico. 

Conforto sonoro. 

Manutenção da biomassa com 

possibilidade de integração da 

comunidade local. 

Biofiltração. 

Eliminação de materiais tóxicos 

particulados e gasosos e sua 

incorporação nos ciclos 

biogeoquímicos. 

Melhoria na qualidade do ar e 

da água de escoamento 

superficial. 

Contenção do processo erosivo. 

Economia de nutrientes e solos. 

Favorecimento do processo 

sucessional. 

Prevenção de deslizamentos, 

voçorocas, ravinamento e perda 

de solos. 

Preservação dos recursos 

hídricos para abastecimento e 

recreação. 

Infiltração de água pluvial. 

Redução do escoamento 

superficial. 

Recarga de aquífero. 

Diminuição na amplitude das 

hidrógrafas. 

Prevenção de inundações. 

Movimentos de massas de ar. Manutenção do clima. 

Conforto térmico e difusão de 

gases tóxicos e material 

particulado do ar. 

Fluxo de organismos entre 

fragmentos rurais e o meio 

urbano. 

Manutenção da diversidade 

genética. 

Aumento na riqueza da flora e 

da fauna. 

Realce na biofilia. 

Atenuação sonora. Aspectos etológicos da fauna. Conforto acústico. 

 

Em termos de áreas urbanas, BOLUND; HUNHAMMAR (1999) consideram 

alguns tipos de serviços como mais importantes: filtragem dos gases atmosféricos; 

regulação microclimática; redução de ruídos; drenagem de águas pluviais; tratamento de 

efluentes; controle de erosão; produção de alimentos; e valores culturais. Além desses, 
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MCPHERSON; NOWAK; ROWNTREE (1994) ressaltam a conservação de energia nos 

edifícios, pelo efeito supracitado. O Quadro 2 relaciona os ecossistemas urbanos com os 

serviços ambientais diretamente relevantes a cada um deles. 

 

Quadro 2 – Ecossistema urbano e serviços ambientais relevantes associados (Fonte: BOLUND; 

HUNHAMMAR, 1999, tradução própria) 

 
Árvores 

nas ruas 

Gramados 

e parques 

Florestas 

Urbana 

Terras 

cultivadas 

e jardins 

Zonas 

húmidas 

Lagos 

e mar 
Córregos 

Filtragem dos 

gases 

atmosféricos 

X X X X X   

Regulação 

microclimática 
X X X X X X X 

Redução de 

ruídos 
X X X X X   

Drenagem de 

águas pluviais 
 X X X X   

Tratamento de 

efluentes 
    X   

Valores culturais X X X X X X X 

 

Dada a importância da manutenção desses serviços, diversos países do mundo têm 

se preocupado com a proteção das áreas verdes urbanas. Com planejamento e gestão 

adequados, as árvores urbanas podem mitigar diversos impactos ambientais decorrentes 

do desenvolvimento urbano (NOWAK; DWYER, 2007). Abaixo serão elencados os 

potenciais de mitigação desses impactos pelos serviços ambientais prestados pelas áreas 

verdes urbanas. 

 

2.2.2.1. Poluição e Qualidade do Ar 

 

 As árvores removem a poluição presente no ar através de sua superfície e 

principalmente através da absorção pelos estômatos presentes em suas folhas. Essa 

remoção se dá através da interceptação das partículas em suspensão. Dentro do córtex 

foliar esses poluentes se diluem na água presente nos espaços intercelulares (SMITH, 

1990, apud NOWAK; DWYER, 2007). Segundo o mesmo autor, parte das partículas 

interceptadas são retidas na superfície da planta, tendo assim caráter temporário, visto 

que as mesmas podem ser ressuspensas para a atmosfera, lavadas pela chuva ou voltar ao 

solo junto com a queda de folhas e troncos.  

 Em um parque até 85% da poluição do ar pode ser filtrada pela vegetação. Numa 

rua arborizada esse percentual chega a até 70% (BERNATZKY, 1993, apud BOLUND; 
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HUNHAMMAR, 1999). Um estudo mais específico sobre a quantidade de poluentes 

removidos6 por ano pela vegetação urbana nos EUA, NOWAK; DWYER (2007) 

estimaram uma taxa média de 9,3g/m2 de dossel. Este índice variou entre 6,6 g/m2 em 

Syracuse e 12,0 g/m2 em Atlanta. 

 A capacidade de filtragem aumenta de acordo com a área foliar, dessa forma 

quanto maior a quantidade de plantas e quanto maiores forem as mesmas e suas folhas 

maior será esta remoção (GIVONI, 1991). Vale ressaltar que no caso de plantas decíduas 

parte do material incorporado à folha retornará ao solo com sua perda (BOLUND; 

HUNHAMMAR, 1999). Constata-se, então, que a cobertura do dossel existente nas 

cidades é capaz de remover quantidades significativas de poluentes do ar. Dessa forma, 

aumentar a cobertura arbórea em áreas urbanas, conduzirá à maior remoção de poluição 

e tenderá a melhorar a qualidade do ar nessas áreas. 

 

2.2.2.2. Ilhas de Calor e Regulação Microclimática 

 

  As árvores em um ambiente urbano influenciam no clima local e 

consequentemente no conforto térmico através de diversos efeitos como: a transpiração 

de água; a alteração da velocidade dos ventos; o sombreamento de superfícies; a alteração 

dos mecanismos de troca e armazenamento de calor nas superfícies etc. Essa influência 

se dá em diversas escalas, tanto a partir de uma árvore individual, quanto de uma floresta 

inserida dentro da malha urbana (SOUCH; SOUCH, 1993). 

 Estima-se que uma única árvore de grande porte pode transpirar até 450 l de água 

por dia. No processo de evaporação há o consumo de 1.000 MJ de energia calorífera, 

reduzindo assim a temperatura em seu entorno (HOUGH, 2002). Constatou-se, também, 

a redução de 83 a 85% na velocidade dos ventos em áreas residenciais (MCPHERSON et 

al., 1997) e 20% da radiação solar nas áreas urbanas (HAUGHTON; HUNTER, 1994, 

apud BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). 

Diversos estudos buscam estimar a redução de temperatura promovida pelos 

diferentes tipos de vegetação encontradas em um ambiente urbano. AKBARI et al., 

(1992) estimam que juntos, todos os efeitos supracitados podem reduzir a temperatura do 

ar em uma cidade em até 5oC. MIHELCIC; ZIMMERMAN (2012) estimam que uma rua 

arborizada pode reduzir a sensação térmica das pessoas entre 2,8 e 8,34oC. Em relação a 

                                                 
6 Poluentes considerados no estudo: PM10 (particulado de diâmetro inferior à 10 micrometros), O3 

(ozônio), NO2 (dióxido de nitrogênio), SO2 (dióxido de enxofre) e CO (monóxido de carbono). 
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indivíduos e pequenos grupos de árvores, como é o caso dos quintais, SOUCH; SOUCH 

(1993) estimam que sob esses a temperatura a 1,5 m acima do solo é cerca de 1oC menor 

que a temperatura do ar em uma áreas aberta.  

 Os efeitos do sombreamento de uma vizinhança bem arborizada no ambiente 

urbano pode reduzir a conta de energia das residências entre 15 e 35% (MIHELCIC; 

ZIMMERMAN, 2012). Em um estudo realizado na cidade de Chicago, nos EUA, foi 

demostrado que o aumento de 10% da cobertura vegetal ou o plantio de três árvores por 

lote em uma cidade poderiam reduzir a energia total consumida para aquecimento e 

arrefecimento entre US$ 50,00 e US$ 90,00 dólares por unidade habitacional por ano 

(MCPHERSON et al., 1997). HEISLER (1986) aponta que o consumo anual de energia 

de uma residência com quintal arborizado pode ser 20 a 25% menor do que de uma 

residência em uma área aberta e sem árvores. Em um contexto geral, foi estimado que se 

nos EUA fossem plantadas 100 milhões de árvores ao redor de residências, quando essas 

estivessem adultas o país poderia economizar cerca de US$ 2 bilhões por ano em custo 

de energia (AKBARI et al., 1988, apud NOWAK; DWYER, 2007). 

 

2.2.2.3. Redução de Ruídos 

 

 A vegetação tem o potencial de bloquear fontes de som, reduzindo a quantidade 

de ruído percebido pelos indivíduos (ANDERSON; MULLIGAN; GOODMAN, 1984). 

O ruído gerado em um ambiente urbano também pode ser mascarado devido aos sons 

gerados pelo vento movendo as copas das árvores ou pelos animais, como pássaros, que 

as habitam. As pessoas são capazes de filtrar ruídos indesejáveis quando sons mais 

desejáveis estão presentes em grande concentração no ambiente, assim esses sons podem 

tornar os indivíduos menos cientes dos ruídos ofensivos (ROBINETTE, 1972, apud 

NOWAK; DWYER, 2007). 

 Nos centros urbanos as pessoas pagam grandes somas em dinheiro para reduzir o 

nível de ruídos aos quais são expostas. Diversas são as soluções técnicas, como por 

exemplo paredes que isolam ruídos e janelas com isolamento acústico. Contudo, esses 

isolamentos acabam se restringindo apenas ao interior dos imóveis e em contrapartida 

aumentam o nível de ruídos nas áreas imediatamente atrás dessas estruturas, além de gerar 

um grande impacto visual no meio urbano (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999).  

Um estudo realizado na cidade de São Paulo mostrou que o nível sonoro médio 

na região do centro da cidade foi de 72,9 dB (PAZ; FERREIRA; ZANNIN, 2005), 
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enquanto no centro da cidade do Rio de Janeiro esse nível foi de 69,6dB (PEREIRA, 

2003). De acordo com a WORLD HEALTH ORGANIZATION (2003), níveis sonoros a 

partir de 55dB podem causar estresse leve acompanhado de desconforto, níveis acima de 

70dB são tidos como nível de desgaste do organismo, aumentando os riscos de ocorrência 

de infarto, derrame cerebral, infecções, hipertensão arterial, além de outras patologias e 

níveis acima de 100dB podem levar a danos e perda auditiva.  

  Como pode ser notado, os níveis de ruídos encontrados nos dois maiores centros 

urbanos do país passam dos níveis prejudiciais à saúde. Contudo a adoção de medidas 

simples pode amenizar esse problema. A substituição da cobertura do pavimento de 

concreto por grama reduz os níveis de ruídos em 3dB. Um arbusto denso com cerca de 5 

m de largura pode reduzir os níveis de ruído em 2dB (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999), 

uma fileira densa de arbustos de 3m de largura com uma fileira de árvores atrás dele ao 

longo de uma estrada, pode reduzir o ruído produzido pelo tráfego de carros de 3 a 5 dB 

((REETHOF; MCDANIEL, 1978, apud  NOWAK; DWYER, 2007). A combinação de 

um solo com forração macia (ex.: grama) com árvores altas e densas pode atingir reduções 

entre 6 a 10 dB (COOK, 1978, apud  NOWAK; DWYER, 2007). Dessa forma, aumentar 

as áreas com vegetação pode diminuir os níveis de ruídos, melhorando o conforto auditivo 

das pessoas, reduzindo as doenças relacionadas e tornando as cidades menos 

perturbadoras. 

   

2.2.2.4. Percolação da Água 

 

No ciclo da água, as águas das chuvas ao precipitar podem ser evaporadas antes 

mesmo de tocarem o solo, principalmente se encontrarem copas de árvores em seu 

caminho. Da porção que chega ao solo, parte também evapora e parte se infiltra indo 

reabastecer as águas subterrâneas. A parte da água que não se infiltra escorre 

superficialmente no solo, sendo drenada para os corpos hídricos da bacia de drenagem. 

 Ao reter ou retardar o fluxo de precipitação a atingir o solo, as árvores 

desempenham um papel importante nas áreas urbanas ao reduzir o volume e a velocidade 

de escoamento das águas pluviais e consequentemente os danos com inundações, custos 

de tratamento de águas pluviais, entre outros problemas (SANDERS, 1986). No mesmo 

estudo o autor verificou que na cidade de Dayton, Ohio – EUA, as copas das árvores 

existentes (correspondente a 22% da cobertura do solo da cidade) reduziram o potencial 
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de escoamento em 7% e caso essa cobertura tivesse um modesto acréscimo, chegando a 

29%, o escoamento se reduzira em 12%. 

 Ao compararmos áreas naturais vegetadas vemos que nelas apenas 5 a 15% da 

água precipitada escoa superficialmente no solo, todo o resto ou é interceptado pela copa 

das árvores ou é infiltrado. Em contrapartida, nas cidades, devido à pouca vegetação e a 

alta impermeabilização do solo, 60% da água da chuva escoa superficialmente e é captada 

pelos sistemas de águas pluviais (BERNATZKY, 1993). Nesse cenário, além dos riscos 

e custos supracitados, a redução da infiltração da água tem como consequência a 

diminuição nos estoques de água subterrâneas que poderiam ser usados para o 

abastecimento da população (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999).   

 

2.2.2.5. Captação e Estoque de Carbono 

 

Nas cidades, além do aspecto benéfico do estoque de carbono, a presença de 

árvores nas proximidades de construções pode reduzir o consumo de energia pelo efeito 

de sombreamento no verão e de redução da velocidade do vento no inverno. Tal efeito 

reduz a demanda de eletricidade para resfriamento ou aquecimento, o que em muitos 

casos envolve a queima de carvão, gás ou óleo. Nesse sentido, NOWAK; CRANE (2002) 

observam que o CO2 “evitado” pela presença de árvores é aproximadamente 4 vezes 

maior que a quantidade de CO2 que as árvores removem da atmosfera. 

O papel das árvores do ambiente urbano como estoques de carbono também vem 

ganhando destaque como uma estratégia de mitigação (PANDEY, 2002). Elas captam 

CO2, fixando o carbono durante o processo de fotossíntese e estocando o excesso na forma 

de biomassa. O balanço líquido dessa dinâmica varia ao longo do tempo, à medida que a 

árvore cresce, morre e se decompõe. A influência humana pode alterar esse equilíbrio por 

meio da emissão de combustíveis fósseis e pelo cultivo/utilização da biomassa vegetal, 

por exemplo (NOWAK; CRANE, 2002). 

DORNEY et al. (1984) elaboraram uma das primeiras estimativas de biomassa 

acumulada para árvores urbanas. Em sua área de estudo, a cidade de Shorewood no estado 

de Wisconsin, EUA, havia um alto adensamento das árvores chegando a uma cobertura 

de 39% por hectare. Dentre a vegetação urbana analisada, encontravam-se áreas de 

remanescentes florestais às margens do lago Michigan, árvores frutíferas que se 

encontravam em grande quantidade pela cidade, remanescentes das fazendas que haviam 

no local e árvores plantadas após o processo de urbanização. Foram consideradas tanto 
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árvores públicas quanto as localizadas em áreas privadas. Nessas circunstâncias, a 

biomassa estimada foi de 32,5 t /ha.  NOWAK (1993) calculou a partir dos dados de 

DORNEY et al. (1984) o estoque de carbono para a cidade de Shorewood, chegando ao 

montante de 18,3 tC/ha. 

 Uma série de estimativas de estoque de carbono foram realizadas para diversas 

regiões dos Estados Unidos da América (EUA), sendo essas tanto de clima temperado, 

quanto de clima tropical. ROWNTREE & NOWAK (1991) ao estudar um total de 26 

cidades distribuídas em todo o território dos EUA e, considerando uma área com 

cobertura arbórea média de 28% da área – o que equivale à uma média de 

aproximadamente 52 árvores por ha – chegou a uma estimativa de 29.65 tC/ha. NOWAK 

(1993) estudando uma cidade com menor densidade de arborização urbana (21% de 

cobertura arbórea por hectare), Oakland, Califórnia – EUA, estimou um estoque de 

carbono de 14,3 tC/ha.  

Em outro estudo, NOWAK & CRANE (2002) estimaram a média nacional do 

estoque de carbono nas árvores urbanas nos EUA considerando estimativas realizadas em 

10 cidades espalhadas por todo o território do país e abrangendo, assim, diferentes tipos 

de vegetação e clima, chegando à 25 tC/ha. Esse carbono armazenado corresponde à 

quantidade emitida pela população dos EUA em um período de 5,5 meses (NOWAK & 

CRANE, 2002).  

 O Quadro 3 mostra uma síntese de todas as estimativas de estoque de carbono 

discutidas até o momento, já convertidas para tC/m². 

 

Quadro 3 - Resumos da revisão bibliográfica dos índices de estoque de carbono em áreas urbanas. 

Fonte Local Tipo de vegetação 

Cobertura 

Vegetal 

(%) 

Clima 

Índice/ 

Estoque 

(t/ha) 

Dorney et al. 

1984, 

trabalhado 

por Nowak, 

1993 

Shorewood, estado 

de Wisconsin - EUA 

Remanescentes florestais, 

árvores urbanas de áreas 

públicas e privadas 

39 Temperado 18,3 

Nowak 

(1993) 

Estimativa para todo 

o território dos EUA, 

baseado nos dados 

levantados em 

Oakland, estado da 

Califórnia - EUA 

21% de cobertura, árvores 

relativamente pequenas em 

média. Tropical Califórnia - 

Extrapolação da estimativa 

para todo o território dos 

EUA 

21 Tropical 14,3 

Nowak & 

Crane (2002) 

Média Nacional para 

os EUA 
Floresta Urbana - 

Temperado 

e Tropical 
25,1 

Rowntree & 

Nowak 

(1991) 

Média Nacional para 

os EUA 

Levantamento em 26 

cidades dos EUA, 

considerando 75% árvores e 

25% coníferas 

28 
Temperado 

e Tropical 
29,6526 
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 Quanto ao sequestro de carbono NOWAK (1994) afirma que árvores saudáveis 

continuam sequestrando carbono adicional, sendo que árvores de grande porte podem 

sequestrar certa de 93kgC/ano, enquanto árvores pequenas sequestram 1kgC/ano. No 

mesmo trabalho o autor estima que em Chicago o sequestro anual líquido de carbono 

produzido pelas árvores da cidade é equivalente à quantidade de carbono emitida pelo 

sistema de transporte em 1 semana (140.600tC). Nos Estados Unidos as árvores urbanas 

sequestram uma taxa de 2,88 milhões tC/ano (NOWAK; CRANE, 2002). Essa quantidade 

corresponde a 4,4% do total de carbono armazenado nas árvores não urbanas dos 

ecossistemas florestais do EUA (BIRDSEY; HEATH, 1995) e é correspondente à 

quantidade de carbono emitida pela população do país em 5 dias (NOWAK; DWYER, 

2007). 

 

2.2.2.6. Fatores Estéticos, Culturais e Psicológicos  

 

 As árvores urbanas proporcionam um ambiente visualmente mais agradável e 

estão elencadas como uma das características mais importantes na promoção da qualidade 

estética de ruas, residências e parques comunitários (SCHROEDER, 1989, apud 

NOWAK; DWYER, 2007). Apesar da percepção estética ser uma característica pessoal, 

estudos mostram que árvores e florestas urbanas fornecem à população experiências 

emocionais e espirituais importantes, promovendo um maior apego à lugares arborizados 

(CHENOWETH; GOBSTER, 1990). Um estudo realizado na região metropolitana de 

Nova York, EUA, foi constatado que 73% dos entrevistados mostraram interesse em 

atrair a vida selvagem para o seu quintal e que isto aumentava sua satisfação pessoal 

(BROWN; DAWSON; MILLER, 1979, apud NOWAK; DWYER, 2007). 

 Esse efeito está relacionado tanto com as características da vegetação, como o 

número de árvores por hectare, quanto com a distância de visualização (SCHROEDER; 

ANDERSON; DANIEL, 1984, apud NOWAK; DWYER, 2007). A redução do estresse 

e a melhoria da saúde física da população das cidades têm sido associadas com a presença 

de árvores urbanas em diversos ambientes (NOWAK; DWYER, 2007).  

Quando vistas da janela de um escritório, por exemplo, a vegetação pode 

proporcionar satisfação com o trabalho, trazendo uma série de benefícios psicológicos 

que afetam a produtividade e o bem-estar da pessoa (KAPLAN, 1993, apud NOWAK; 

DWYER, 2007). Em uma escola, as árvores beneficiam a melhoria do comportamento e 
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da aprendizagem das crianças (TAYLOR; KUO; SULLIVAN, 2001; WELLS, 2000). 

Dirigir por ambientes arborizados faz com que o motorista perceba menos o tempo de 

trajeto, reduzindo o estresse comumente gerado pelo tráfego urbano (MIHELCIC; 

ZIMMERMAN, 2012). Estima-se também que em ruas arborizadas há um aumento do 

faturamento do comércio em 12%, sendo um importante fator competitivo para os lojistas 

(MIHELCIC; ZIMMERMAN, 2012).  

 Apesar da grande dificuldade de mensuração e valoração dos benefícios 

relacionados a fatores estéticos, culturais e psicológicos proporcionados por áreas verdes 

em ambientes urbanos, os mesmos já são cientificamente evidenciados e não podem ser 

menosprezados. 

 

2.3. Os quintais e o verde urbano nas cidades 

 

 A definição do que é entendido nesse trabalho como quintal doméstico se faz 

imprescindível para a compreensão de seus objetivos. O termo vem sendo utilizado nos 

poucos trabalhos nacionais relacionados ao tema (HAMAMURA, 2013), contudo 

necessita uma revisão para sua consolidação. CAMERON et al. (2012), em seu artigo 

sobre a caracterização dos “domestic gardens”, define que essas são as áreas adjacentes 

a uma construção residencial, sendo ela privada ou arrendada. Este é um elemento chave 

de sua definição, pois o caráter privado é o que define a autonomia do proprietário sobre 

a área, não sendo seus usos passíveis de interferência pela comunidade ou pela autoridade 

local7. Essa característica concerne à sua heterogeneidade. O dicionário Cambridge da 

língua inglesa define “gardens” como área de terreno próxima à residência, comumente 

com gramado, jardim ou árvores e “domestic” como adjetivo que relaciona algo ao lar 

ou a relações familiares (CAMBRIDGE, 2014). 

 Na tradução do termo “domestic gardens” para o português a palavra que melhor 

se enquadra nessa definição é quintal, dado o significado da palavra derivada do latim 

quintanale que significa: “1. Terreno nos fundos das casas, onde pode ser plantada 

pequena horta ou árvores frutíferas. 2. Pátio da casa de moradia.” (MICHAELIS, 2014). 

Assim, o termo quintais domésticos foi adotado para definir a área de estudo desta tese.  

 Os quintais possuem uma função social para a família que dele usufrui. 

Tradicionalmente a parte do quintal da frente da casa tende a possuir características 

                                                 
7 A exceção de regulamentações sobre construção e uso do solo urbano definidos no código de obras do 

município.   
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distintas das dos fundos. Enquanto a parte da frente tende a possuir como fator mais 

importante o impacto visual do jardim, a dos fundos tende a ser destinada a usos mais 

funcionais. Contudo essa é uma tendência que aos poucos vêm se modificando 

(DANIELS; KIRKPATRICK, 2006). 

 Em um estudo de caracterização de usos do quintal realizado no Brasil PASA; 

NEVES; ALCÂNTARA (2010) evidenciaram que os quintais da parte de trás das casa 

(fundos) tendem a ser maiores e grandes o suficiente para atender as necessidades da 

demanda da família. Esses quintais são utilizados para diversas atividades, tais como 

reuniões familiares, confraternizações, criação de animais, atividades domésticas, 

produção vegetal para consumo da família, entre outros. (DANIELS; KIRKPATRICK, 

2006; PASA; NEVES; ALCÂNTARA, 2010).  

 Quanto ao tipo de vegetação existentes nos quintais, estudos mostram que a 

mesma é bem diversificada. O cultivo vegetal para produção de hortas de espécies 

alimentares e medicinais são um dos usos mais comuns, assim como espécies frutíferas e 

ornamentais (PASA; NEVES; ALCÂNTARA, 2010). Para os objetivos dessa tese a 

determinação das espécies cultivadas nos quintais não será abordada. A única 

diferenciação feita será referente ao tipo vegetacional entre arbóreo e rasteira. 

  O mapeamento da vegetação urbana, objetivando o planejamento urbano, têm se 

restringido aos tipos de áreas verdes8 com valor ou potencial de conservação conhecidos, 

como parques, reservas e matas ciliares (MATHIEU; FREEMAN; ARYAL, 2007). Os 

quintais domésticos ainda são pouco estudados, no que diz respeito à composição do 

verde urbano, sua proporção em relação às áreas públicas e sua contribuição como parte 

do ecossistema urbano (CAMERON et al., 2012; HAMAMURA, 2013). 

LORAM et al. (2007) ressaltam que os quintais domésticos podem representar 

grande parte da área total urbana, sendo importante no embasamento para a definição de 

políticas públicas e planejamento urbano. Em um levantamento feito em 5 cidades do 

Reino Unido ele identificou que os mesmos possuíam áreas que correspondiam de 21,8% 

a 26,8% da área urbana. 

LUCK; SMALLBONE; O’BRIEN (2009) verificaram que variáveis 

socioeconômicas como densidade habitacional e populacional, escolaridade e 

propriedade do imóvel (próprio, alugado ou outros) são determinantes sobre a quantidade 

e o tipo de cobertura vegetacional dos quintais domésticos do que variáveis biofísicas, 

                                                 
8 Os tipos e classificações de vegetação urbana foram discutidos no item 2.2.1 desta tese. 
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como clima, solo, chuvas, entre outros. DANIELS; KIRKPATRICK (2006), associou 

quintais maiores e com maior variedade de espécies à famílias com maior renda e 

escolaridade, evidenciando a importância dos fatores socioeconômicos. O tamanho dos 

quintais também pode ser associado à idade da moradia, projetos mais antigos tendem a 

ter quintais maiores (HOPE et al., 2003).  

É importante ressaltar que a estrutura urbana e habitacional dos municípios 

brasileiros e especificamente do Rio de Janeiro são muito distintas da realidade do Reino 

Unido, aonde 87% das famílias moram em casas com quintais domésticos (GIBBONS; 

MOURATO; RESENDE, 2014), assim como de outros países desenvolvidos. Contudo, 

raríssimos são os estudos realizados no Brasil com esta temática, ressaltando a 

importância do presente trabalho para contribuir com o entendimento da estrutura e da 

composição do verde urbano nas cidades brasileiras. 

Apesar dos méritos ainda não serem claros, em tempos de grande urbanização  os 

quintais domésticos estão cada vez mais sendo vistos como um quesito de “luxo”, assim 

sendo, é importante que suas funções no contexto urbano sejam definidas com precisão 

(CAMERON et al., 2012). Deve-se considerar que além da função social direta que os 

mesmos desempenham para as famílias, no contexto privado, eles também desempenham, 

indiretamente, um serviço para a cidade como um todo. A influência indireta 

externalizada dessas áreas deve ser melhor compreendida e considerada no âmbito do 

planejamento urbano. 
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3. Caracterização da Área de Estudo: Os Subúrbios da Zona Norte 

Carioca 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi selecionada como área de estudo dessa tese tendo 

como fundamento o contexto histórico, as circunstancias atuais de encaminhamento do 

planejamento urbano e devido ao seu crescente destaque nacional e internacional. O 

enfoque na Área de Planejamento 3, subúrbios da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, 

foi determinado devido às características ambientais e de ocupação urbana.  

Antes de prosseguir, cabe definir o que é o subúrbio carioca. A categoria 

“subúrbio” não é utilizada pela prefeitura para a divisão administrativa da cidade. A 

mesma é feita por Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas (SOUZA, 2010). 

 Em 1961, com a finalidade de coordenar os serviços localmente, foram criadas 

divisões administrativas para a cidade do Rio de Janeiro (ainda Estado da Guanabara). 

Para tal, o governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, criou a Comissão de 

Plano da Cidade (COPLAN), que a partir de estudos desenvolvidos dividiu a cidade em 

Bairros, Regiões Administrativas (RA) e Áreas de Planejamento (AP). Posteriormente, 

os Decretos n.º 3157 e n.º 3158 de 23 de julho de 1981 oficializaram os limites dos bairros, 

das AP e das RA, juntamente com sua codificação institucional. Atualmente o Município 

do Rio de Janeiro possui 5 APs, 33 RAs e 160 Bairros (Figura 4) (IPP, 2010). 

Segundo SOUZA (2010), no contexto carioca, o subúrbio é entendido como a 

região cortada pelas linhas férreas da antiga Central do Brasil, Leopoldina e a extinta 

linha auxiliar Rio D`Ouro, região que corresponde aproximadamente a Área de 

Planejamento 3 (AP3), na divisão administrativa da cidade. Diferente de outras cidades 

do mundo ao se referir ao subúrbio, este não representa as áreas das periferias da cidade, 

associadas às classes média e alta, mas sim a essa região específica, composta de bairros 

populares (SOUZA, 2010). 

A AP3 é composta por 79 bairros, agrupados em 13 Regiões Administrativas 

(RA). Sua área total é de 203.491.327,82 m², representando aproximadamente 16% da 

área total do município. Segundo dados do Censo 2010, a região possui uma população 

de 2.394.385 milhões de habitantes, correspondendo a 38,08% da população total do Rio 

de Janeiro (IBGE, 2011b; IPP, 2010b). Devido à configuração das cenas das imagens de 

satélite disponibilizadas para esse trabalho, a classificação abrangeu uma área total de 

198800597,00 m² (96,8% da AP3), conforme detalhamento constante na seção 4.1.
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Figura 4 – Localização e divisão administrativa da Área de Planejamento 3. 
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A AP3 constitui-se como a área ambientalmente mais degradada do município do 

Rio de Janeiro, possuindo uma grande quantidade de favelas, galpões e fábricas de antigas 

regiões industriais abandonadas, além de carência de infraestrutura pública.  

 Segundo os Indicadores Ambientais da Cidade do Rio de Janeiro essa é a região 

da cidade com o maior percentual de áreas antrópicas (95,9%) (Tabela 1) e com a segunda 

menor área florestada, 3% do total dos remanescentes, perdendo só para a AP1 (centro da 

cidade) (Tabela 2) (IPP, 2005). Mesmo com os recentes esforços de reflorestamento em 

todo o município, as áreas com cobertura arbóreo-arbustiva e gramíneo lenhosa mapeadas 

pela prefeitura ²) correspondem a 7,68% e 6,25% da área total da AP3, respectivamente 

(considerados apenas fragmentos com área maior que 1000 m), só não sendo menor que 

a AP1 (centro da cidade e entorno) (Tabela 3 e Figura 5) (IPP, 2011). 

Cabe ressaltar que esse mapeamento não leva em consideração as praças e a 

arborização das calçadas, que também não são tão significativas nessa região. A área total 

de parques urbanos/praças é de 2987,42 m2, o que corresponde a apenas 0,015% da área 

total da AP3 (Figura 6). Nem todas essas áreas possuem cobertura vegetal, visto que as 

praças comumente alocam diversas estruturas de lazer e serviços como campos de futebol, 

brinquedos para as crianças, equipamentos de exercício para idosos, unidades de saúde, 

entre outros (Figuras 7, 8, 9 e 10). 

  

Tabela 1 - Evolução percentual das áreas antrópicas por área de planejamento do Município do Rio de 

Janeiro – 1984-2001(IPP, 2005, adaptado). 

Área de Planejamento 
Áreas Antrópicas (%) 

1984 2001 

Município 64,9 70,3 

AP1 87,0 86,8 

AP2 44,8 46,6 

AP3 94,4 95,9 

AP4 39,6 48,9 

AP5 69,4 75,2 

 

Tabela 2 - Evolução da Área de Floresta por Área de Planejamento do Município do Rio de Janeiro 1984-

2001 (IPP, 2005, adaptado). 

 1984 (ha) 1984 (%) 2001 (ha) 2001(%) 

Município 30.246 100% 25.208 100% 

AP 1 404 1% 399 2% 

AP 2 4.910 16% 4.740 19% 

AP 3 956 3% 660 3% 

AP 4 11.891 39% 10.258 41% 

AP 5 12.085 40% 9.143 36% 
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Figura 5 - Áreas verdes mapeadas pela prefeitura para a AP3 (Elaboração própria com dados do IPP, 2011).
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Figura 6 – Praças na Área de Planejamento 3 (Elaboração própria com dados do IPP, 2011). 
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Tabela 3 - Áreas verdes da AP3 mapeadas pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro (IPP, 2011). 

  Área (m2) Proporção AP3 

AP3 classificada 198800597,00 - 

Cobertura Arbóreo-arbustiva9 15126963,81 7,68% 

Cobertura Gramineo-lenhosa10 12302566,57 6,25% 

 

  
Figura 7 – Brinquedos infantis, Praça Jardim Vista 

Alegre, Vista Alegre. 

Figura 8 – Campo de futebol, Praça Nossa Senhora 

da Apresentação – Irajá. 

 

  

Figura 9 – Unidade de saúde – UPA, Parque Ari 

Barroso – Penha. 

Figura 10 – Nave do Conhecimento, Parque 

Madureira – Madureira. 

 

Sendo essa uma área de intensa ocupação e tão carente de remanescentes florestais 

e demais áreas verdes, a contribuição dos quintais domésticos exerce um papel importante 

na composição do verde urbano. Para a melhor compreensão das características presentes 

hoje na formação do espaço urbano, os próximos itens farão uma revisão histórica do 

processo de ocupação dessa região, finalizando com a análise do Plano Diretor da Cidade 

do Rio de Janeiro, que traz as diretrizes de planejamento para o desenvolvimento e 

crescimento futuro. 

 

 

                                                 
9 Floresta (ombrófila); restinga e mangue (formações pioneiras); capoeira em diferentes estágios (vegetação secundária) 
e reflorestamentos. 
10 Áreas com vegetação rasteira, graminóides, situadas em planícies ou encostas, utilizadas ou não para atividades 
pastoris. 
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3.1. Breve Histórico da Ocupação Urbana da Cidade do Rio de Janeiro 

 

A formação social da cidade do Rio de Janeiro é um caso complexo e significativo, 

pois além de ter sido a capital do Brasil entre 1763 e 1960, a cidade foi a mais populosa 

do país durante quase todo esse período, tendo servido de modelo urbano para as demais 

cidades brasileiras (ABREU, 1987). 

Os primórdios do que viria a ser a cidade do Rio de Janeiro nasceu e se 

desenvolveu devido à atividade portuária estabelecida na área do entorno da Praça XV e 

do Morro do Castelo. Posteriormente vieram a surgir novos pequenos portos na orla da 

Baía de Guanabara e nas margens de seus afluentes. Por consequência essas áreas 

passaram a ser ocupadas gerando novos pontos de expansão da cidade, os quais 

inicialmente eram conectados somente através do transporte fluvial (ABREU, 1987).  

Posteriormente, foram surgindo as primeiras propriedades rurais na região, em sua 

maioria engenhos de açúcar. Esse processo de ocupação acarretou na abertura progressiva 

de caminhos e estradas conectando essas propriedades entre si, aos portos e, 

posteriormente, à outras províncias, permitindo a expansão para o interior. A formação 

desses eixos de penetração no território propiciou posteriormente a instalação de linhas 

de diligência, trens e bondes (ABREU, 1987). 

A vinda da família real, em 1808, pode ser elencada como um dos primeiros 

fatores geradores de modificações substanciais na organização da cidade, sendo 

considerada um marco na imposição de uma classe social praticamente inexistente 

naquela época. Como consequência, foi gerada uma grande necessidade material para 

atender aos anseios dessa classe e também para facilitar o desempenho das novas 

atividades econômicas e políticas que a cidade passou a exercer (ABREU, 1987). O 

mesmo autor destaca que antes de 1808 a maioria da população da cidade era escrava, 

contendo poucos homens livres e reduzida elite administrativa que a dirigia política e 

economicamente. A falta de meios de transportes, bem como a necessidade de defesa, 

fazia com que a população organizasse suas moradias de maneira bem próxima, diferindo 

a elite local do povo comum pela aparência de suas residências e não pela sua localização 

(RODRIGUES, 1969). 

A independência política e o início do reinado do café geraram, “uma nova fase 

de expansão econômica, resultando daí a atração no decorrer do século e em progressão 

crescente de grande número de trabalhadores livres, nacionais e estrangeiros” (ABREU, 

1987). A partir de meados do século XIX, a cidade passa a contar com o investimento de 
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capital estrangeiro que, em grande parte, é destinado à prestação de serviços públicos 

como transportes, saneamento, gás etc., via concessões obtidas do Estado (ABREU, 

1987). 

  A instalação dos ramais ferroviários para o transporte de passageiros, a partir de 

1858, e das linhas de bonde, a partir de 1868, foram os principais fatores de indução da 

alteração do tipo de ocupação do solo. A característica dominante da cidade passou de 

rural para urbana do tipo residencial adensada, na região central da cidade e sua ocupação 

foi estendida para áreas mais distantes desse centro. O papel dos trens no Rio de Janeiro 

foi de extrema importância para a rápida transformação de espaços que anteriormente se 

caracterizavam como quase que exclusivamente rurais, em contraposição aos bondes, que 

penetraram em áreas já urbanizadas desde a primeira metade do século (ABREU, 1987). 

Cabe ressaltar que a desconcentração urbana propiciada pelos trens e bondes não 

afetou significativamente a densidade demográficas das áreas centrais da cidade. Grande 

parte da população dependia da proximidade do centro para a obtenção de trabalho, desse 

modo, morar nessa região era uma questão de sobrevivência. Com a intensificação da 

chegada de nova força de trabalho à cidade começaram a proliferar os cortiços, estalagens 

e casas de cômodo, habitações insalubres onde era grande e notável a presença de 

epidemias como a de febre amarela. Nesse período a cidade do Rio de Janeiro começou 

a configurar a sua formação urbana e a apresentar a sua estrutura espacial estratificada 

em termos de classes sociais (ABREU, 1987). 

Ao final do século XIX e início do século XX, iniciou-se um processo de 

modernização em diversas cidades brasileiras com o objetivo de alcançar uma 

modernização urbanística no modelo europeu. Para tal, foram feitas obras de saneamento 

básico e embelezamento paisagístico (ABREU, 1987). Os principais legados deixados 

por esse grande projeto na cidade do Rio de Janeiro foram: expulsão da população de 

baixa renda para os morros e subúrbio da cidade, alterando a segregação territorial; 

abertura da Avenida Central (atual Rio Branco); a construção de diversos edifícios 

monumentais, como o teatro municipal e a biblioteca nacional, além de diversos prédios 

do governo, sedes de empresas e hotéis; e a extinção do o morro do castelo, alguns anos 

mais tarde, cujas terras foram utilizadas para aterrar parte da Urca, da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, do Jardim Botânico e outras áreas baixas ao redor da Baía da Guanabara, inclusive 

o Aterro do Flamengo (ABREU, 1987). Todas essas alterações ocorridas no território 

desde sua ocupação até o início da urbanização e do adensamento populacional, em muito 

mudaram não somente a paisagem, como também sua conformação. 
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ABREU (1987), destaca a importância das reformas deste período em três outros 

aspectos: 1. a forma como novos momentos históricos determinam novas configurações 

de formação social da cidade; 2. a intervenção estatal maciça sobre a configuração urbana,  

reorganizando o espaço de acordo com as necessidades políticas e econômicas do novo 

período, com a exclusão das camadas mais pobres das regiões centrais e fazendo com que 

essas se adaptassem à nova configuração, tendo sua maioria se direcionando para os 

subúrbios; 3. o surgimento de uma nova forma de habitação popular, a favela, gerado pela 

expulsão das camadas mais pobres da região central. 

 A partir desse momento o Rio de Janeiro passou a consolidar um modelo urbano 

definido por ABREU (1987) como “metrópole de núcleo hipertrofiado”, concentrando a 

maioria da renda e dos recursos urbanísticos disponíveis em uma região central cercada 

por estratos urbanos periféricos cada vez mais carentes de serviços e de infraestrutura à 

medida em que se afastam do núcleo. Estas áreas passaram a servir de moradia e de local 

de exercício de atividades destinadas às grandes massas de população de baixa renda. 

Mesmo com a transferência da capital federal para Brasília e a fusão do Estado da 

Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro continuou seu 

processo de crescimento e adensamento urbano, se expandindo principalmente em 

direção à zona oeste e às áreas de encosta. Contudo, as discrepâncias na oferta de 

infraestrutura e serviços não foram amenizadas (ABREU, 1987). 

A não dependência da opinião popular através do voto, fez com que durante o 

período pós Golpe Militar (partir de 1964) o Estado intensificasse a sua ação 

discriminatória sobre o espaço urbano, privilegiando claramente as áreas mais ricas da 

cidade. Datam desta época o alargamento da Praia de Copacabana, a construção do 

Elevado Paulo de Frontin, da Ponte Rio-Niterói e a construção do metrô ligando o centro 

à Zona Sul (ABREU, 1987).  

 

3.2. A Formação do Subúrbio Carioca 

  

 Dada a estrutura de segregação socioespacial consolidada no município do Rio de 

Janeiro é necessário aprofundar alguns aspectos específicos relacionados às 

características que levaram à formação do subúrbio da cidade (objeto deste estudo) para 

o embasamento da discussão dos resultados. Para tal, buscou-se explorar publicações 

recentes acerca do tema, não se restringindo apenas à literatura clássica. MACIEL (2010) 

atenta que é necessário fazer uma crítica à “história oficial” de formação da cidade, que 
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produziu versões desqualificadoras e redutoras do subúrbio transformadas em verdades 

históricas. Tal fato é evidenciado quando se considera que a história ensinada é produzida 

de forma hegemônica por sujeitos que levam consigo suas experiências pessoais e 

pressupostos. Sendo a realidade dessa região distante desses sujeitos, estes acabam por 

perdurar uma visão reduzida sobre o subúrbio do Rio de Janeiro (MACIEL, 2010). 

  Para EL-KAREH (2010), as ferrovias não são o marco inicial do subúrbio, na 

verdade estas se tornaram as áreas preferidas para o estabelecimento da corte e de classes 

sociais superiores, principalmente estrangeiros que vieram após a chegada da família real. 

Nesse período a cidade era a região de moradia para os pobres e nos subúrbios da época, 

a Zona Sul (ainda não incorporada a zona central) e a Zona Norte (São Cristóvão, Tijuca 

além de locais mais distantes como Campinho e Pavuna) passaram a ser ocupados pelas 

classes superiores e média. Elas podiam pagar pelo alto custo do transporte, em busca de 

melhor qualidade de vida. Esse movimento foi similar ao ocorrido em diversos países 

capitalistas no mundo. Nesse período, barcos a vapor e bondes eram os facilitadores de 

transporte para essas regiões (EL-KAREH, 2010). Tal fato permite compreender, por 

exemplo, a existência de grandes casarões desse período remanescentes na Zona Norte da 

cidade, que não explicados pela “história oficial”. Muitos desses foram sedes de sítios e 

chácaras das pessoas que ali viviam.  

 Diversas são as evidências de que, nesse período, o subúrbio não era identificado 

apenas pela pobreza e falta de cultura. MACIEL (2010) fez um extenso levantamento de 

todos os jornais e periódicos editados no subúrbio entre o final do século XIX e meados 

do século XX, demonstrando a rica e abrangente imprensa que havia espalhada por toda 

a região. Publicações como O Almanaque Suburbano, Eco Suburbano, O Suburbano, 

Correio de Bangu, Penha Jornal, O Irajano, entre outros, evidenciam a riqueza político-

cultural da região e o mínimo de recursos econômicos necessários para o 

desenvolvimento dessa atividade.  

 Outra evidência é destacada por OLIVEIRA & FERNANDES (2010), referindo-

se à experiência inovadora e pioneira da Vila Proletária Marechal Hermes, planejada pelo 

presidente de mesmo nome, entre 1910 e 1914. O projeto de bairro, também pensado para 

a Gávea (Vila Orsina da Fonseca) e Manguinhos (não executado), previa a construção de 

um bairro planejado nos moldes dos conjuntos residenciais modernistas que foram 

construídos por todo o mundo. Os mesmos previam sistemas de transporte, saneamento e 

serviços (escola primária e técnica, hospitais, postos de saúde etc.), incluindo teatros e 

cinema. Tal fato evidencia a importância do subúrbio no período, não se tratando de uma 
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área pobre e degradada da cidade. As obras foram interrompidas ao final do governo de 

Hermes e só foram concluídas por Getúlio Vargas em 1954 (OLIVEIRA; FERNANDES, 

2010). 

Conforme apresentado, o crescimento da cidade em direção aos subúrbios da zona 

norte teve início no século XIX, mas só se intensificou após a construção das estradas de 

ferro. A destruição dos cortiços das regiões centrais pressionaram ainda mais a ocupação 

e o alargamento do espaço geográfico da cidade, alterando inclusive as características de 

migração e de ocupação dessa região (MOREIRA, 2013).  

A inauguração em 1858 do primeiro trecho da estrada de ferro Dom Pedro II, que 

ligava o Campo de Santana (centro da cidade) à Queimados, foi um dos marcos da 

intensificação da expansão urbana do Rio de Janeiro em direção ao subúrbio da Zona 

Norte (OLIVEIRA; FERNANDES, 2010).  Núcleos residenciais foram surgindo no 

entorno das estações do sistema ferroviário e consequentemente ruas adjacentes, que se 

tornavam eixos de acesso aos demais bairros que surgiam nas proximidades. Estruturou-

se assim, uma característica de ocupação urbana radiada a partir do centro da cidade 

formada por eixos ferroviários e rodoviários (ABREU, 1987). A construção de outros 

eixos ferroviários como a Linha Auxiliar, Rio D`Ouro e Leopoldina (Figura 11), durante 

a segunda metade do século XIX e início do século XX, reproduziram o mesmo modelo 

de ocupação, cujos bairros de Engenho Novo e Cascadura  são bons exemplos 

(OLIVEIRA; FERNANDES, 2010).   

 

 

Figura 11 – Estradas de ferro do Rio de Janeiro em 1908 (SILVEIRA, 2008). 
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Entretanto, não foi somente a expansão dos ramais ferroviários que contribuiu 

para a formação do subúrbio carioca. Os bondes, o transporte rodoviário, a indústria, seus 

habitantes e agentes públicos e privados também atuaram para sua formação. Há assim a 

importância de extrapolar a lógica trens-subúrbio-proletário, para compreender essa 

região da cidade fora do reducionismo reinante deste tripé (OLIVEIRA; FERNANDES, 

2010). 

Entre os anos de 1820 e 1872 iniciou-se um grande processo de “retaliação” das 

freguesias rurais de Irajá e Inhaúma. Com o declínio das lavouras de café e cana de açúcar, 

acompanhado do declínio da escravatura, as grandes propriedades rurais passaram a ser 

vendidas ou arrendadas para fins especulativos (MATTOSO, 2009). 

Nesse período, o mercado imobiliário passou a apostar na futura ampliação da 

oferta de meios de transporte, nos preços mais acessíveis, nas facilidades de pagamento 

e na legislação mais branda que pesava sobre a ocupação do solo fora dos distritos centrais 

para promover loteamentos, atraindo diferentes grupos sociais para a região. Dessa forma, 

a maior parte dos bairros do subúrbio foi constituída por empreendimentos particulares 

(MOREIRA, 2013).  

O parcelamento das terras para a construção residencial se deu a partir de 1890 

nos bairros do Méier, Madureira, Engenho Novo e Inhaúma. Foi a partir desse momento 

que se iniciou a ocupação da região por segmentos sociais tidos como “populares” 

(OARES et al., 2011). O autor ressalta que o surto descontrolado de abertura de ruas e 

loteamentos ocorreu, muitas vezes, de maneira irregular e tumultuada, gerando lotes e 

construções feitas em condições inadequadas.  

No início do século XX a grande destruição dos cortiços das regiões centrais, 

ocorrido no contexto das reformas urbanas de modernização da cidade, expulsou milhares 

de pessoas de suas residências. Essas se viram forçadas a buscar novas áreas para se 

fixarem, como as encostas de morros próximos ao centro e as áreas periféricas da cidade. 

Esse deslocamento deu-se inclusive em direção ao subúrbio, devido a facilidade de 

deslocamento promovida pelo trem (MOREIRA, 2013).  

Outro fator que influenciou a atração da população em direção a região foi o 

processo de industrialização da cidade ocorrido no período entre 1906 e 1930. As fábricas 

começaram a se expandir em direção ao subúrbio da Zona Norte, levando infraestrutura, 

gerando empregos e estimulando a numerosa mão-de-obra à se instalar nessa área 

(ABREU, 1987; OARES et al., 2011).  A construção de habitações e infraestrutura no 

entorno das fábricas, muitas vezes promovido por elas próprias, foi outro fator de 
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atratividade de migração para a Zona Norte das pessoas que estavam sendo desalojadas 

na região central (OARES et al., 2011).  

 Na primeira década do século XX ainda é possível se falar em um subúrbio com 

predominância de letrados e cujas ocupações variavam de funcionários públicos e 

militares de baixa e média patente, à profissionais liberais e prestadores de serviços 

(REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1907, apud MOREIRA, 2013). 

Alguns autores chegam a mencionar a existência de uma “aristocracia suburbana”. 

(MOREIRA, 2013; OARES et al., 2011). Entretanto, dados do recenseamento de 1906, 

mostram o início da formação de uma grande heterogeneidade na composição social da 

região suburbana, muito influenciada pelos processos migratórios supracitados. Essa 

caraterística pode ser entendida como parte de um processo de mudança da ocupação e 

da estrutura social da região. Como resultado da progressiva ocupação dessa parte da 

periferia urbana por trabalhadores de menor poder aquisitivo pode-se constatar a 

migração das classes mais bem aquinhoadas para as áreas litorâneas da zona sul 

(MOREIRA, 2013). Desta forma, a região foi “perdendo ano após ano aquele perfil 

aristocrático” (OARES et al., 2011).  

A criação do Plano Urbanístico Agache, na década de 1920, oficializa a diferença 

na organização entre as classes sociais no espaço urbano, ou seja, torna-se evidente a 

separação de ricos e pobres, de acordo com os interesses do Estado. Agache sugeria a 

adoção de uma nova política urbana, privilegiando a construção de casas populares para 

os trabalhadores nas regiões dos subúrbios da Zona Norte contando com o mínimo de 

infraestrutura (ABREU, 1987). Esse é um momento importante para a arquitetura nos 

bairros do subúrbio, aonde os estilos passam a se libertar da arquitetura do século XIX. 

As construções tomaram uma feição mais moderna, com o destaque para as residências 

da classe média e do trabalhador assalariado médio, que tiveram um aumento de sua renda 

com o processo de industrialização (SILVEIRA, 2008). 

A preocupação era em prover uma habitação salubre com preços módicos em 

loteamentos mais amplos, que proporcionassem melhor qualidade habitacional e 

qualidade de vida (SILVEIRA, 2008). Ainda, segundo o autor, esses novos loteamentos 

foram criados no conceito de cidade-jardim, onde as moradias unifamiliares são afastadas 

das divisas do terreno, proporcionando maior ventilação e luminosidade, “imitando” o 

jeito francês de morar (Figura 12). São exemplos os bairros de Maria da Graça (Figura 

13), Jardim Carioca (Ilha do Governador) (Figura 14), Hygienópolis, Villa Guanabara 

(atual Brás de Pina) (Figura 15), entre outros. Ainda hoje residências nesses padrões são 
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comuns no subúrbio da cidade e justamente esse afastamento do imóvel com os limites 

do terreno que formam a parte não edificada, popularmente chamada de quintal. 

 

 

Figura 12 - Estudo de residência econômica de José Biancardi, planta baixa e fachada (Revista Acropole, 

1939 apud SILVEIRA, 2008). 

 

 

Figura 13 – Propaganda de lançamento de empreendimento imobiliário no bairro de Maria da Graça 

(Revista A CASA, 1925, apud SILVEIRA, 2008). 
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Figura 14 – Promoção de Lançamento do Bairro Jardim Carioca na Ilha do Governador (O CRUZEIRO, 

1952). 

 

 

Figura 15 – Propaganda de lançamento de empreendimento imobiliário no bairro Villa Guanabara (atual 

Brás de Pina) (A NOITE, 1928). 

 

Com todas essas transformações urbanas, por volta da metade do século XX, as 

antigas freguesias rurais como Irajá e Inhaúma, fundadas em 1664 e em 1743, 

respectivamente, perderam seu aspecto periférico e passaram a integrar uma nova e 
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moderna rede de subcentros, que se integravam à vida da metrópole, favorecidos pelo 

crescimento comercial e pela evolução dos meios de transporte.  

O alto custo de deslocamento devido as passagens de trens e bondes ainda 

limitava, de certa forma, a ocupação dessa região pelos seguimentos mais pobres da 

sociedade. Somente na década de 30 pôde-se falar de uma ocupação em massa do 

subúrbio por esse segmento da população. Com a eletrificação das linhas da Central do 

Brasil, a unificação do preço das tarifas de trem e a expansão viária na região, que 

permitiu a expansão dos serviços de ônibus (a construção da Avenida Brasil é um 

exemplo), o custo de deslocamento foi reduzido significativamente (OARES et al., 2011).  

Entre 1930-1964 é evidenciado um período de caráter populista que foi 

responsável por uma série de mudanças realizadas na configuração do espaço urbano do 

subúrbio carioca. A construção de conjuntos habitacionais populares, realizadas por 

diversos órgãos governamentais, se destaca pela não resolução dos problemas de 

habitação propriamente ditos, mas por um grande recebimento de votos e pela 

modificação da aparência da região (ABREU, 1987).  

Somente os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), por exemplo, 

construíram no subúrbio da cidade conjuntos habitacionais que correspondiam a cerca de 

26% das moradias legalizadas na cidade (VARON, 1988 apud CARDOSO; ARAUJO; 

COELHO, 2007). As obras realizadas pelos IAPs traziam consigo uma perspectiva 

modernista inspirada no modelo europeu da socialdemocracia. Orientado pelos princípios 

da necessidade de socialização dos moradores e valorização do espaço público, os 

conjuntos construídos possuíam uma ampla área comum repleta de diversos 

equipamentos coletivos e de infraestrutura, como creches, escolas, praças, postos de 

saúde e área comum de lazer (OLIVEIRA; FLUMINENSE, 2013). Ainda hoje, ao 

observar as áreas dos conjuntos habitacionais construídos pelos IAPs, nota-se que a 

maioria deles dispõe de uma ampla área coletiva, sendo estas muitas vezes bem 

arborizadas ou com potencial de se tornarem.  

Os movimentos de ocupação do subúrbio da Zona Norte apresentados, moldaram 

a sua fisionomia urbana. No ano de 1965, a região já estava com sua ocupação horizontal 

praticamente consolidada, restando pouquíssimas áreas vazias (SOARES, 1965). Ainda 

segundo a autora, a área era caracterizada por uma ocupação predominantemente 

horizontalizada. As poucas regiões aonde houve a verticalização da ocupação foram 

aquelas que se desenvolveram como subcentros, a exemplo de Madureira e Bonsucesso, 

e os locais onde foram construídos os conjuntos habitacionais dos IAPs. O subúrbio 
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permaneceu com sua fisionomia antiquada, pouco se alterando desde a formação dos seus 

bairros no fim do século XIX e início do século XX. Não houve a instalação de um ritmo 

de renovação, sendo mantida a predominância absoluta de residências de classe média, 

sem a formação de regiões exclusivas de população rica ou abastarda. Tal fato pode ser 

atribuído ao crescente interesse da população da cidade pela Zona Sul (SOARES, 1965).  

Com migração da capital do país para Brasília e a crise década de 80 a região 

pouco se modificou. Ainda hoje é predominantemente residencial, com amplas áreas 

privadas ou coletivas, dos conjuntos, não edificadas, formando assim uma rede de 

quintais e áreas comuns arborizadas.  

Contudo, desde o início dos anos 2000 a cidade do Rio de Janeiro vem passando 

por uma intensa modificação de sua estrutura urbana, influenciada, principalmente, pelos 

megaeventos que a cidade está sediando, com destaque para a Copa do Mundo de 2014 e 

as Olimpíadas de 2016.  Entretanto, RUFFATO-FERREIRA (2011) evidencia que os 

esforços para a implementação de políticas reais de planejamento e desenvolvimento 

urbano, com os recursos provenientes desses eventos, não estão sendo suficientes e os 

problemas de cunho socioambiental da cidade não vêm sendo combatidos, estando 

possivelmente sendo agravados. O Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro é o 

instrumento de planejamento balizador dessas intervenções urbanas, aonde estão 

definidos os vetores e diretrizes de crescimento e desenvolvimento de cada uma das 

regiões da cidade.    

 

3.3. O Novo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro e as diretrizes 

propostas para a AP3  

 

A Constituição Federal de 1988 determina, em seus artigos 182 e 183, que o 

município é o ente público responsável por executar as políticas de desenvolvimento 

urbano objetivando o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantindo o bem 

estar de seus habitantes. O Estatuto da Cidade, Lei Federal no 10.257/2001, regulamenta 

esses artigos, definindo as diretrizes, instrumentos e responsabilidades dos municípios. O 

instrumento definido pelo Estatuto da Cidade que objetiva o planejamento da execução 

da política urbana e do ordenamento territorial é o Plano Diretor. Segundo ROMÉRO; 

BRUNA (2010), é através desse instrumento que o município pode equacionar as 

questões urbanísticas e ambientais. 
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O Novo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, Lei Complementar nº 111, de 

1º de fevereiro de 2011, enfatiza em seu conteúdo a necessidade de um desenvolvimento 

sustentável para a cidade, onde a ocupação urbana deve dar-se em equilíbrio com o meio 

natural e a preservação ambiental. Para tal, todas as diretrizes, instrumentos e políticas 

públicas devem contemplar a variável ambiental e paisagística (RIO DE JANEIRO, 

2011a). 

  A fim de viabilizar o cumprimento das diretrizes propostas no Plano Diretor e 

otimizar o planejamento e desenvolvimento da cidade, o mesmo prevê que o poder 

legislativo deveria aprovar, no prazo máximo de dois anos, as normas gerais e de 

detalhamento do planejamento urbano, sendo elas: Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS); Lei de Parcelamento do Solo Urbano; Código de Obras e Edificações; Código 

de Licenciamento e Fiscalização de Obras Públicas ou Privadas; Código de Posturas; e 

Código Ambiental (RIO DE JANEIRO, 2011). Atualmente, todas essas ferramentas 

legais estão desatualizadas11, não se adequando, em sua maioria, à atual realidade da 

cidade que se encontra em um momento de grande crescimento e desenvolvimento 

influenciado por vários fatores. Estes vão desde um quadro positivo de desenvolvimento 

econômico do país nos últimos anos, à influência dos megaeventos mundiais que a Cidade 

sediará nos próximos anos.  

 Os esforços de planejamento têm se focado na elaboração dos Projetos de 

Estruturação Urbana (PEUs), previstos no Plano Diretor. Enquanto este trata do 

planejamento de forma mais ampla, determinando os vetores de crescimento e uso e 

ocupação do solo da cidade e de macrorregiões, aqueles orientam as regras norteadoras 

de políticas e ações para bairros ou conjunto de bairros (desenvolvimento local). Na AP3 

os PEUs de Madureira, Méier, Irajá, Ilha do Governador e da região da Av. Pastor Martin 

Luther King Jr. estão sendo discutidos. 

Cabe ressaltar que o objeto dessa tese pode se tornar uma fonte de dados e 

informações importantes para o embasamento da elaboração desses instrumentos de 

planejamento sob uma ótica inovadora no contexto nacional, ajudando a definir assim um 

futuro ambientalmente mais sustentável para a cidade. 

Os vetores de crescimento, definidos pelo Plano Diretor, consistem na orientação 

em que se dará a ocupação urbana e o desenvolvimento da cidade. Os mesmos são 

                                                 
11 Parte desses instrumentos estão em processo de discussão e votação na câmara dos vereadores, a saber: 

Lei de Parcelamento do Solo (PLC 29/2013); Lei de Uso e Ocupação do Solo (PLC 33/2013); c) Código 

de Obras e Edificações (PLC 31/2013); d) Código de Licenciamento e Fiscalização (PLC 32/2013).  
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definidos e influenciados através da instalação de infraestrutura e incentivos de ocupação, 

principalmente nas áreas mais distantes e de menor interesse de ocupação. 

No macrozoneamento determinado pelo Novo Plano Diretor, a cidade ficou 

dividida em quatro macrozonas de ocupação, controlada, incentivada, condicionada e 

assistida. As áreas de planejamento e regiões administrativas englobadas em cada uma 

das macrozonas de ocupação estão listadas no Quadro 4 e espacializadas na Figura 16. 

 

Quadro 4 – Definição das Macrozonas por Regiões de Planejamento e Regiões Administrativas da Cidade 

(RIO DE JANEIRO, 2011b). 

Macrozonas Regiões de Planejamento Regiões Administrativas 

Controlada 

AP 1.1 Centro 

II – Centro 

XXI - Ilha de Paquetá 

XXIII - Santa Teresa 

AP 2.1 Zona Sul 

IV - Botafogo  

V – Copacabana 

VI - Lagoa  

XXVII - Rocinha  

AP 2.2 Tijuca VIII - Tijuca (parte) - Alto da Boavista 

Incentivada 

AP 1.1 Centro 

I - Portuária  

III - Rio Comprido  

VII - São Cristóvão 

AP 2.2 Tijuca 
VIII - Tijuca (parte) - excluído Alto da Boavista 

IX - Vila Isabel 

AP 3.1 Ramos 
X - Ramos  

XXX - Complexo da Maré 

AP 3.2 Méier 
XIII - Méier  

XXVIII - Jacarezinho  

AP 3.3 Madureira 
XIV - Irajá  

XV - Madureira  

AP 3.4 Inhaúma 
XII - Inhaúma  

XXIX - Complexo do Alemão 

AP 3.5 Penha 
XI - Penha  

XXXI - Vigário Geral 

AP 3.6 Pavuna 

 

XXII – Anchieta 

XXV – Pavuna 

AP 3.7 Ilha Governador XX - Ilha do Governador  

AP 4.1 Jacarepaguá 

XVI - Jacarepaguá (parte) - excluída a área do Decreto 

Nº 3.046, de 27 de abril de 1981 

XXXIV - Cidade de Deus 

AP 5.1 Bangu XXXIII – Realengo 

Condicionada 

AP 4.1 Jacarepaguá 
XVI - Jacarepaguá (parte) - área do Decreto Nº 3.046, de 

27 de abril de 1981 

AP 4.2 Barra da Tijuca XXIV - Barra da Tijuca  

AP 5.4 Guaratiba XXVI - Guaratiba  

AP 5.1 Bangu XVII – Bangu 

Assistida 
AP 5.2 Campo Grande XVIII - Campo Grande 

AP 5.3 Santa Cruz XIX - Santa Cruz  
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Figura 16 – Mapa das Macrozonas do Município do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2011b). 

 

Como se pode perceber, toda a AP3 está definida como Zona de Ocupação 

Incentivada, aonde o adensamento populacional, a intensidade construtiva e o incremento 

das atividades econômicas e equipamentos de grande porte devem ser estimulados, 

preferencialmente nas áreas com maior disponibilidade ou potencial de implantação de 

infraestrutura (RIO DE JANEIRO, 2011b). 

  Resumidamente, os vetores de crescimento determinados pelo Novo Plano Diretor 

para as regiões da AP3 cidade do Rio de Janeiro são (RIO DE JANEIRO, 2011b): 

 Adensamento da população e das construções na Macrozona de Ocupação 

Incentivada, preferencialmente nas vias estruturadoras da Zona Norte, da 

Leopoldina e de Jacarepaguá;  

 Ocupação de vazios urbanos nas Macrozonas de Ocupação Incentivada e 

Ocupação Assistida, especialmente na faixa de território compreendida pela Av. 

Brasil e o leito da estrada de ferro, na Zona Oeste e a Zona Portuária;  

 Intensificação da ocupação nas Macrozonas de Ocupação Incentivada e de 

Ocupação Assistida, junto aos centros de comércio e de serviços, às áreas 

industriais e aos eixos viários estruturadores do espaço na Zona Norte, da 

Leopoldina e na Zona Oeste.   

Assim sendo, todo o planejamento de ocupação delineado para a AP3 consiste na 

revitalização da área com incentivo ao adensamento populacional, o incentivo à 

intensificação das construções e ocupação dos vazios urbanos. É notório para qualquer 

cidadão que passe por essa região a grande quantidade de obras e edifícios em construção 

e a constante substituição das casas e seus quintais por prédios.  
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Dessa forma, a escolha da AP3 como área de estudo dessa tese, justifica-se pela 

sua condição crítica atual enquanto estrutura urbana e a baixa disponibilidade de áreas 

verdes públicas, o que aumenta o potencial de que as áreas dos quintais sejam 

expressivamente importantes para a manutenção da qualidade ambiental nessa região. 

Para tal, se faz importante o estudo dessa estrutura de uso e ocupação do solo para o 

balizamento técnico-científico das políticas públicas a serem adotadas na região, 

garantindo assim, um desenvolvimento futuro voltado para a melhoria das condições 

ambientais urbanas, promovendo a qualidade de vida e o desenvolvimento urbano 

sustentável. 
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4. Materiais e Métodos 

 

Para a identificação e a quantificação das áreas dos quintais domésticos foram 

utilizadas técnicas de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. Para 

tal, foram empregadas ferramentas computacionais de segmentação multi-resolução, 

mineração de dados e classificação baseada em objetos geográficos (GEOBIA) através 

do software eCognition Developer 9. Todos os resultados obtidos foram tratados 

estatisticamente e graficamente com auxílio do Software ArcGIS 10 e Microsoft Excel. 

O mapeamento do uso e cobertura do solo urbano utilizando técnicas de 

sensoriamento remoto em imagens de alta resolução ainda é pouco explorado, mas seu 

uso vem crescendo e demonstrando aplicabilidade em diversos temas. Essas técnicas 

permitem a exploração de forma mais sistemática do monitoramento do crescimento e 

desenvolvimento da ocupação do solo urbano e das demandas por infraestrutura e 

equipamentos sociais (RIBEIRO; FONSECA, 2013). Os recentes estudos, publicados no 

tema, mostram que os resultados da utilização dessas técnicas têm se mostrado eficientes 

para a elaboração de planejamento e políticas públicas de médio e longo prazo (RIBEIRO; 

FONSECA, 2013). 

As técnicas de sensoriamento remoto possibilitam a exploração de diversas 

escalas de trabalho, dependendo da natureza do estudo pretendido. No estudo da 

vegetação, como é o caso desse trabalho, o processo se dá pela interpretação dos 

processos de interação e taxa de absorção da radiação eletromagnética pelos pigmentos 

fotossintetizantes, detectada pelos sensores (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 

2012). Segundo os autores, a interação da radiação eletromagnética com os objetos ocorre 

através da reflexão, absorção e transmissão, sendo a intensidade de cada uma delas 

dependente das características físico-química do objeto e do cumprimento da onda. 

Sobre a interação da radiação eletromagnética com a vegetação, sabe-se que a 

mesma é influenciada pela composição anatômica e fisiológica das folhas. Na região do 

visível a refletância relativa é baixa, devido a absorção de grande parte da radiação pelos 

pigmentos fotossintetizantes12, assim como na do infravermelho médio, devido a 

absorção pela água contida nos tecidos foliares. Em contrapartida, na banda do 

                                                 
12 Moléculas encontradas no interior dos cloroplastos das células vegetais responsáveis pela captação de 

energia necessária para o processo da fotossíntese. Existem diferentes tipos de pigmentos, como a clorofila, 

a xantofilas e os carotenos que são encontrados em quantidades e proporções diferentes dependendo da 

espécie vegetal.  
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infravermelho próximo a absorção da radiação é muito pequena, gerando um considerável 

espalhamento interno da radiação na folha e, consequentemente, uma alta refletância 

(Figura 17). É por esta razão que a banda do infravermelho próximo (0.72µm – 1,1µm) é 

a mais utilizada para identificação e estudos referentes à vegetação (PONZONI; 

SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012)  

 

 

Figura 17 – Curva de fator de refletância direcional-hemisférica típica de uma folga verde 

Fonte: NOVO (1989, apud PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012) 

 

4.1.Imagens Orbitais 

 

Neste trabalho, nas etapas de interpretação, segmentação e classificação, utilizou-

se as imagens dos satélites Worldview-2, GeoEye e Ikonos (bandas espectrais: azul, 

verde, vermelho, infravermelho próximo e pancromática). Estas imagens foram 

gentilmente cedidas pelo Grupo de Pesquisa “Interpretação Automática de Imagens” da 

Universidade de Brasília (UnB). Como tais sensores apresentam resoluções espaciais 

distintas, optou-se por reamostrar todas as imagens para 0,8 m. O Quadro 5 sintetiza as 

informações sobre as especificações dos satélites. 

Essas imagens foram escolhidas visto que para a identificação de pequenos 

objetos urbanos ou objetos em um ambiente complexo, como é o caso desse trabalho, são 

requeridas imagens com resoluções espaciais muito altas, 5m ou menos (SLIUZAS; 

KUFFER; MASSER, 2010). Os satélites de alta resolução espacial com alta resolução 
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espectral possibilitam uma maior precisão na distinção dos alvos13 na análise de 

ambientes urbanos (RIBEIRO, 2010).  

 

Quadro 5 – Características das imagens utilizadas (Elaboração própria com dados da EMBRAPA, 2013). 

Satélite 

Resolução 

bandas 

multiespectrais 

Resolução 

banda 

pancromática 

bandas 

multiespectrais 

Resolução 

radiométrica 
Operação 

Worldview-2 2 m 0,50 m 

Coastal, Azul, Verde, 

Amarelo, Vermelho, 

Red Edge, 

infravermelho 

próximo e 

infravermelho 

próximo - 2 

11 bits 
Desde 

2009 

GeoEye 1,65 m 0,41 m 

Azul, Verde, 

Vermelho e 

infravermelho 

próximo 

11 bits 
Desde 

2008 

Ikonos 4 m 2 m 

Azul, Verde, 

Vermelho e 

infravermelho 

próximo 

11 bits 
Desde 

1999 

  

Para os processos de delimitações das quadras residenciais e interpretação dos 

resultados, foram utilizadas ortofotos cedidas pela Coordenadoria de Monitoramento 

Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), na resolução espacial de 

10 cm. (Figura 18). Segundo WENTZ et al.(2006), as imagens obtidas por levantamentos 

aéreos possuem vantagens, principalmente na precisão no processo de classificação, 

permitindo assim uma boa definição das áreas reduzindo a necessidade de confirmação 

de campo. 

Devido a limitações das imagens orbitais obtidas, 5 bairros tiveram apenas uma 

parte de sua área total classificadas, sendo: Campinho (62%); Madureira (99,6%); 

Osvaldo Cruz (94,5%); Rocha (96%); e São Francisco Xavier (18%). Devido à pouca 

representatividade da área do bairro São Francisco Xavier imageada, o mesmo foi 

removido da análise desse estudo. Dessa forma a área total da AP3 classificada foi de 

196.970.139,00m², isso é 96,8% da sua área total. A ilha do fundão e outras pequenas 

ilhas da Baia da Guanabara foram desconsideradas nesse estudo por não possuírem áreas 

residenciais e o fundão, especificamente, por ser de responsabilidade administrativa do 

governo federal. 

                                                 
13 Na literatura do sensoriamento remoto são chamados de alvos os diferentes objetos dos quais se pretende 

extrair alguma informação (ex. água, vegetação, rocha, solos etc.) (PONZONI; SHIMABUKURO; 

KUPLICH, 2012). 
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Figura 18 - Exemplo de Ortofoto da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, escalas 1:1500 e 1:500. 

 

4.2. Delimitação dos alvos: quintais 

 

Para a delimitação dos alvos a serem detectados, os quintais domésticos, foram 

geradas “máscaras” a partir de planos de informação temáticos, a saber:  

 Limites das quadras fiscais do município do Rio de Janeiro, no formato ESRI 

Shapefile (.shp), cedidos pela Coordenadoria de Monitoramento Ambiental da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). 

 Mapa temático de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Rio de Janeiro do ano 

de 2011, no formato ESRI Shapefile (.shp), elaborado pelo Instituto Pereira Passos 

(IPP) e cedido pela Coordenadoria de Monitoramento Ambiental da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMAC). 

 Limites territoriais do município do Rio de Janeiro, no formato ESRI Shapefile 

(.shp), do Instituto Pereira Passos (IPP), disponibilizados online no site do 

Armazém de Dados da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. 

A primeira etapa do processo foi a identificação das cenas que fazem parte da 

Área de Planejamento 3 (AP3) no shape de limites territoriais do município. Em seguida, 

em ambiente ArcGIS 10, cruzou-se as bases de limite das regiões administrativas, uso do 

solo e quadras/logradouros para a geração de máscaras (Figura 19) de modo a direcionar 

os processos de segmentação e classificação. Dessa forma, foram selecionadas apenas as 

quadras classificadas como residenciais pelo shape de Uso e Ocupação do Solo. Os 
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objetos presentes nestas bases digitais que não correspondiam aos objetivos deste estudo, 

como canteiros, galpões, postos de gasolina, entre outros, foram apagados através de 

edição vetorial, também no ArcGIS 10. 

 

 
Figura 19 – Exemplo da máscara das quadras das áreas residenciais da Área de Planejamento 3 (AP3) da 

cidade do Rio de Janeiro em escala 1:30.000 

 

As bases cartográficas, cedidas pelo IPP e pela SMAC, auxiliaram na 

identificação dos alvos, pois só serão classificadas as imagens nas áreas rotuladas como 

áreas residenciais, definidas pelo mapeamento de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do 

Rio de Janeiro, excluindo áreas públicas como parques e praças e também áreas de 

comércio, indústrias, rural, de lazer, entre outras. Além dos quintais das residências 

unifamiliares (casas), as áreas comuns de condomínios e conjuntos habitacionais também 

foram tratadas como quintais, pois, apesar de serem áreas coletivas possuem uma lógica 

de uso semelhante, dependente dos interesses dos moradores e proprietários. Apesar de 

também ser uma área residencial, as favelas não serão consideradas nesse estudo, devido 

às suas características urbanísticas de ocupação do território distintas das áreas de 

ocupação formal, necessitando assim de uma análise diferenciada com o foco nessas 

áreas. 

A utilização da máscara nesse trabalho teve dois objetivos: a redução do “gasto” 

computacional, ao reduzir as áreas alvo para a segmentação e classificação, agilizando o 

processo e redução do erro do classificador, ao concentrar os esforços do processo 

somente nas áreas de real interesse para o presente estudo.  

Após este processo, foi observado a existência de um deslocamento espacial das 

informações vetoriais em relação as imagens, além de pequenos erros, como a falta de 
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padronização na delimitação vetorial das quadras (algumas incluíam as calçadas e outras 

não, algumas ruas haviam sido incluídas no polígono, por exemplo) (Figuras 20 e 21). 

Em consequência disso, foi necessária a correção da vetorização da máscara gerada para 

a padronização das quadras, tanto no aspecto de posicionamento geográfico, quando com 

a exclusão das calçadas e das ruas de todos os polígonos.  

 

 
Figura 20 – Falta de padronização da vetorização das quadras, inclusão de ruas de calçadas em algumas 

quadras. 

 

 
Figura 21 – Erros de vetorização corrigidos – Inserção de canteiros e praças. 
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 Outra correção realizada foi a exclusão dos polígonos de áreas facilmente 

identificáveis (através das ortofotos) as quais não faziam parte do alvo de classificação 

deste trabalho, como praças, postos de gasolina, galpões industriais/de depósito (Figura 

22). Uma amostra do resultado final da edição da vetorização dos polígonos da máscara 

referente às quadras de áreas residenciais pode ser observada na Figura 23. 

 

 

Figura 22 – Áreas excluídas da máscara referente às quadras de áreas residenciais – em evidência um posto 

de gasolina e um galpão.  

 

 

Figura 23 – Resultado final da edição dos polígonos da máscara referente às quadras de áreas residenciais. 
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4.3. Analise baseada em objeto geográfico (GEOBIA) 

 

  A classificação da cobertura do solo através de ferramentas de sensoriamento 

remoto em áreas urbanas é uma tarefa de considerável complexidade devido ao vasto 

leque de assinaturas espectrais dos elementos constituintes desse ambiente. Os efeitos 

atmosféricos e disparidades temporais entre diferentes sensores também aumentam a 

imprecisão deste tipo de análise (RIBEIRO; KUX, 2009). 

 A utilização de imagens com detalhamento de cenas muito heterogêneas e a 

consequente dificuldade associada à mistura de respostas espectrais de alvos em nível de 

pixels, como é o caso das áreas urbanas, limitam a utilização dos classificadores pixel-a-

pixel tradicionais (NEUBERT; MEINEL, 2007; SCHIEWE; TUFTE, 2007). Essa 

limitação está sendo superada com o desenvolvimento de novos classificadores de 

imagem que fazem uso da abordagem conhecida como Análise de Imagem Baseada em 

Objetos Geográficos (GEOBIA). 

 Essa abordagem de classificação digital adota o conceito de objeto como base da 

informação semântica necessária para a interpretação da imagem e não mais de pixel 

(TRIMBLE, 2014). Dessa forma, utiliza-se de redes semânticas baseadas na definição de 

atributos como forma, cor, textura, morfologia e contexto na imagem utilizada, que 

traduzem objetos reais, para a simulação da interpretação visual, em vez de simples 

agrupamentos de pixels com características semelhantes, os quais não necessariamente 

representam o mundo real (MATHIEU; ARYAL; CHONG, 2007; PINHO, 2006). 

Basicamente, a classificação é composta de duas etapas: a segmentação da imagem e 

classificação dos objetos. A primeira consiste na subdivisão da imagem em agrupamentos 

contínuos de pixels, que correspondem a grupamentos com feições correlacionadas ou 

alvos no campo, chamados objetos ou segmentos, e a segunda considera uma grande gama 

de variáveis (textura, cor, forma, área, entre outras), com o intuito de produzir um 

resultado de classificação com maior exatidão e detalhamento que os métodos 

tradicionais (MATHIEU; ARYAL; CHONG, 2007). 

O processo de automatização da classificação, utiliza-se também, de modelagem 

matemática fuzzy (Lógica Nebulosa) e de recursos que permitem a sistematização e 

reprodução do conhecimento do especialista para o aprimoramento do seu desempenho 

(RIBEIRO; KUX, 2009). Os sistemas baseados em conhecimento para a interpretação de 

imagens de sensoriamento remoto, são caracterizados por: “integrarem algoritmos de 

segmentação, estruturação de classes na forma de redes semânticas, classificação baseada 
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em regras e a possibilidade de integração de imagens multi-sensores e dados vetoriais” 

(CARVALHO, 2011). A integração deste sistema ao modelo conceitual da classificação 

baseada em objeto, está graficamente representado na Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Modelo conceitual da classificação baseada em objeto. Fonte: (ANTUNES, 2003).  

 

 Diferente de outras tecnologias nesta área do conhecimento, a classificação 

baseada em objeto não é de dominação da língua inglesa, mas sim da alemã 

(HAMAMURA, 2013). O primeiro software comercial a implementá-la, e também o mais 

utilizado, é o e-Cognition, da empresa alemã Definiens (HAMAMURA, 2013; 

MATHIEU; FREEMAN; ARYAL, 2007; NEUBERT; MEINEL, 2007; NOVACK, 2009; 

SCHIEWE; TUFTE, 2007). Este software que foi utilizado nessa tese é especializado em 

classificação de imagem e a classificação hierárquica orientada a objeto, a lógica fuzzy 

(lógica nebulosa), entre outras estratégias para melhorar a precisão da classificação 

(PLATT; RAPOZA, 2008). Os próximos itens detalharão as etapas do processo de 
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desenvolvimento do método utilizado para a classificação. A esquematização do fluxo 

metodológico encontra-se na Figura 25. 
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Figura 25 - Fluxograma metodológico referente ao mapeamento das áreas verdes em quintais domésticos. 
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4.3.1. Pré-processamento das imagens 

 

A etapa de pré-processamento é fundamental para a otimização do desempenho 

dos algoritmos computacionais a serem utilizados (LAPOLLI, 1994), visto que essa 

consiste na preparação e no aprimoramento da imagem para a sua análise (MELO, 2002). 

Para tal, os seguintes procedimentos foram desenvolvidos: 1) fusão; 2) reamostragem; 3) 

registro; 4) cálculo do NDVI. 

A fusão de imagens óticas consiste na integração do detalhamento espacial da 

imagem pancromática (PAN), de alta resolução espacial, com as informações de cor das 

imagens multiespectrais (MS), que possuem uma resolução espacial média, gerando 

assim uma imagem multiespectral de alta resolução. Este produto híbrido é mais 

adequado para as tarefas de processamento de imagem, como a segmentação, o 

reconhecimento de objetos e a classificação, pois o mesmo tem sua percepção aprimorada 

tanto para a máquina quanto para o intérprete (FONSECA et al., 2011).  

Nesse estudo, as imagens foram fusionadas pelo método de Análise das 

Componentes Principais (PCA). Neste método de fusão são geradas imagens não-

correlacionadas (PC1, PC2, ..., PCn, em que n é o número de bandas multiespectrais de 

entrada). A primeira Componente Principal (PC1) é substituída pela banda pancromática, 

que tem maior resolução espacial do que as imagens multiespectrais. Depois, ocorre a 

transformação PCA inversa, para obter a imagem no modo de cores RGB (FONSECA et 

al., 2011). Os autores destacam, também, que a fusão de imagens de sensoriamento 

remoto pode ser efetuada com diferentes bandas de um mesmo sensor ou com bandas de 

diferentes sensores, tanto ópticos quanto de micro-ondas (RADAR).   

Com o intuito de compatibilizar a resolução espacial entre os diferentes sensores, 

todas as imagens fusionadas, com exceção da Geoeye, foram reamostradas para a 

resolução espacial de 0,8 m por pixel. Em sequência as imagens orbitais foram registradas 

espacialmente tomando como base as ortofotos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tais 

etapas foram realizadas no software ArcGIS 10. 

Por fim, foi calculado o índice de vegetação, de forma a ressaltar a resposta das 

áreas verdes, alvo fundamental para a classificação realizada neste trabalho. A 

característica multiespectral da maioria dos dados provenientes de sensoriamento remoto 

possibilita a geração de novas imagens através de transformações radiométricas. Essas 

transformações possibilitam realçar informações não tão visíveis nas imagens originais, 

sendo amplamente utilizadas para o estudo de vegetação, através de índices de vegetação 
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ou modelo de mistura espectral (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). 

Ainda segundo os autores, existem diversos índices de vegetação propostos na literatura, 

explorando especialmente as propriedades espectrais antagônicas da vegetação nas 

bandas do visível e do infravermelho próximo. Neste trabalho adotou-se o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). 

O NDVI foi proposto por ROUSE et al. (1973) e consiste na normalização da 

razão entre o comprimento de onda onde a vegetação possui alta refletância da radiação 

solar (infravermelho próximo - IVP) e um comprimento de onda onde ela possui baixa 

refletância (vermelho - V) (Equação 1), gerando um intervalo de -1 à +1, aonde maior 

será a presença de vegetação quanto maior o índice (PONZONI; SHIMABUKURO; 

KUPLICH, 2012). 

 

Equação 1 – Equação de cálculo do NDVI 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝐼𝑉𝑃 − 𝑉)

(𝐼𝑉𝑃 + 𝑉)
 

 

4.3.2. Definição da legenda de cobertura 

 

Através da interpretação visual das imagens orbitais foram definidas classes que 

passaram a constituir a legenda de cobertura, conforme esquematizado na Figura 26. 

 

Figura 26 – Classes que compõem a legenda de cobertura do estudo em questão. 

 

No contexto do uso do solo em áreas urbanas, FLORENZANO (2002) e JENSEN 

(2000) definiram, ao todo, 15 classes de cobertura, através de critérios com os quais foram 

definidas uma nomenclatura dada a cada classe, uma amostra visual e as respectivas 

Área de 
Planejamento 3

Quadras 
Residenciais

Arbóreo

Rasteiro

OutrosNão residencial



 

63 

 

chaves de interpretação.  Essas classes são condizentes com diversos estudos já realizados 

sobre o tema (CARVALHO, 2011). Para os objetivos desse trabalho essas classes foram 

agrupadas em 3 legendas de cobertura do solo: vegetação arbórea, vegetação rasteira e 

outros, conforme proposto no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Esquema de interpretação das legendas de cobertura do solo de interesse (Fonte: CARVALHO, 

2011, adaptado). 

Definição 

para esse 

estudo 

Definição Classe de cobertura do solo urbano de Florenzano (2002) e Jensen (2000) 

Legenda de 

cobertura 
Classes Amostra Cor 

Localização/ 

Contexto 

Forma, tamanho 

e Textura 

Vegetação 

Arbórea 

Vegetação 

Arbórea 

 

Verde 

(variando 

de verde 

escuro até 

verde 

médio). 

Dentro das quadras, 

mas suas copas 

cobrem parcialmente 

ou totalmente 

algumas ruas. 

Textura rugosa, 

forma e 

tamanhos 

variados. 

Vegetação 

Rasteira 

Vegetação 

Rasteira 

 

Diversas 

variações 

de tons de 

verde. 

Dentro das quadras. 

Áreas desocupadas, 

jardins públicos e 

privados, campos de 

futebol. 

Textura lisa a 

pouco rugosa, 

forma e 

tamanhos 

variados. 

Outros Piscina 

 

Azul 

(Ciano). 

Dentro das quadras. 

Vizinhas aos prédios, 

residências de médio 

e alto padrão 

socioeconômico e 

clubes. 

Forma 

retangular e 

textura lisa. 

Solo 

exposto 

 

Varia de 

laranja 

claro até 

amarelo 

Dentro das quadras 

em novos 

loteamentos, terrenos 

abandonados ou em 

campinhos de 

futebol. 

Forma e 

tamanho 

variáveis e 

textura lisa a 

meio rugosa. 

Sombra 

 

Escura, 

tendendo a 

preto. 

Vizinha às 

edificações, árvores e 

pontes. 

Textura lisa, 

forma e 

tamanhos 

variados. 

Telhado 

cerâmico 

 

Variações 

de tons de 

vermelho. 

Dentro das quadras. 

Característicos de 

áreas de médio e alto 

padrão 

Socioeconômico ou 

misturados a outros 

tipos de telhados em 

áreas de padrão mais 

baixo. 

Textura lisa a 

meio rugosa, 

forma 

preferencialmen

te retangular e 

tamanhos 

variados. 
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Definição 

para esse 

estudo 

Definição Classe de cobertura do solo urbano de Florenzano (2002) e Jensen (2000) 

Legenda de 

cobertura 
Classes Amostra Cor 

Localização/ 

Contexto 

Forma, tamanho 

e Textura 

Cobertura 

metálica 

 

Variando 

do azul 

claro ao 

branco. 

Apresenta 

ainda leves 

tons de 

cinza. 

Dentro das quadras. 

Telhados de 

indústrias e serviços. 

Textura lisa a 

pouco rugosa, 

forma retangular 

e tamanhos 

variados. 

Cobertura 

de cimento 

médio 

 

Cinza em 

tons claros. 

Dentro das quadras. Textura lisa a 

pouco rugosa, 

forma retangular 

e tamanhos 

variados. 

Cobertura 

de cimento 

escuro 

 

Cinza 

escuro. 

Dentro das quadras. 

Telhados de 

indústrias e serviços. 

Textura lisa a 

meio rugosa, 

forma retangular 

e tamanhos 

variados. 

Alto brilho 

(Cobertura 

de Cimento 

Claro) 

 

Bem 

brancos. 

Dentro das quadras 

(partes de telhados e 

geralmente 

coberturas de 

concreto claro). 

Textura lisa, 

forma quadrada 

ou retangular e 

tamanhos 

variados. 

Córrego 

 

Variando 

de cinza 

escuro a 

preto. 

Localiza-se paralelo à 

Avenidas. 

 

Textura lisa a 

pouco rugosa, 

forma alongada. 

Asfalto 

 

Cinza 

escuro. 

Ocorre em ruas 

pavimentadas e 

dentro das quadras 

em estacionamentos. 

Textura lisa, 

forma retangular 

e tamanhos 

variados. 

Piso em 

pedra 

natural 

 

Alaranjado Dentro das quadras 

em clubes 

desportivos ou 

condomínios de 

prédios. 

Textura lisa, 

forma retangular 

e tamanhos 

variados. 
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Definição 

para esse 

estudo 

Definição Classe de cobertura do solo urbano de Florenzano (2002) e Jensen (2000) 

Legenda de 

cobertura 
Classes Amostra Cor 

Localização/ 

Contexto 

Forma, tamanho 

e Textura 

Cobertura 

de 

Polietileno 

 

Azul 

escuro 

Dentro das quadras 

em estacionamentos. 

Textura lisa, 

forma retangular 

e tamanhos 

variados. 

Rocha 

exposta 

 

Variando 

de marrom 

escuro a 

cinza 

escuro 

Dentro de quadras em 

regiões cercadas por 

árvores e 

praticamente 

nenhuma moradia no 

entorno. 

Textura lisa a 

rugosa, forma 

irregular. 

 

A classe de cobertura arbórea é composta por vegetação do tipo arbórea-arbustiva, 

podendo ser constituída tanto por indivíduos isolados, quanto por grupamentos. A classe 

rasteira, por sua vez, é constituída de vegetação do tipo graminóide, assim como a classe 

de cobertura gramíneo-lenhosa mapeada pela prefeitura. Já a classe outros é constituída 

por todos os demais objetos presentes no terreno que não se enquadram nas duas classes 

apresentadas anteriormente. 

 

4.3.3. Segmentação 

 

  Em GEOBIA, o processo de segmentação é o primeiro estágio para a análise e 

classificação da imagem (CARVALHO, 2011). Nele a imagem é dividida em polígonos 

que tendem a representar objetos reais ao particionar a imagem em segmentos, agrupando 

os pixels vizinhos que possuam feições similares (cor, textura, brilho, entre outros). A 

segmentação é um processo de grande importância, pois irá determinar o sucesso ou falha 

dos procedimentos de análise da imagem. 

 No software eCognition Developer 9 existem diversos tipos de algoritmos de 

segmentação, desde os mais simples como o chessboard segmentation e o quadtree-based 

segmentation, até os mais complexos como os métodos multi-resolution segmentation e 

contrast filter segmentation (TRIMBLE, 2014).  

Há a possibilidade de segmentar uma mesma imagem em diferentes níveis que se 

relacionam entre si, formando uma rede hierárquica de objetos (BAATZ; SCHÄPE, 
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2000). Nessa lógica, este trabalho utilizou dois algoritmos de segmentação, o Chessboard 

e o multi-resolution, disponível no software e-Cognition. 

 

4.3.3.1. Chessboard 

 

  O algoritmo Chessboard utiliza-se de camadas temáticas para a segmentação da 

imagem. Mais de uma camada temática pode ser utilizada, o que acarretará em uma maior 

divisão de objeto na imagem. O resultado apresentará o cruzamento dessas camadas. Este 

processo dividirá o domínio do pixel ou do objeto da imagem em objetos de imagem 

quadrados. Este método permite a produção de objetos de imagem baseados 

exclusivamente nas informações provenientes das camadas temáticas (TRIMBLE, 2014). 

 Este algoritmo foi usado no primeiro processo de segmentação das imagens (1º 

Nível de Segmentação) utilizadas nesse estudo, conforme os trabalhos de PINHO (2006), 

NOVACK (2009) e CARVALHO (2011). Utilizou-se da máscara de quadras residenciais 

como camada temática para a segmentação (tamanho de objeto: 100.000) (Figura 19) e 

classificação dos objetos gerados em duas classes iniciais (baseada na informação 

previamente contida na tabela de atributos do shapefile): “residencial” e “não- 

residencial” (Figuras 27 e 28). Os parâmetros utilizados para a segmentação podem ser 

observados na Figura 29. 

 

 

Figura 27 – Resultado da Segmentação Chessboard. 
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Figura 28 – Resultado da Classificação da Segmentação Chessboard em “residencial” e “não- 

residencial”. 

 

 

Figura 29 – Parâmetros utilizados no processo de segmentação Chessboard. 

 

4.3.3.2.Segmentação Multi-resolution 

 

   Este algoritmo pode ser executado tanto à nível de imagem objeto e/ou pixel a 

pixel para criar novos objetos de imagem em um novo nível de imagem objeto. Para tal, 

ele minimiza localmente a heterogeneidade média de objetos de imagem, em uma 

determinada resolução (TRIMBLE, 2014). Assim, cada ponto da imagem é interpretado 

e fundido com regiões e segmentos próximos, através de um processo de agrupamento de 

pares, gerando objetos da imagem. Nesse processo são consideradas além das 
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propriedades espectrais, a forma, a textura, o tamanho, a estrutura e o contexto 

(CARVALHO, 2011). 

 Ele é controlado por um fator de escala, indiretamente relacionado ao tamanho 

médio dos objetos a serem detectados, e por um critério de heterogeneidade, que controla 

o processo de decisão da fusão dos agrupamentos de pixels, calculado usando camadas 

espectrais ou não espectrais (dados temáticos). O critério de heterogeneidade inclui duas 

propriedades mutuamente exclusivas: cor, que se refere à homogeneidade espectral, e 

forma (shape), que considera as características semânticas dos objetos. Por fim a forma 

também é dividida em duas propriedades igualmente exclusivas, suavidade, objetos com 

bordas menos definidas, tendo como exemplos árvores e manchas de vegetação e 

compacidade (compactness), objetos com bordas mais geométricas e definidas, a exemplo 

de prédios (BAATZ; SCHÄPE, 2000).  

 Na segunda etapa de segmentação (2º Nível) utilizou-se o algoritmo 

Multiresolution Segmentation apenas nas áreas que foram classificadas como residenciais 

no 1º Nível de Segmentação (gerado a partir do Chessboard Segmentation). Desta forma, 

no 2º nível, objetivou-se segmentar apenas os pixels contidos no interior dos objetos que 

pertencem à classe “residencial”. Os parâmetros utilizados na segmentação foram: 

Escala: 15, Forma: 0,5 e Compacidade: 0,5 (Figura 30).  

 

 

Figura 30 – Parâmetros utilizados na segmentação Multi-resolution. 

 

Chegou-se a esses parâmetros através de uma abordagem heurística, constatando-

se pela interpretação visual que os mesmos atenderam satisfatoriamente aos objetivos 
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dessa pesquisa. A mesma abordagem foi utilizada em estudos semelhantes, tais como 

CARVALHO (2011); LEONARDI(2010); MATHIEU; ARYAL; CHONG (2007); 

PINHO (2006). O resultado do processo pode ser observado na Figura 31. 

 

 
Figura 31 – Resultado da segmentação Multiresolution. 

 

4.3.4. Classificação temática digital 

 

Após o processo de segmentação e definição da legenda de cobertura do solo, deu-

se início ao processo de classificação temática da imagem com auxílio do software 

eCognition. Nesta etapa, são encontradas regras ou métodos para atribuir itens de dados 

em classes pré-definidas (MILLER; HAN, 2009). 

A partir do conhecimento do intérprete, foram selecionados objetos (conjuntos de 

pixels oriundo da segmentação) como unidade de classificação que representam os 

componentes presentes na imagem (árvores, telhados, piscinas, entre outros). Foram 

obtidas 100 amostras dos objetos que compõem a legenda de cobertura para cada uma 

das imagens a serem classificadas, a partir de uma minuciosa interpretação visual das 

cenas, buscando cobrir todas as possíveis variações de cor, tonalidade, textura, forma e 

brilho interna de cada classe (amostras representativas). Essas amostras objetivaram a 

construção dos bancos de dados relativos aos conjuntos de treinamento e avaliação para 

a mineração de dados. Esse procedimento só foi realizado nas áreas definidas pela 

máscara, isso é, no interior das quadras referentes as áreas residenciais.  



 

70 

 

   A definição das classes de cobertura do solo se baseou na interpretação visual das 

imagens orbitais, com o suporte da interpretação das ortofotos de altíssima resolução 

espacial, disponibilizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e das imagens do 

software Google Earth®. As imagens disponibilizadas pelo aplicativo Google Earth 

também são de altíssima resolução e em conjunto com o módulo Street View®, que 

disponibiliza imagens georreferenciadas de diferentes locais do globo com perspectiva 

horizontal e/ou 360º, são poderosas ferramentas no auxílio a trabalhos de sensoriamento 

remoto em áreas urbanas, servindo de suporte para a interpretação de cenas, sanando 

dúvidas em relação aos alvos e  evitando-se idas a campos (CARVALHO, 2011; 

SUTTON et al., 2006). A Figura 32 mostra um dos alvos da área de estudo cujas dúvidas 

de interpretação foram sanadas com auxílio do Google Earth® e do Street View®.  

 

 

Figura 32 – Imagem do Google Earth® e do Google Street View® para a verificação de alvo – árvore em 

quintal residencial. 

 

 Esta etapa consiste no processo conhecido como descoberta do conhecimento, na 

qual a elaboração do modelo de classificação da cobertura do solo é elaborada por meio 

de mineração de dados. Esta técnica permite identificar entre os atributos disponíveis, 

aqueles que são mais adequados para a classificação, os respectivos limiares e hierarquia 

das classes de cobertura do solo de forma semiautomática nas imagens.  

 Conforme supracitado, a técnica de mineração de dados é um dos componentes da 

área denominada Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge 
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Discovery in Databases - KDD14). Ela consiste na transformação dos dados em 

informação através da interpretação e integração com o conhecimento existente, por meio 

da extração ou “mineração” do conhecimento em grandes quantidades de dados (HAN; 

KAMBER, 2001). 

 No contexto do domínio do sensoriamento remoto, a mineração de dados não 

consiste apenas na extração de informação de um banco de dados convencional, visto que 

as imagens possuem informações que incluem textura, processamento em vários níveis, 

ambiguidade de interpretação e dependência de domínio (SILVA, 2006). Dessa forma, 

para respeitar a contextualização dos dados, a dependência do domínio e superar as 

potenciais ambiguidades de informação, a mineração de dados em imagens se dá em 

várias etapas, possibilitando a obtenção nos diversos passos requisitos e informações 

fundamentais para o estágio subsequente (CARVALHO, 2011). 

Essa etapa é de grande importância para a obtenção dos resultados, visto ser nela 

que o especialista, ao considerar os diversos padrões apresentados por cada uma das 

legendas de cobertura de interesse, insere seu conhecimento para a coleta das amostras 

(VIEIRA; FORMAGGIO; RENNÓ, 2011). É essencial que o pesquisador ou usuário do 

dado de sensoriamento remoto tenha um bom conhecimento da área de estudo, assim 

como das técnicas a serem utilizadas, garantindo assim uma boa interpretação das 

imagens e a qualidade do resultado (CONGALTON, 1991). 

 A partir das informações obtidas na mineração de dados, foi gerada a árvore de 

decisão (Figura 33), que consiste em um modelo de organização do conhecimento, em 

formato de fluxograma, no qual cada nó representa uma decisão sobre qual atributo será 

determinada a partição dos dados pelos seus nós-filhos (GOLDSCHIMIDT; PASSOS, 

2005). Na árvore cada nó interno denota um teste em um atributo, cada ramo corresponde 

a um resultado do teste e cada nó-folha (ou nó terminal) possui um rótulo de 

classe/legenda (HAN; KAMBER, 2001), possibilitando a construção de modelos de 

previsão a partir dos dados (LOH, 2011).   

 

                                                 
14 Nova área do conhecimento que surgiu da necessidade do desenvolvimento de ferramentas 

computacionais apropriadas para a análise, interpretação e correlação automática da grande quantidade e 

multiplicidade de dados oriundas dos constantes avanços na área da Tecnologia da Informação, que 

possibilitou o levantamento e armazenamento dos mesmos. É definido como “processo de nível mais 

elevado de obtenção de informações através da mineração de dados e conversão desta informação em 

conhecimento através da interpretação e integração com o conhecimento existente”(HAN; KAMBER, 

2006, tradução livre).   



 

72 

 

 

Figura 33 – Exemplo de árvore de decisão. Fonte: CARVALHO (2011). 

 

 Após selecionadas as amostras, a classificação foi realizada utilizando-se da 

ferramenta Classification and Regression Trees (CART) presente no software e-

Cognition®, com os parâmetros definidos na Figura 34. A CART toma como base 

estatística a árvore de decisão em um processo de classificação supervisionada. A árvore 

de processos completa com todas as etapas dos processos de segmentação e classificação 

realizados no eCognition pode ser observada na Figura 35 e uma amostra dos resultados 

obtidos na Figura 36. 

 

 

Figura 34 – Parâmetros utilizados na ferramenta CART. 
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Figura 35 – Árvore de Processo. 

 

 

Figura 36 – Resultado da classificação CART. 

 

4.3.5. Tratamento dos dados pós-classificação 

 

O resultado da classificação obtida foi convertido em arquivos vetoriais (ESRI 

Shapefile), no próprio eCognition, possibilitando, assim, o cálculo da área e percentagem 
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para cada classe. A informação vetorizada foi transferida para o software ArcGIS, no qual 

foram feitas as análises estatísticas e a quantificação de cada classe em estudo, de forma 

a tabular esses dados para posterior análise de caso.  

 

4.3.6. Avaliação estatística da classificação 

 

  Para avaliar a metodologia, verificar a precisão e garantir a confiabilidade da 

classificação, adotou-se neste trabalho, a matriz de confusão e o seu respectivo cálculo 

do coeficiente de concordância Kappa. Esta é a forma mais frequentemente utilizada para 

avaliar a precisão dos métodos de classificação digital de imagens de sensoriamento 

remoto (CONGALTON; GREEN, 1999; LEONARDI, 2010), consistindo de uma matriz 

de erro de arranjo quadrático, que associa o número de amostras referentes a uma 

determinada classe com o número de amostras referentes a uma classe em um documento 

de referência (CONGALTON; GREEN, 1999).  

Nesta matriz (Figura 37), as linhas geralmente correspondem à classificação 

gerada a partir dos dados de sensoriamento retomo e as colunas aos dados de referência 

(MEDINA, 2007). Dessa forma, é descrito a exatidão de cada classe e seus erros, como a 

inclusão de um elemento em uma classe à qual não pertence (comissão) e a exclusão de 

um elemento da classe à qual ele pertence (omissão) (ARAÚJO, 2006). 

Para a construção da matriz de confusão foram selecionados aleatoriamente 300 

pontos de amostragem em cada uma das três imagens classificadas. Para tal, foi utilizado 

o plugin gratuito Hawth's Analysis Tools Version 3.2.7 no software ArcGIS. Este plugin 

utiliza como base os arquivos vetoriais e matriciais e possibilita a seleção de amostras de 

forma não estratificada e estratificada, podendo ser escolhidos como critérios o número 

máximo de amostras, a distância entre todos os pontos ou entre pontos específicos em 

função da classe (CARVALHO, 2011). 

A partir da matriz de confusão é possível calcular a exatidão global e o coeficiente 

Kappa (K). O primeiro consiste na razão entre a soma de todos os elementos classificados 

corretamente pelo número total de elementos (Equação 2) e o segundo na diferença entre 

a concordância observada e a chance de ocorrência entre os dados de referência e uma 

classificação aleatória (Equação 3) (CONGALTON; GREEN, 1999). 
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Figura 37 -  Exemplo de uma matriz de erros. Fonte: (CARVALHO, 2011) 

   

Segundo LEONARDI (2010), o índice Kappa “é uma medida de concordância 

usada em escalas nominais, que fornece uma ideia do quanto as observações reais se 

afastam daquelas esperadas, fruto do acaso, indicando, assim, quão legítimas são as 

interpretações”. Por fim, o Kappa-Condicional foi calculado para cada classe, 

objetivando comparar a exatidão entre duas classes em classificações distintas (Equação 

4) (ROSENFIELD; FITZPATRICK-LINS, 1986).  

 

Equação 2 – Exatidão Global 

𝑒𝑔 =  
∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑟
𝑖=1

𝑁
 

Onde: 

xii = elementos da diagonal principal; 

r = número de classes; 

N = número total de amostras. 

 

Equação 3 – Coeficiente Kappa. 

 

𝐾 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑟
𝑖=1 − ∑ (𝑥𝑖+. 𝑥+𝑖)𝑟

𝑖=1

𝑁2 − ∑ (𝑥𝑖+. 𝑥+𝑖)𝑟
𝑖=1

 

Onde: 

xii = número de elementos classificados corretamente; 

xi+ = total de elementos classificados para uma categoria i; 
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x+i = total de elementos de referência amostrados para uma categoria i; 

N = número total de amostras; 

r = número total de classes.  

 

Equação 4 – Kappa-condicional. 

 

𝐾 =  
𝑁. 𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑖+. 𝑥+𝑖

𝑁. 𝑥𝑖+ − 𝑥𝑖+. 𝑥+𝑖
 

Onde: 

xii = número de elementos classificados corretamente; 

xi+ = total de elementos classificados para uma categoria i; 

x+i = total de elementos de referência amostrados para uma categoria i; 

N = número total de amostras; 

 

 Os cálculos da exatidão total, assim como do coeficiente Kappa, Kappa-

condicional e sua variância foram calculados com auxílio do software Microsoft Excel 

2013.  

 

Equação 5 – Variância do Kappa 

𝜎(𝐾) =  
1

𝑁
[
𝜃11 − 𝜃1

1 − 𝜃2
2 +

2 1 − 2𝜃1𝜃2 − 𝜃3

1 − 𝜃2
3 +

1 − 𝜃1
2 𝜃4 − 4𝜃2

2

1 − 𝜃2
4 ] 

Onde: 

𝜃1 =  
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑟

𝑖=1

 

 

𝜃2 =  
1

𝑁2
∑ 𝑥𝑖+ +

𝑟

𝑖=1

𝑥+𝑖 

 

𝜃3 =  
1

𝑁2
∑ 𝑥𝑖𝑖 𝑥𝑖+ +

𝑟

𝑖=1

𝑥+𝑖 

 

𝜃4 =  
1

𝑁3
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗  𝑥𝑗+ +

𝑟

𝑗=1

𝑥+𝑖

2𝑟

𝑖=1
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 Para a análise e interpretação estatística do coeficiente Kappa, foi considerada 

nesse trabalho a escala de avaliação proposta por (LANDIS; KOCH, 1977), na qual a 

qualificação da classificação é dada através de intervalos de valores do índice Kappa 

conforme exposto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Qualificação das classificações e índice Kappa 

Índice Kappa Qualificação 

<0,00 Péssimo 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,20 – 0,40 Razoável 

0,40 – 0,60 Bom 

0,60 – 0,80 Muito Bom 

0,80 – 1,00 Excelente 

Fonte: LANDIS; KOCH (1977). 

 

4.4. Cálculo de Indicadores: Índice de Cobertura Verde em Área Urbana (ICVAU) 

e Índice de Área Verde (IAV)  

 

Para comparações e avaliação da representatividade das áreas mapeadas para a 

qualidade ambiental urbana e a manutenção da qualidade de vida da cidade, foram 

calculados o Índice de Cobertura Verde em Área Urbana (ICVAU) (equação 6) e o Índice 

de Área Verde por Habitante (IAV) (equação 7). 

O ICVAU é expresso em porcentagem e representa a proporção de área coberta 

com vegetação em km2 ou m2 (CV) em relação à área total considerada em km2 ou m2 

(AT) (CAPORUSSO; MATIAS, 2008). 

 

Equação 6 – Equação do IAV 

ICVAU = ∑CV/AT 

 

O IAV mensura a quantidade de espaços livres arborizados em km2 ou m2 (AV) 

dividido pela quantidade de habitantes de uma cidade (H) (CAPORUSSO; MATIAS, 

2008; HENKE-OLIVEIRA, 2001) Este indicador foi escolhido pelo fato dele ser o mais 

difundido e utilizado (HENKE-OLIVEIRA, 2001). 
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Equação 7 – Equação do IAV 

IAV = ∑AV/H 

 

Esse é um tipo de índice dependente de fatores demográficos, tratando-se do 

produto da divisão entre o somatório das áreas verdes, podendo ser elas praças, parques, 

ruas e canteiros arborizados, florestas urbanas etc., e o número de habitantes. Muitos 

estudos consideram também áreas verdes de acesso restrito à população em geral 

(HENKE-OLIVEIRA, 2001), como é o caso dos quintais domésticos. Nessa perspectiva, 

o IAV pode ser elevado em certas localidades não pela quantidade de áreas verdes, mas 

pela menor quantidade populacional no local (CAPORUSSO; MATIAS, 2008).  

Índices como o ICVAU são mais indicados para a aferição da qualidade 

ambiental, que por serem independes de quesitos populacionais expressam de forma mais 

objetiva a abundância ou não de espaços vegetados. Por outro lado, o IAV, ao se tratar de 

um indicador ponderado por adensamento populacional, permite inferir sobre aspectos 

relacionados a qualidade de vida (HENKE-OLIVEIRA, 2001).  

A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU, definiu o IAV mínimo 

de 15 m²/hab. para a garantia da qualidade de vida da população (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA – SBAU, 1996). Neste trabalho foram 

utilizados para o cálculo do ICVAU o somatório dos tipos de cobertura arbórea e rasteira 

para os quintais domésticos e da arbóreo-arbustivo com a gramíneo lenhosa para o 

mapeamento da prefeitura. Para o cálculo IAV foram utilizados os tipos de cobertura 

arbórea dos quintais e arbóreo-arbustivo do mapeamento da prefeitura. 
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5.  Resultados e Discussão 

5.1. Parâmetros de classificação e Confiabilidade e acurácia dos resultados 

 

Os parâmetros utilizados pelo algoritmo CART para a classificação das imagens 

estão representados nas árvores de decisão abaixo (figura 38).  Percebe-se que a resposta 

de agrupamento dos parâmetros na árvore de decisão foi coerente para as três imagens 

classificadas. Conforme esperado, as respostas para as duas classes de vegetação foram 

agrupadas conjuntamente e separadas do grupo contendo todos os demais objetos 

constantes na classe outros, da mesma forma como foi observado na Figura 33. 

 

 

Figura 38 – Árvore de decisão com parâmetros de classificação das imagens. 

  

A Tabela 5 apresenta a matriz de confusão da classificação das áreas verdes em 

quintais domésticos em suas três legendas de cobertura do solo. Estatisticamente a 

confiabilidade da informação obtida pela classificação é alta, mostrando que o método 

utilizado foi eficiente em seu objetivo. Os resultados relativos à precisão do método de 

classificação encontram-se na Tabela 6.  

O método de classificação utilizado nesse trabalho teve um nível de precisão 

elevado, mostrando que há uma heterogeneidade característica entre as classes 

selecionadas, favorecendo sua distinção. Percebe-se que a maior “confusão” ocorreu entre 

as classes “vegetação arbórea” e “vegetação rasteira”. Essa resposta era esperada, visto o 

fato de que ambas as amostras possuírem resposta espectral semelhantes e se destacarem 

na utilização do NDVI. 
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Tabela 5 – Matriz de confusão 

  Referências 

  Vegetação arbórea Vegetação rasteira Outras 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 Vegetação 

arbórea 
97(95,1%) 10(40,0%) 6(0,8%) 

Vegetação 

rasteira 
4(3,9%) 15(60,0%) 4(0,5%) 

Outros 1(1,0%) 0(0%) 763(98,7%) 

 

Tabela 6 – Coeficiente de concordância Kappa 

Classe Kappa Qualificação 

Global 0,8915 Excelente 

Classe Kappa condicional Qualificação 

Vegetação arbórea 0,8403 Excelente 

Vegetação rasteira 0,6422 Muito Bom 

Outros 0,9907 Excelente 

 

O foco desse trabalho em distinguir apenas as áreas verdes e a utilização do NDVI 

para atingir esse objetivo, criou basicamente dois grandes grupos para a classificação, 

conforme observado na Figura 38: alto NDVI e baixo NDVI. A superclasse “outros”, que 

agrega todos os objetos presentes no espaço urbano, com a exceção das áreas verdes 

(Figura 26 e Quadro 6), é facilmente distinguida pelo algoritmo, devido ao seu baixo 

NDVI. Esse fato gera uma superestimação do Kappa global. 

 

5.2. Áreas verdes em quintais domésticos na AP3 da cidade do Rio de Janeiro 

 

A Área de Planejamento 3 da cidade do Rio de Janeiro apresenta 79.379.767,62 

m² de áreas residenciais, o que corresponde à aproximadamente 40% da região (Tabela 

7). Esse resultado foi obtido tendo como base as informações do Instituto Municipal de 

Urbanismo Pereira Passos referentes ao Uso do Solo da Cidade e as quadras residenciais, 

no processo de elaboração das máscaras para a classificação. Cabe ressaltar que esse 

resultado transparece apenas os lotes residenciais, tendo sido excluídos no processamento 

as ruas, calçadas e demais estruturas de caráter não residencial, conforme detalhado no 

item 4.2. 

Dentro dessas áreas residenciais 43.118.103,31 m2 correspondem a áreas 

construídas de acordo com informação obtida da base de edificações da Prefeitura da 
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Cidade do Rio de Janeiro (INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA 

PASSOS - IPP, 2013), estando inseridas na categoria “outros” da classificação (Tabela 

7). Dessa forma, 45.68% das áreas residenciais correspondem aos quintais domésticos 

(áreas residenciais privadas não edificadas), sendo que destes 11.008.782,80 m2 

correspondem a áreas verdes (arbórea e rasteira) e 25.252.881,51 m2 correspondem à 

outras formas de ocupação, como piscinas, churrasqueiras, áreas cimentadas, áreas com 

solo exposto etc. (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Composição do uso do solo na AP3 em relação as áreas residenciais privadas e os usos dos 

quintais domésticos. 

Informações da Prefeitura (IPP, 2011b) 

 Categoria Área m2 

AP3 - Total 203.491.327,82 

AP3 - classificada 198.800.597,00 

Área residencial privada 79.379.767,62 

Edificada 43.118.103,31 

Não edificada (quintais) 36.261.664,31 

Resultado da Classificação das Áreas Residenciais Privadas 

 Classe Área m2 

Vegetação arbórea 9.051.675,46 

Vegetação rasteira 1.957.107,34 

Áreas verdes total 11.008.782,8 

Outros 68.370.984,82 

 

Os gráficos das Figuras 39 e 40 apresentam a proporção das áreas verdes dos 

quintais residenciais em relação ao uso do solo de toda a AP3 e apenas ao correspondente 

as áreas residenciais dessa região, respectivamente. Os quintais domésticos correspondem 

a 18,41% da área total da AP3, proporção não muito distinta dos 21,8 a 26,8% 

encontrados no Reino Unido. Percebe-se assim que o estilo de implantação residencial 

dessa região ainda possui predominância de construções unifamiliares (casas) com 

quintais domésticos.  

 As áreas com cobertura de vegetação arbórea correspondem a 11,4% das áreas 

residenciais, sendo 4,55% da área total da AP3 e as áreas com cobertura de vegetação 

rasteira correspondem à 2,47% e 0,99%, respectivamente. Dessa forma, as áreas verdes 

nos quintais domésticos correspondem à 5,59% da área da AP3, o que equivale à 40% 

das áreas verdes mapeadas pela prefeitura para essa região (Tabela 3). Se todos esses 
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fragmentos verdes dos quintais fossem agrupados a área total seria equivalente a 1100 

campos de futebol15.  

  

 

Figura 39 – Composição do uso do solo na AP3 em relação as áreas não residenciais, residenciais e os 

usos dos quintais domésticos. 

 

 

Figura 40 - Composição do uso do solo nas áreas residenciais da AP3 em relação as áreas residenciais e 

os usos dos quintais domésticos. 

 

                                                 
15 Considerando o campo de futebol com a área de 1hectar (10.000 m²). 
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A análise espacial dos resultados obtidos na classificação evidencia uma distinção 

relativa à distribuição espacial das áreas verdes dos quintais quando comparadas das 

mapeadas pela Prefeitura. Enquanto que estas estão em geral mais adensadas, agrupadas 

em manchas relativamente maiores, aquelas se encontram mais espalhadas e entremeadas 

à malha urbana (Figura 41). Pode-se notar também variações entre bairros relativas à 

abundância e distribuição das áreas verdes dos quintais.  

A presença de árvores em meio as construções trazem diversos benefícios à 

cidade, no que se refere aos serviços ambientais, como a redução da poluição pela 

remoção de particulado, a redução de temperatura e melhoria do conforto térmico, a 

redução de ruídos, entre outros, conforme detalhado no item 2.2.2. Os benefícios 

relacionados a fatores estéticos, culturais e psicológicos, diretamente vinculados à 

redução do estresse e melhoria da saúde física da população, também pode ser favorecido 

pela maior proximidade das pessoas as áreas verdes. 

É possível notar que apesar da distribuição mais pulverizada das áreas verdes dos 

quintais domésticos, algumas regiões da área de estudo possuem ausência de qualquer 

tipo de vegetação. Muitos desses vazios tratam-se de favelas, as quais não foram 

consideradas nesse trabalho (Figura 42). Assim não se pode dizer que essas regiões são 

desprovidas de qualquer tipo de vegetação, apenas não há informação sobre elas. 

A análise dos resultados por Região Administrativa (RA) permite verificar que 

em quase metade delas (46,15%) a área de cobertura arbórea nos quintais domésticos é 

maior que as das áreas de cobertura arbóreo-arbustiva mapeada pela prefeitura, com 

destaque para a RA de Vigário Geral, onde ela é mais que o dobro e para Jacarezinho, 

onde não há áreas de cobertura arbóreo-arbustiva de acordo com o mapeamento realizado 

pela Prefeitura (Tabela 8 e Figura 43). 

Em relação às áreas com cobertura graminóide (Tabela 8 e Figura 44) em apenas 

duas RAs a área total de cobertura rasteira dos quintais foi maior que a área de vegetação 

gramíneo-lenhosa mapeada pela prefeitura (Jacarezinho e Complexo do Alemão). Nota-

se que nas áreas mapeadas pela Prefeitura há uma convergência entre as RAs com maior 

cobertura arbóreo-arbustiva e gramíneo-lenhosa, sendo as com maiores áreas: Anchieta, 

Ilha do Governador, Madureira e Méier. Uma exceção é a região do Complexo do 

Alemão. 
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Figura 41 – Resultado do mapeamento das áreas verdes nos quintais da AP3 sobreposto das áreas verdes mapeadas pela prefeitura.
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Figura 42 – Localização dos aglomerados subnormais (Favelas). 
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Tabela 8 – Áreas Verdes da AP3 por Região Admirativa (RA) 

RA 

Área total da 

RA 

classificada 

(m2) 

Cobertura 

arbórea nos 

quintais (m2) 

Cobertura 

rasteira nos 

quintais (m2) 

Cobertura 

arbóreo-

arbustiva 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Cobertura 

gramíneo-

lenhosa 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Anchieta 14.188.400,00 1.041.316,08 120.986,70 902.574,25 1.161.565,70 

Complexo da Maré 4.268.760,00 34.698,70 5.488,46 90.524,93 17.958,50 

Complexo do 

Alemão 
2.960.860,00 51.075,95 42.412,43 314.929,93 15.087,62 

Ilha do Governador 36.763.745,00 1.668.663,23 190.142,01 6.317.639,06 4.764.412,34 

Inhaúma 10.881.820,00 450.339,69 137.870,82 402.301,56 529.772,82 

Irajá 15.044.839,00 589.361,81 212.681,45 461.082,59 689.885,50 

Jacarezinho 943.874,00 8.852,79 2.542,20 0,00 0,00 

Madureira 29.675.964,00 1.762.547,93 438.744,03 2.092.205,23 1.609.820,83 

Meier 28.824.788,00 1.675.030,84 387.574,47 2.979.629,59 2.461.916,97 

Pavuna 17.484.720,00 571.941,46 84.296,99 572.399,91 104.948,49 

Penha 13.956.920,00 474.921,52 163.275,91 561.803,71 185.064,93 

Ramos 11.301.430,00 276.013,69 89.395,95 158.266,41 179.595,41 

Vigário Geral 11.414.050,00 445.044,77 82.069,92 152.087,83 549.943,50 

 

 

Figura 43 – Gráfico comparativo entre a proporção da cobertura arbórea em quintais e a arbórea-

arbustiva mapeada pela prefeitura em relação à área classificada da RA. 
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Figura 44 - Gráfico comparativo entre a proporção da cobertura rasteira em quintais e a gramíneo-lenhosa 

mapeada pela prefeitura em relação à área classificada da RA. 

 

Em relação aos bairros, nota-se uma importância ainda mais marcante da 

vegetação dos quintais. Em 60,26% deles a área com cobertura arbórea presente dentro 

dos quintais domésticos é maior que a área de cobertura arbórea-arbustiva mapeada pela 

prefeitura, sendo que em 18 (23,08%) não há cobertura vegetal arbóreo-arbustiva, no 

mapeamento da prefeitura (Tabela 9 e Figuras 45 e 46). 

Quanto à cobertura graminóide, em 46 (58,97%) dos bairros as áreas com esse 

tipo de cobertura em quintais são maiores do que as mapeadas pela prefeitura. Destes, 37 

(47,44%) bairros não há cobertura gramíneo-lenhosa, segundo o mapeamento da 

prefeitura, havendo apenas vegetação rasteira dentro dos quintais domésticos. 

Os bairros da Ilha do Governador se destacam entre os com maiores áreas de 

cobertura arbórea nos quintais, entre eles: Praia Da Bandeira; Pitangueiras; Jardim 

Carioca; Tauá; Jardim Guanabara; Cocotá; e Bancários. Outros bairros que também se 

destacam nesse quesito são Anchieta, Ricardo de Albuquerque e Encantado. 
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Tabela 9 - Áreas Verdes da AP3 por Bairro. 

Bairro 

Área total 

do bairro 

classificada 

(m2) 

Área de 

cobertura 

arbórea 

nos 

quintais 

(m2) 

Área de 

cobertura 

arbórea e 

arbustiva 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Área de 

cobertura 

rasteira 

nos 

quintais 

(m2) 

Área de 

cobertura 

gramíneo-

lenhosa 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Popula

ção 

(ha) 

Água Santa 2426230,00 43602,62 703770,34 10891,46 0,00 7.595 

Cacuia 2029630,00 65936,77 993351,20 2863,98 66590,59 10.997 

Cavalcanti 1924150,00 129127,00 243405,70 16311,39 
1013058,1

0 
16.141 

Engenheiro 

Leal 
708274,00 49897,07 207274,00 57749,42 0,00 6.113 

Freguesia 3669600,00 182062,29 1610035,07 7664,21 0,00 19.424 

Galeão 18905600,00 223399,67 3499976,27 1440,64 0,00 22.434 

Jardim 

Guanabara 
3205880,00 334487,57 163929,44 30223,50 0,00 32.178 

Parque 

Anchieta 
3905790,00 125335,42 694699,41 11348,34 8945,06 26.212 

Piedade 3887100,00 271594,83 651628,26 74160,18 0,00 43.234 

Praia da 

Bandeira 
377028,00 78097,11 19659,74 39679,73 0,00 5.948 

Quintino 

Bocaiúva 
4323790,00 200454,79 986153,19 5284,46 0,00 31.101 

Ribeira 729412,00 39460,49 102884,30 15945,60 13421,08 3.504 

Rocha 1257960,00 60221,20 144717,52 55796,19 186028,66 8.745 

Abolição 616333,00 44761,94 0,00 43899,32 372688,06 11.356 

Acari 1605520,00 15500,53 286638,52 3489,62 0,00 27.347 

Anchieta 4345730,00 543877,24 45645,55 15442,03 0,00 55.648 

Bancários 970716,00 88752,30 32290,85 37563,01 0,00 12512 

Barros Filho 1723860,00 11437,44 57716,40 42412,43 15087,62 14.49 

Bento Ribeiro 3037850,00 217021,80 0,00 35449,38 451530,40 43696 

Bonsucesso 2199720,00 30751,06 7991,06 8764,48 38357,90 18345 

Brás De Pina 3522220,00 232234,88 8921,51 16438,05 0,00 59218 

Cachambi 2250160,00 164034,30 8292,72 26253,70 0,00 42308 

Campinho 610322,00 55428,29 66896,17 10435,90 851,39 10139 

Cascadura 2838970,00 167778,12 277001,71 21578,98 300245,30 34355 

Cocotá 490102,00 50703,98 27014,20 69109,21 249488,06 4847 

Coelho Neto 2511970,00 89342,32 0,00 23914,67 88608,73 32393 

Colégio 2261110,00 98436,96 0,00 15298,50 65654,19 29245 

Complexo do 

Alemão 
2960860,00 51075,95 314929,93 47704,94 

4655456,6

1 
69143 

Cordovil 3853940,00 134233,68 50303,85 18308,86 21325,70 45150 

Costa Barros 1814830,00 79987,43 106436,18 13979,08 0,00 28435 

Del Castilho 1440910,00 57990,50 7302,48 7867,22 0,00 15610 

Encantado 1060150,00 101017,16 9223,47 45253,22 12433,90 14988 

Engenho da 

Rainha 
2225650,00 66570,29 187307,67 103016,14 230026,00 26659 
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Bairro 

Área total 

do bairro 

classificada 

(m2) 

Área de 

cobertura 

arbórea 

nos 

quintais 

(m2) 

Área de 

cobertura 

arbórea e 

arbustiva 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Área de 

cobertura 

rasteira 

nos 

quintais 

(m2) 

Área de 

cobertura 

gramíneo-

lenhosa 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Popula

ção 

(ha) 

Engenho de 

Dentro 
3920440,00 266985,55 400274,37 4398,75 0,00 45318 

Engenho Novo 2644850,00 141858,50 426823,78 2542,20 0,00 42158 

Guadalupe 3820010,00 135835,96 139194,89 7285,42 0,00 47089 

Higienópolis 1157470,00 45207,20 0,00 20882,53 0,00 15729 

Honório 

Gurgel 
1374850,00 64789,68 0,00 41082,63 0,00 21989 

Inhaúma 3485270,00 160234,09 41164,10 18620,27 564630,09 45698 

Irajá 7477840,00 311600,74 165540,50 54547,59 113323,34 96313 

Jacaré 842566,00 26801,51 4276,78 5753,76 0,00 9276 

Jacarezinho 943874,00 8852,79 0,00 5488,46 17958,50 37839 

Jardim 

América 
1973970,00 47327,95 0,00 29077,66 0,00 25226 

Jardim 

Carioca 
1621130,00 197836,13 16649,54 11735,86 0,00 24832 

Lins de 

Vasconcelos 
2669200,00 100362,62 423632,32 30740,21 0,00 37423 

Madureira 3771870,00 167085,04 144132,33 4905,10 0,00 50048 

Manguinhos 2618350,00 11132,99 0,00 34683,36 170650,35 36160 

Maré 4268760,00 34698,70 90524,93 30053,50 0,00 129761 

Marechal 

Hermes 
3886230,00 223239,61 0,00 6871,43 98413,10 48046 

Maria da 

Graça 
824990,00 48652,73 0,00 14136,29 

1140240,0

0 
7972 

Méier 2470930,00 153965,21 13110,79 5595,52 0,00 49760 

Moneró 520557,00 40068,79 5181,27 50190,33 0,00 6453 

Olaria 3689830,00 97779,84 145422,27 48672,78 74870,33 57514 

Osvaldo Cruz 1955920,00 151498,95 9352,64 40442,95 110194,60 34040 

Parada de 

Lucas 
2197970,00 48822,61 47564,10 69061,48 261053,24 23911 

Parque 

Colúmbia 
1517130,00 38327,68 0,00 37279,72 19044,98 9202 

Pavuna 8311410,00 337346,06 121608,81 7567,04 30055,80 97344 

Penha 5811320,00 118131,98 411000,07 9673,44 0,00 77748 

Penha 

Circular 
4623380,00 124554,66 141882,13 6661,95 3852,50 47783 

Pilares 1836420,00 123054,15 0,00 58773,81 763807,21 27250 

Pitangueiras 604130,00 81608,66 65969,86 37610,49 0,00 11739 

Portuguesa 1186410,00 78215,11 0,00 7184,14 115770,37 23856 

Ramos 2793530,00 136349,80 4853,08 2987,27 0,00 40762 

Riachuelo 928109,00 56814,30 112759,92 30792,13 0,00 12569 

Ricardo de 

Albuquerque 
2116870,00 236267,45 23034,40 9197,68 48239,26 29310 

Rocha 

Miranda 
2886710,00 195411,06 10576,07 49589,42 1456,82 44187 
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Bairro 

Área total 

do bairro 

classificada 

(m2) 

Área de 

cobertura 

arbórea 

nos 

quintais 

(m2) 

Área de 

cobertura 

arbórea e 

arbustiva 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Área de 

cobertura 

rasteira 

nos 

quintais 

(m2) 

Área de 

cobertura 

gramíneo-

lenhosa 

mapeada 

pela 

prefeitura 

(m2) 

Popula

ção 

(ha) 

Sampaio 884409,00 41069,05 81119,32 7481,35 102024,14 10872 

Tauá 1672550,00 198036,63 18090,63 15935,74 9393,23 29543 

Todos os 

Santos 
1012640,00 75668,68 0,00 16532,09 0,00 24609 

Tomás Coelho 1747530,00 71684,88 166527,31 28885,63 217093,62 22676 

Turiaçú 1255810,00 65765,32 80139,59 22480,05 39396,40 17246 

Vaz Lobo 1101220,00 75051,20 67273,83 30054,29 118847,88 15167 

Vicente de 

Carvalho 
1835710,00 57619,09 55723,39 23487,93 216191,50 24964 

Vigário Geral 3385310,00 214660,53 54219,88 32463,70 0,00 41784 

Vila Da Penha 1435720,00 46257,37 0,00 16745,55 0,00 18265 

Vila Kosmos 1519250,00 63594,08 239818,70 27430,10 243668,00 25465 

Vista Alegre 515209,00 11853,57 0,00 4438,71 0,00 8622 

Zumbi 161118,00 9997,73 0,00 1004,61 0,00 2016 

 

Em relação a contribuição das áreas verdes dos quintais domésticos no subúrbio 

do Rio de Janeiro aparentar ser pouco significativa, deve-se ponderar que no contexto do 

uso e ocupação do solo urbano dessa região elas o são, pois, apesar de cobrirem apenas 

5,54% da área total da AP3, elas correspondem à quase 40% das áreas verdes dessa 

região, conforme supracitado. Considerando apenas a comparação entre a cobertura 

arbórea dos quintais e a arbóreo-arbustivas mapeadas pela Prefeitura, aquelas 

correspondem a quase 60% dessas.  

Cabe destacar que 1.405.354 pessoas, isso é 58,73% da população da AP3, vivem 

em bairros aonde a há uma maior área de cobertura arbórea nos quintais do que nas áreas 

mapeadas pela prefeitura. Dessas, 423.471 pessoas (17,70%) vivem em bairros que não 

possuem cobertura arbóreo-arbustiva, segundo o mapeamento da prefeitura. 

A vegetação encontrada nas calçadas, praças e áreas comerciais/industriais, que 

não foram consideradas nesse estudo, também contribuem para a composição do verde 

urbano. Essas áreas, assim como os quintais, carecem de maiores estudos que avaliem a 

sua representatividade na composição da paisagem urbana.  Apesar de visualmente elas 

parecerem pouco representativa, é importante a realização de estudos para uma análise 

mais aprofundada.
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Figura 45 – Proporção cobertura arbórea em quintais e arbóreo-arbustiva mapeada pela prefeitura por área do bairro.
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Figura 46 - Proporção cobertura rasteira em quintais e gramíneo-lenhosa mapeada pela prefeitura por área do bairro. 
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 As Figuras 47, 48 e 49 apresentam o ICVAU das áreas verdes mapeadas pela 

prefeitura, da classificação dos quintais domésticos e da soma das duas áreas, 

respectivamente. 

Percebe-se que os bairros ao sul do mapa, um bairro à noroeste e três bairros na 

RA da Ilha do Governador são os que apresentam maiores ICVAU Total, sendo as áreas 

mapeadas pela prefeitura as de maior contribuição. Os bairros ao sul ladeiam a vertente 

norte do maciço da Tijuca e parte das áreas verdes do mapeamento da prefeitura 

corresponde ao Parque Nacional da Tijuca e/ou sua zona de amortecimento, conforme 

pode ser observado na Figura 5. No bairro à noroeste (Parque Anchieta) as áreas verdes 

são referentes à área militar de Deodoro e adjacências, que possuem muitas áreas verdes 

referente a campos de treinamento e regiões não ocupadas. Na RA da Ilha do Governador, 

os bairros ao leste (Freguesia e Cacuia) apresentam grandes áreas de remanescentes 

vegetais também devido a presença de áreas militares. O maior Bairro da RA é o Galeão 

e a grande quantidade de áreas verdes presente é relativa a presença do Aeroporto 

internacional Antônio Carlos Jobim, que mantém uma região não ocupada tanto para 

futuras expansões, quanto para a segurança da sua operação  

 A análise dos mapas em sequência permite perceber que apesar de baixo ICVAU 

relativo as áreas verdes mapeadas nos quintais domésticos, elas são mais uniformemente 

distribuídas em toda a região e quanto somadas as áreas verdes relativas ao mapeamento 

da prefeitura potencializa o ICVAU Total. Ao considerar as áreas verdes presente nos 

quintais domésticos na composição do verde urbano é observada a melhoria na avaliação 

do indicador de qualidade ambiental para toda a AP3.   
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Figura 47 – Proporção das áreas verdes mapeadas pela prefeitura pela área total do bairro para a AP3.
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Figura 48 – Proporção das áreas verdes nos quintais domésticos pela área total do bairro para a AP3.
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Figura 49 - Proporção das áreas verdes total (mapeamento da prefeitura + quintais domésticos) pela área total do bairro para a AP3. 
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5.3. Áreas com cobertura arbórea e qualidade de vida da população 

 

Considerando apenas as áreas de vegetação arbórea classificada nos quintais 

domésticos e a arbórea-arbustiva do mapeamento da prefeitura, a tabela 15 apresenta os 

IAVs por habitante referente a área total de estudo e por região RA. 

Em relação ao IAV por habitante relativo cobertura arbórea-arbustiva mapeada 

pela prefeitura, a AP3 possui um índice de apenas 6,3 m²/hab. Isso corresponde à menos 

da metade do índice mínimo de 15 m²/hab. recomentado pela Sociedade Brasileira de 

Arborização Urbana para a garantia da qualidade de vida da população (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA – SBAU, 1996). Somando as áreas de 

vegetação arbórea dos quintais domésticos, mapeadas nesse estudo, esse índice vai para 

10,1 m²/hab., estando ainda abaixo do valor recomendado (tabela 15). 

Apenas a RA da Ilha do Governador possui o índice acima do recomendado, 

devendo-se isso principalmente ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, que 

possui uma grande área ainda não utilizada com fragmentos de cobertura vegetal. A RA 

do Jacarezinho não possui áreas verdes mapeadas pela Prefeitura, sendo também a mais 

crítica em relação ao IAV. Situação similar possui a RA do Complexo do Alemão. De 

forma geral, nota-se que as áreas verdes nos quintais possuem uma contribuição 

representativa para o IAV das RAs. Em mais da metade das regiões (Anchieta, Inhaúma, 

Irajá, Madureira, Pavuna, Penha e Ramos) as áreas de vegetação arbórea dos quintais são 

responsáveis por aproximadamente dobrar o IAV total (Tabela 10).  

Em relação aos bairros apenas 13 (16,67%) possuem um IAV acima de 15m2/hab, 

quando somadas as áreas com cobertura arbórea dos quintais com a do mapeamento da 

prefeitura. Um destaque vai para os bairros de Jardim Guanabara e Praia da Bandeira 

cujas áreas arborizadas dentro dos quintais são as principais responsáveis para que os 

bairros possuam o IAV acima do recomendado. Em 48 bairros (61,54%) o IAV dos 

quintais é maior do que o corresponde às áreas mapeadas pela prefeitura, apesar de 

nenhum deles sozinho garantir o IAV mínimo (Tabela 11). 

Sendo esse um indicador dependente da população, muitos bairros apresentam um 

IAV alto não por possuírem grande proporção do seu território arborizado, mas sim por 

possuírem uma pequena população. 
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Tabela 10 – IAVs em quintais, mapeada pela prefeitura e total por RA. 

RA 
IAV 

Quintais 

IAV 

Prefeitura 

IAV 

Total 

Total AP3 3,8 6,3 10,1 

Anchieta 6,58 5,70 12,28 

Complexo da Mare 0,27 0,70 0,97 

Complexo do Alemão 0,74 4,55 5,29 

Ilha do Governador 7,88 29,83 37,71 

Inhaúma 3,35 2,99 6,35 

Irajá 2,91 2,27 5,18 

Jacarezinho 0,23 0 0,23 

Madureira 4,73 5,62 10,35 

Meier 4,32 7,69 12,01 

Pavuna 2,74 2,74 5,48 

Penha 2,57 3,04 5,61 

Ramos 1,81 1,04 2,84 

Vigário Geral 3,27 1,12 4,39 

 

As Figuras 50, 51 e 52 apresentam a informação da Tabela 11 espacializada. 

Percebe-se que os bairros ao sul do mapa e um bairro à noroeste são os que apresentam 

maiores IAVs Total, sendo as áreas mapeadas pela prefeitura as de maior contribuição. 

Os bairros ao sul ladeiam a vertente norte do maciço da Tijuca e parte das áreas verdes 

do mapeamento da prefeitura correspondem ao Parque Nacional da Tijuca e/ou sua zona 

de amortecimento, conforme pode ser observado na Figura 5. No bairro à noroeste 

(Parque Anchieta) as áreas verdes são referentes à área militar de Deodoro e adjacências, 

que possuem muitos campos de treinamento e densidade habitacional baixa.  

De toda a AP3, a Ilha do Governador é a RA com a melhor situação em relação 

ao IAV. Analisando a sequência dos três mapas é possível perceber como o IAV 

correspondente aos quintais contribui para a melhoria do índice em toda a região. 

 

Tabela 11 - IAVs em quintais, mapeada pela prefeitura e total por Bairro. 

Bairro 
IAV 

Quintais 

IAV 

Prefeitura 

IAV 

Total 
Bairro 

IAV 

Quintais 

IAV 

Prefeitura 

IAV 

Total 

Abolição 3,94 0,00 3,94 Madureira 3,34 2,88 6,22 

Acari 0,57 10,48 11,05 Manguinhos 0,31 0,00 0,31 

Água Santa 5,74 92,66 98,40 Maré 0,27 0,70 0,97 

Anchieta 9,77 0,82 10,59 
Marechal 

Hermes 
4,65 0,00 4,65 

Bancários 7,09 2,58 9,67 
Maria Da 

Graça 
6,10 0,00 6,10 

Barros Filho 0,81 4,11 4,92 Méier 3,09 0,26 3,36 

Bento Ribeiro 4,97 0,00 4,97 Moneró 6,21 0,80 7,01 

Bonsucesso 1,68 0,44 2,11 Olaria 1,70 2,53 4,23 
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Bairro 
IAV 

Quintais 

IAV 

Prefeitura 

IAV 

Total 
Bairro 

IAV 

Quintais 

IAV 

Prefeitura 

IAV 

Total 

Brás De Pina 3,92 0,15 4,07 
Osvaldo 

Cruz 
4,45 0,27 4,73 

Cachambi 3,88 0,20 4,07 
Parada de 

Lucas 
2,04 1,99 4,03 

Cacuia 6,00 90,33 96,33 
Parque 

Anchieta 
4,78 26,50 31,28 

Campinho 5,47 6,60 12,06 
Parque 

Colúmbia 
4,17 0,00 4,17 

Cascadura 4,88 8,06 12,95 Pavuna 3,47 1,25 4,71 

Cavalcanti 8,00 15,08 23,08 Penha 1,52 5,29 6,81 

Cocotá 10,46 5,57 16,03 
Penha 

Circular 
2,61 2,97 5,58 

Coelho Neto 2,76 0,00 2,76 Piedade 6,28 15,07 21,35 

Colégio 3,37 0,00 3,37 Pilares 4,52 0,00 4,52 

Complexo do 

Alemão 
0,74 4,55 5,29 Pitangueiras 6,95 5,62 12,57 

Cordovil 2,97 1,11 4,09 Portuguesa 3,28 0,00 3,28 

Costa Barros 2,81 3,74 6,56 
Praia da 

Bandeira 
13,13 3,31 16,44 

Del Castilho 3,71 0,47 4,18 
Quintino 

Bocaiúva 
6,45 31,71 38,15 

Encantado 6,74 0,62 7,36 Ramos 3,35 0,12 3,46 

Engenheiro 

Leal 
8,16 33,91 42,07 Riachuelo 4,52 8,97 13,49 

Engenho da 

Rainha 
2,50 7,03 9,52 Ribeira 11,26 29,36 40,62 

Engenho de 

Dentro 
5,89 8,83 14,72 

Ricardo De 

Albuquerque 
8,06 0,79 8,85 

Engenho 

Novo 
3,36 10,12 13,49 Rocha 6,89 16,55 23,43 

Freguesia 9,37 82,89 92,26 
Rocha 

Miranda 
4,42 0,24 4,66 

Galeão 9,96 156,01 165,97 Sampaio 3,78 7,46 11,24 

Guadalupe 2,88 2,96 5,84 Tauá 6,70 0,61 7,32 

Higienópolis 2,87 0,00 2,87 
Todos os 

Santos 
3,07 0,00 3,07 

Honório 

Gurgel 
2,95 0,00 2,95 

Tomás 

Coelho 
3,16 7,34 10,51 

Inhaúma 3,51 0,90 4,41 Turiaçú 3,81 4,65 8,46 

Irajá 3,24 1,72 4,95 Vaz Lobo 4,95 4,44 9,38 

Jacaré 2,89 0,46 3,35 
Vicente De 

Carvalho 
2,31 2,23 4,54 

Jacarezinho 0,23 0,00 0,23 
Vigário 

Geral 
5,14 1,30 6,44 

Jardim 

América 
1,88 0,00 1,88 

Vila Da 

Penha 
2,53 0,00 2,53 

Jardim 

Carioca 
7,97 0,67 8,64 Vila Kosmos 2,50 9,42 11,91 

Jardim 

Guanabara 
10,39 5,09 15,49 Vista Alegre 1,37 0,00 1,37 

Lins De 

Vasconcelos 
2,68 11,32 14,00 Zumbi 4,96 0,00 4,96 



 

100 

  

1
0
0
 

 

Figura 50 – ÍAV por habitante referente a cobertura arbórea arbustiva mapeada pela prefeitura.
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Figura 51 - ÍAV por habitante referente a cobertura arbórea dos quintais domésticos.
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Figura 52 - ÍAV por habitante referente a cobertura arbórea arbustiva mapeada pela prefeitura acrescida da cobertura arbórea dos quintais domésticos. 
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A melhoria da qualidade de vida proporcionada pelas áreas verdes nas cidades 

está relacionada aos serviços ambientais ou ecossistêmicos conforme discutido no item 

2.2.2.  

Em relação à capacidade de retenção de poluentes, considerando a taxa média 

anual de retenção de 9,3g/m2 de dossel definida por NOWAK; DWYER (2007), as áreas 

com cobertura arbórea presente nos quintais da AP3 têm o potencial de retenção de 84,21 

toneladas de poluente por ano. Considerando o inventário de emissão de poluentes 

produzido pelo órgão estadual de ambiente para a bacia aérea que engloba a AP3 e parte 

dos municípios da Baixada Fluminense, a emissão por fontes fixas corresponde à 72,4 

mil toneladas de poluentes ano (INEA, 2009). 

Extrapolando o cálculo para o sequestro e estoque de carbono e considerando a 

taxa média de estoque de 14,3 tC/ha, conforme explicitado no item 2.3.2.5, o total de 

carbono armazenado nessas áreas é de 12,9 mil toneladas de carbono.  

O potencial de amenização da temperatura do ar proporcionado pela vegetação é 

de extrema valia para a região, visto que a AP3 é uma das áreas mais críticas de formação 

de ilha de calor no município. Segundo dados do monitoramento da SMAC, no ano de 

2012 a estação meteorológica localizada no Bairro de Irajá (AP3), junto com São 

Cristóvão (AP1), foram as que apresentaram maiores médias mensais de temperatura do 

município, ficando acima inclusive das médias aferidas na estação de Bangu16 (Tabela 

12). A estação abrange os bairros de Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, 

Cordovil, Brás de Pina, Vila da Penha, Vista Alegre, Irajá, Colégio, Coelho Neto, Acari 

e Parque Colúmbia (PROGRAMA MONITORAR, 2012a). 

  

Tabela 12 - Comparação entre a normal climatológica do Município e a temperatura média mensal 

observada na rede meteorológica de qualidade do ar (PROGRAMA MONITORAR, 2012). 

Estação 
Média Mensal de Temperatura (ºC) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Normal climatológica 26 27 26 25 23 22 22 22 22 23 24 25 

Copacabana 26 28 27 26 23 23 23 23 24 25 24 29 

Centro 26 28 26 25 22 22 22 22 23 25 23 28 

São Cristóvão 30 33 31 30 26 26 26 26 27 30 28 34 

Tijuca 26 30 27 25 22 22 22 23 24 27 24 30 

Irajá 28 31 29 27 25 25 25 25 26 28 27 32 

Bangu 27 30 29 27 24 24 24 24 25 27 26 31 

Campo Grande 28 30 28 27 24 24 24 24 25 27 26 31 

Pedra de Guaratiba 26 29 27 26 23 23 23 23 24 26 25 30 

                                                 
16 Bairro da Zona Oeste da Cidade que conhecidamente apresenta as maiores temperaturas do município. 
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Tanto a manutenção quanto a ampliação das áreas verdes junto às construções 

residenciais são de importância estratégica na região, visando a amenização da 

temperatura local, tanto por efeito da evapotranspiração das árvores, quanto pelo 

sombreamento das superfícies. Ressalta-se que uma das consequências é a redução do 

consumo anual de energia de uma residência com quintal arborizado pode ser de 20 a 

25% (HEISLER, 1986), principalmente pela redução dos custos com climatização. 

Outro benefício direto para as residências a ser ressaltado é a redução entre 6 a 10 

dB dos ruídos em consequência de um quintal com a combinação de um solo com forração 

macia (ex.: grama) e árvores altas (COOK, 1978, apud  NOWAK; DWYER, 2007). Dessa 

forma há a melhoria não só das condições da vizinhança, mas da qualidade de vida da 

família que ali habita. 

Por fim, é importante ressaltar que grande parte dos benefícios provenientes 

dessas áreas são de difícil mensuração, como é o caso dos fatores estéticos, culturais e 

psicológicos. Tal fato dificulta a inserção dessa variável no debate e elaboração de 

Políticas Públicas e do Planejamento Urbano.  

 

5.4. Políticas públicas e planejamento para o desenvolvimento urbano 

sustentável 

 

Historicamente o processo brasileiro de urbanização, após a Constituição de 1988, 

reproduz um padrão de desenvolvimento urbano com alto custo socioambiental, 

deflagrado da disputa entre dois modelos de gestão urbana: o modelo de prática 

urbanística neoliberal, influenciado pelos interesses dos setores econômicos (especulação 

imobiliária, investimentos seletivos); e, o modelo de partilha social, preocupado com as 

políticas de redistribuição e de inclusão social (regulação fundiária, urbanização de 

favelas etc.) (FILHO, 2015). Entretanto, nenhum desses trazem consigo uma satisfatória 

associação com as diretrizes do Urbanismo Verde. FILHO (2015) aponta a necessidade 

de rever o arcabouço político, administrativo e normativo em vigor, para a viabilização 

da plena institucionalização no Brasil de um modelo de desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 A inserção da questão ambiental no contexto da governança das cidades tem 

importante influência não somente nos pontos estritamente relacionados à conservação 

do ambiente natural, mas também naqueles relacionados à saúde e a qualidade de vida da 

população, conforme discutido no decorrer desta tese. A mudança de percepção em 
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relação ao ambiente urbano, incluindo as áreas verdes, é necessária para a mitigação dos 

impactos locais e regionais, que podem, também, se refletir nos impactos globais, ainda 

mais, ao considerarmos o contexto das mudanças globais do clima. 

 Um dos fatores mais importantes dessa mudança diz respeito à melhor forma de 

ocupação do solo urbano, de forma reduzir os impactos nocivos consequentes da ruptura 

dos fluxos naturais e, dessa forma, garantir a sustentabilidade urbana. Visto o caráter 

complexo do desenvolvimento urbano, que gera seu comportamento caótico e a 

consequente dificuldade de previsão e planejamento, é necessária a adoção de métodos e 

ferramentas para disciplinar a dinâmica de expansão urbana.  

O “Urbanismo Verde” aventa o conceito de adensamento como forma de facilitar 

a manutenção dos serviços no meio urbano e o fechamento dos ciclos de produção, 

reduzindo os impactos gerados pelas cidades, conforme apresentado no item 2.1 dessa 

tese. Nesse sentido, uma ocupação mais adensada reduz as necessidades de deslocamento 

da população, favorecendo a mobilidade urbana com a utilização de transportes públicos, 

bicicletas e o deslocamento a pé, reduzindo assim os impactos provenientes das emissões 

associadas ao transporte que são, em geral, as maiores no contexto urbano. O 

adensamento favorece também a disponibilização de infraestrutura, como exemplo a de 

coleta e tratamento de esgoto e resíduos, colaborando para a redução da poluição. 

 O Novo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, Lei Complementar nº 111, de 

1º de fevereiro de 2011, denominado de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável, traz o adensamento como vetor de crescimento para toda a área da AP3, que 

ficou inserida na macrozona de ocupação incentivada. Contudo, a forma com que se dará 

o adensamento da região deve ser cuidadosamente pensada para que os efeitos negativos 

do mesmo não superem os benefícios.  

 A simples substituição das tradicionais casas da região por prédios, sem considerar 

os efeitos relativos a supressão da vegetação e redução das áreas permeáveis, pode trazer 

consequência. Entre elas, pode-se citar o agravamento dos riscos, dos problemas 

ambientais e de saúde da população, com o aumento das ilhas de calor, da quantidade de 

poluentes no ar, de inundações e alagamentos, entre outros. 

 Além das consequências relacionadas a qualidade ambiental essas substituições 

estão acarretando na perda do patrimônio histórico cultural da região, com a 

descaracterização da arquitetura local. Essa falta de sensibilidade dos responsáveis pelo 

planeamento urbano e dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio está 

acarretando na perda das evidências históricas do subúrbio carioca. Um dos exemplos 
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mais recentes e relevantes foi a demolição do Curtume Carioca, no bairro da Penha, para 

a construção de um condomínio residencial.  

 São dois os tipos de intervenção mais comuns que vêm ocorrendo na região no 

sentido de atender aos objetivos propostos pelo Plano Diretor: a substituição de 

residências unifamiliares (casas) (Figura 53) por multifamiliares (prédios) (Figura 54); e 

a construção de grandes condomínios em áreas antes ocupadas por fábricas e galpões 

industriais desativados (Figura 55).   

 

  

  
Figura 53 – Exemplos de residências unifamiliar (casa) tradicional utilizado nos loteamentos do subúrbio 

durante a ocupação da região (século XX), fotos tiradas nos bairros: Cordovil (linha 1); Brás de Pina e 

Penha (linha 2). 
  

Com a observação das Figuras 53 e 54 pode-se perceber que esse tipo de 

substituição acarreta a construção de prédios que utilizam, na maioria das vezes, toda da 

área útil do terreno, impermeabilizando todo o solo e suprimindo toda a área verde, de 

forma a promover o maior retorno econômico para o investidor/empreendedor. Dadas as 

condições ambientais da região e a importância das áreas verdes dos quintais apresentadas 

nesse trabalho esse tipo modificação de forma de ocupação deveria ser revisto. O objetivo 

seria a conciliação da substituição o tipo moradia com a manutenção e/ou ampliação das 

áreas verdes, podendo estas inclusive serem destinadas ao lazer dos moradores do prédio. 
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Tal conciliação é complexa, visto que os loteamentos foram planejados à princípio para 

a construção de casas. 

 

 

 
Figura 54 - Exemplos de residências multifamiliar (prédio) que vêm sendo construídos em lotes antes 

ocupados por casas, fotos tiradas nos bairros: Cordovil e Vista Alegre. 

 

 Os modelos adotados na substituição de áreas antes ocupadas por fábricas e 

galpões industriais desativados possuem uma maior possibilidade de integração entre o 

adensamento e a manutenção e/ou ampliação das áreas verdes urbanas. A grande extensão 

do terreno, comum à essas áreas, favorece esse panorama. Contudo, vale destacar que a 

inserção de áreas verdes nos projetos paisagísticos dos condomínios que vêm sendo 

construídos pela região não é uma regra. Apesar de possuírem extensas áreas abertas é 

comum vermos grandes extensões de estacionamentos e áreas comuns cimentadas com 

pouca ou sem a presença de árvores. Também é comum a preferência pela adoção por 

pequenos canteiros jardinados com plantas ornamentais e palmeiras ou arvoretas (Figura 

55).   

A observação do estilo de implementação residencial na construção do espaço 

urbano da região permite perceber que uma mesma proposta de projeto permite diversos 

tipos de integração de áreas verdes. Evidencia-se assim, que não somente o modelo de 

construção e ocupação do solo, mas também características inerentes aos moradores 

influenciam na quantidade e nas características das áreas verdes desses espaços privados.  
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Figura 55 - Exemplos de condomínios que vêm sendo construídos em lotes antes ocupados por fábricas 

ou galpões, fotos tiradas nos bairros: Del Castilho (linha 1); e Irajá (linha 2). 

 

Os conjuntos habitacionais dos IAPs (discutidos no item 3.2) são um bom 

exemplo. Mesmo possuindo um modelo de concepção de projeto bem padronizado, 

específico dos programas de moradia popular do período, nota-se que hoje, após anos de 

ocupação, as áreas comuns desses condomínios evoluíram de maneiras distintas. Áreas 

que originalmente abrigavam praças, áreas livres, áreas vegetadas, áreas de lazer para 

moradores, entre outros espaços, muitas vezes foram substituídas por muros e garagens 

(Figura 56), ocupadas por construções irregulares (popularmente chamados de 

puxadinhos) (Figura 57) ou simplesmente cimentadas. Contudo, ainda é possível 

encontrar condomínios que se mantiveram mais similar ao modelo de concepção original 

(Figura 58). 
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Figura 56 – IAPs que tiveram suas áreas comuns modificadas para a construção de muros e garagens, 

IAPC Irajá. 

 

  

Figura 57 – IAPs que tiveram suas áreas comuns ocupadas por construções irregulares. Foto tirada no 

IPASE da Avenida Vicente de Carvalho, em Vicente de Carvalho. 
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Figura 58 – Conjuntos habitacionais que mantiveram suas áreas comuns mais similares à concepção 

original, fotos tiradas: IAPI da Penha (Linhas 1 e 2) e MONTAB da Avenida Hanibal Porto, em Irajá 

(Linha 3). 

 

 O mesmo padrão é observado nas residências unifamiliares, tanto nas tradicionais, 

quanto nas construções mais modernas. A ocupação do terreno prioritariamente com áreas 
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construídas ou com algum tipo de infraestrutura, pode se dar tanto pelo objetivo de 

aproveitamento máximo da área para fins residenciais, quanto para fins pessoais e de lazer 

da família que ali habita. Em ambos os casos as áreas dos quintais que poderiam ser 

ocupadas por vegetação são destinadas a outros usos dependendo das características e 

aspirações dos proprietários e moradores.  

No padrão de aproveito máximo do terreno para fins comerciais e/ou habitacionais 

é evidenciado a construção de mais de uma casa por lote em diversos modelos, como 

casas conjugadas, apartamento tipo casa (Figura 59), vilas e casa de fundos (Figura 60), 

gerando algumas vezes o desmembramento do terreno.  

Quanto a ocupação para fins pessoais ou de lazer da família pode-se citar a 

construção de varandas com churrasqueiras e fornos a lenhas, salões de jogos, piscinas, 

decks para cadeiras e espreguiçadeiras, entre outros (Figura 61). Essas áreas 

correspondem aos 25.252.881,51 m² de quintais com outras estruturas.  

    

  

 

 

Figura 59 – Terreno com residências unifamiliares no modelo de casas conjugadas e apartamento tipo 

casa, com desmembramento do terreno. Foto tirada no bairro de Vista Alegre. 
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Figura 60 - Terreno com residências unifamiliares no modelo de vilas e casa de fundos. Foto tirada no 

bairro de Vista Alegre. 

 

  
Figura 61 – Residências unifamiliares que utilizaram o quintal em sua totalidade para a construção de 

estruturas de lazer. Foto tirada em Irajá (a direita) e em Vista Alegre (a esquerda). 

 

Com essa análise pode-se observar que a construção do espaço urbano recebe, 

além da influência do estado mediante as regulamentações (ex.: Plano Diretor, Lei de Uso 

e Ocupação do Solo, Código de Obras etc.), a influência do quesito social. Dessa forma, 

qualquer política, visando a melhoria da qualidade ambiental, a ser aplicada com objetivo 

de valorização e ampliação das áreas verdes nos quintais da cidade, deve ser trabalhada 

conjuntamente com a sociedade. 

Compreender a percepção da população sobre as questões ambientais e o verde 

urbano é fundamental para a definição de estratégias de ação de forma a garantir a 

eficiência das políticas públicas a serem propostas. A tendência é que haja o aumento da 

conscientização da população sobre as causas ambientais devido a ampliação do debate 

do tema na sociedade. Desde 2014 vêm surgindo, no subúrbio, da cidade movimentos 

populares com objetivo de promover a rearborização dos bairros de forma independente 

do poder público.  
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O Vista Alegre + Verde, criado em fevereiro de 2014, foi um dos precursores 

desse movimento que está se disseminando por outros bairros da região. As mídias sociais 

e o boca-a-boca têm sido sua principal forma de difusão. Hoje já existem os grupos 

associados: Brás de Pina + Verde; Ilha do Governador + Verde; Méier + Verde; Irajá 

Precisa de Árvores. Esses Grupos vêm promovendo o plantio de árvores em praças 

urbanas (Figura 62), calçadas e também em quintais de moradores que solicitam (Figura 

63). Esses grupos estão associados a outros movimentos da cidade como o Rio + Verde e 

o Núcleo de Reflorestamento Urbano. 

 

  

Figura 62 - Movimento Vista Alegre + Verde e suas ações de plantio de árvores em praças urbanas (O 

GLOBO, 2015). 

 

 

  
Figura 63 – Movimento Vista Alegre + Verde e suas ações de plantio de árvores em calçadas (esquerda) e 

quintais (direita) (Fotografias cedidas pelos donos). 
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COSTA & BRAGA (2002) destacam que um dos principais conflitos na política 

urbana atual é a política ambiental que gera tensão principalmente no conflito de 

interesses entre o uso público e privado dos recursos econômicos, sociais, culturais, 

bióticos e abióticos da cidade e de seu entorno. Essa constatação vai de encontro com a 

colocação de HEALEY (1992) de que os conflitos ambientais locais emergem de pessoas 

em diferentes relações culturais, com diferentes maneiras de fazer, ver e conhecer e 

diferentes concepções sobre o que é um problema e sobre suas formas organizacionais. 

Cabe destacar que, a adoção de políticas públicas participativas no contexto do 

planejamento urbano, tiveram suas possibilidades ampliadas pela Constituição de 1988 e 

pelo Estatuto das Cidades. Essas regulamentações introduziram instrumentos e condições 

legais para a inclusão da participação social no processo de planejamento urbano 

(CARVALHO, 2009). A implementação de um Planejamento Urbano Colaborativo, 

conforme discutido no item 2.1, é essencial para conciliação dos interesses públicos e 

privados e a consequente viabilização de qualquer política e proposta aqui discutida. 

 Em relação a políticas públicas, a adoção de mecanismos de compensação 

financeira, seguindo o princípio do protetor-recebedor, podem ser uma medida efetiva 

para o estimulo do proprietário a manter e plantar árvores em seu quintal. Apesar do 

entendimento de que as pessoas deveriam desenvolver uma consciência e atitudes 

sustentáveis de forma voluntária, devido ao benefício coletivo dessas atitudes, na prática, 

o lucro, o desenvolvimento econômico e a dificuldade financeira da população dificultam 

essa sensibilização. Dessa forma, a compensação pelos serviços ambientais, na forma do 

princípio do protetor-pagador, é tida como uma forma de justiça econômica, 

compensando atitudes ambientalmente positivas praticadas pelo indivíduo e 

coletivamente benéficas (FELL; TREMÉA, 2016).   

O IPTU Verde (desconto no tributo para quem mantiver um determinado 

percentual de sua propriedade arborizado) é um instrumento criado na lógica do protetor-

recebedor, sendo comumente utilizados em várias cidades pelo mundo. No Brasil, a 

cidade de Belo Horizonte instituiu em 2015 uma lei nesse sentido. Em um contexto 

semelhante a cidade de São Paulo está oferecendo desconto de IPTU para os imóveis que 

implementarem telhados verdes. É importante a realização de um estudo mais 

aprofundado para a avaliação as práticas mais eficientes a serem adotadas com essa 

finalidade. Sendo a compensação por serviços ambientais um novo instrumento, ainda há 

pontos para serem aperfeiçoados para a garantia da ampliação de sua disponibilização 
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para a execução de políticas públicas com foco na proteção ambiental (FELL; TREMÉA, 

2016).  

A adoção apenas de sanções de caráter punitivo, tradicionais nos instrumentos 

legais como os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador, não são suficientes 

para a minimização dos efeitos nocivos ao meio ambiente (FELL; TREMÉA, 2016; 

HUPFFER; WEYERMÜLLER; WACLAWOVSKY, 2011). No entanto, a fiscalização e 

adoção dessas sanções não podem ser definitivamente excluídas da política ambiental. O 

controle e acompanhamento da dinâmica de alteração do espaço urbano nessa região 

também é importante, no sentido de prevenir e combater o adensamento através de 

construções irregulares. O popularmente chamado de puxadinho é uma realidade na 

região e a construção irregular, além de descaracterizar o estilo de implantação residencial 

dos bairros, acarreta na ocupação total do terreno com a consequente supressão da 

vegetação dos quintais (Figura 64).  

 

 

 

Figura 64 – Casas tradicionais descaracterizadas por construções e ampliações irregulares. Fotos tiradas 

nos bairros de Brás de Pina (esquerda) e Cordovil (direita). 

 

 FELL; TREMÉA (2016) aponta que a aplicação do princípio do protetor-

recebedor em situações de pobreza pode ser mais eficiente do que a aplicação do princípio 

de poluídos-pagador, visto que, em contextos de escassez de recursos financeiros, a 

disposição a receber é mais alta do que a disposição a pagar. Dessa forma, esse 

mecanismo também pode ser considerado uma solução para a contenção das construções 

irregulares, as quais são consequências diretas da condição de pobreza da população. 
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 A aplicação de políticas públicas de incentivo aos proprietários para manutenção 

ou ampliação das áreas verdes nos quintais, como o IPTU verde, teria o potencial de 

transformação no curto prazo dos quintais que possuem outros tipos de ocupação. 

Quintais com solo expostos, cimentados e garagens com capacidade maior que a 

necessidade da família, por exemplo, seriam as áreas mais facilmente convertidas nessas 

circunstâncias. No cenário atual, esses quintais com outras ocupações correspondem a 

12,82% da área total da AP2, sendo pouco mais que o dobro dos quintais com áreas 

verdes. 

 As medidas que regulamentam o uso do espaço urbano, como a LUOS, o Código 

de Obras e os PEUs também possuem influencia fundamental na composição da paisagem 

urbana. A incorporação pelo planejador da importância das áreas verdes para a cidade 

levaria a abordagem de definição de parâmetros mínimos previstos nesses instrumentos. 

Percentuais mínimos de áreas verdes por lote podem ser definidos, assim como já vem 

acontecendo em relação a taxa de permeabilizarão do terreno. Esses dois parâmetros 

podem ser inclusive conciliados, principalmente pelo fato de que a vegetação contribui 

para a melhoria da percolação de água no solo, conforme discutido no item 2.2.2.4. É 

importante que essas taxas sejam definidas de forma a proporcionar a melhoria nos 

indicadores de ICVAU e IAV, de forma a proporcionar condições mínimas de qualidade 

ambiental e de vida.  

 Pode-se concluir que é necessária a implementação de políticas públicas que 

adotem conjuntamente legislações de controle e medidas de incentivo na área ambiental 

de forma a atingir um melhor aproveitamento da ocupação do solo urbano, com a 

manutenção e/ou ampliação das áreas verdes nos quintais domésticos. Contudo, de acordo 

com a concepção de HEALEY (1992) e LEHMANN (2010), para garantir o sucesso 

dessas ações é necessário um trabalho conjunto de conscientização, descentralização do 

poder e participação popular como base para a consolidação de uma cidade sustentável, 

conforme discutido no item 2.1. 

 A lógica por trás dessa política deve se relacionar à coletivização dos benefícios 

decorrentes da manutenção e/ou ampliação das áreas verdes privadas presentes nos 

quintais domésticos. Deve-se considerar que os serviços ecossistêmicos providos por 

essas áreas não ficam restritos aos muros da residência do proprietário, mas sim 

contribuem para a melhoria de toda a qualidade ambiental local. A política ambiental no 

município deve ser focada visando garantir o acesso público e coletivo aos recursos, sem 
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prejudicar os objetivos econômicos privados, principal miríade de conflitos sociais e 

políticos nos quais é reconhecida uma dimensão ambiental (COSTA; BRAGA, 2002). 

 Apesar da dificuldade de valoração, esses benefícios/externalidades indiretos 

como: redução de gastos com a saúde física e mental da população; redução de gastos 

públicos com obras de mitigação de impactos decorrentes da ocupação urbana, como a 

construção de reservatórios de águas pluviais (HARNIK; WELLE, 2009); valorização 

econômica dos imóveis localizados em regiões com mais áreas verdes (SANCHES, 2014) 

positivas trazem ganhos.  

 Um instrumento interessante que vêm sendo utilizado no Canadá, e replicado em 

outros países, como forma de ampliar a quantidade de áreas verdes urbana é atrelar a 

criação dessas áreas à novos empreendimentos imobiliários. Isso se dá tanto através de 

doação de parte do terreno para a construção de uma área pública, como uma praça ou 

um parque quanto pela criação de áreas verdes de uso comum dentro dos condomínios. 

Essas medidas além de agregarem valor ao empreendimento, podem ser utilizadas como 

marketing de vendas (SANCHES, 2014). No contexto da política ambiental brasileira, 

essas medidas podem ser atreladas como medidas compensatórias do processo de 

licenciamento ambiental. Além de tornar o cumprimento da condicionante mais atrativo 

para o empreendedor, garante-se que a mitigação será realizada próximo onde o impacto 

negativo do empreendimento foi causado.  

 A criação de novas áreas verdes em cidade já consolidadas é um desafio, seja pela 

pouca disponibilidade de áreas disponíveis, pelo alto preço da terra ou pela pressão de 

ocupação pela expansão urbana, tanto regular quanto a irregular (SANCHES, 2014). 

Nesse cenário, a manutenção de áreas já existentes e a valorização daquelas privadas 

como parte integrante do verde urbano é estratégico para a melhoria da qualidade 

ambiental nas cidades. Dessa forma, é importante agregar ao planejamento e a política 

urbana ferramentas que incentivem a manutenção e a ampliação as áreas verdes privadas 

tanto dos quintais das residências unifamiliares, quanto das áreas comuns dos 

condomínios multifamiliares.  
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6. Conclusões e Recomendações 

 

O presente estudo demonstrou que as áreas verdes dos quintais do subúrbio da 

Zona Norte do Rio de Janeiro possuem uma contribuição importante para o verde urbano 

dessa região da cidade. As áreas verdes nos quintais domésticos correspondem a 40% das 

áreas verdes mapeadas pela prefeitura para a região. Em 23,08% dos bairros da AP3, onde 

vivem 423.471 pessoas, não há áreas verdes de acordo com o mapeamento da prefeitura. 

Nesses bairros a importância das áreas verdes nos quintais domésticos é relevante.  

A grande maioria dos bairros possuem IAV por habitante inferior a 15m²/hab., 

mínimo recomendado para a garantia da qualidade de vida da população. Sem a 

consideração das áreas verdes presentes nos quintais domésticos o cenário é ainda mais 

grave. Dessa forma, é importante que os quintais domésticos passem a ser considerados 

no processo de planejamento urbano visando a melhoria da qualidade de vida da 

população e o desenvolvimento urbano sustentável. 

Considerando que a AP3 é a região ambientalmente mais degradada da cidade, 

sendo a maior ilha de calor e tendo elevados índices de poluição do ar e ruído, os quintais 

são importantes na amenização desses problemas. Um quintal vegetado também contribui 

positivamente para a melhoria em relação as condições psicológicas e de estresse das 

pessoas que ali habitam, principalmente ao considerar a escassez de parques e praças na 

região. 

É necessária a implementação de políticas públicas que busquem um melhor 

aproveitamento da ocupação do solo urbano, com a manutenção e/ou ampliação das áreas 

verdes, não só dos quintais domésticos, mas na paisagem urbana como um todo. Para tal, 

é necessário o desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas que possibilitem o 

levantamento e detalhamento de informações sobre o uso do solo urbano, incluindo 

pequenas áreas vegetadas, a exemplo dos quintais e de árvores das calçadas, como a 

aplicada nesse estudo. 

As técnicas de GEOBIA e mineração de dados, aqui empregadas, se mostraram 

eficientes para o mapeamento e classificação da vegetação difusa em meio a área urbana, 

como é o caso das áreas verdes dos quintais domésticos. A técnica pode ser replicada em 

qualquer área urbana e não somente em áreas residenciais. Para a melhoria da precisão 

do método recomenda-se que sejam testadas a inclusão da análise da variável textura nos 

processos de segmentação e classificação. 
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Em estudos cujo objetivo é apenas mapear as áreas verdes, diferenciando-as dos 

demais componentes da paisagem urbana, a técnica é ainda mais eficiente. Ao possibilitar 

a utilização de máscaras e filtros a precisão da identificação dos alvos é aumentada na 

classificação automatizada. A utilização do NDVI se mostrou de extrema importância na 

qualidade da classificação obtida. 

O principal gargalo para a utilização do método está relacionado aos custos 

vinculados. Tanto a licença de uso do software e-Cognition® quanto a compra das 

imagens de alta resolução necessárias possuem um alto custo associado. Contudo, esses 

custos podem ser reduzidos para a administração pública através da consolidação de 

parcerias entre municípios ou entre esferas de governo. As imagens de alta resolução, por 

exemplo, são estratégicas para a defesa nacional e costumam ser adquiridas 

periodicamente pelas forças armadas.  

A utilização de computadores de alta capacidade de processamento é importante 

para a agilização do processo, principalmente para a classificação de áreas mais extensas. 

Esse ponto também é fundamental para possibilitar a incorporação de utilização de 

variáveis como textura à classificação. Contudo, esse não é um fator impeditivo de 

replicação dessa metodologia, visto que essa tese teve seus resultados processados em um 

computador relativamente comum (processador quad core de 1.4 ghz, 16 GB de memória 

ram e placa de vídeo dedicada de 2 GB).  

A metodologia utilizada é passível de replicação para qualquer área urbana, tendo 

assim o potencial de ser incorporada ao elenco de ferramentas do urbanismo. A aplicação 

da técnica gera uma informação mais concreta e precisa para a aplicação de conceitos da 

área ambiental no embasamento dos projetos de planejamento urbano e territorial, 

auxiliando a reduzir a fragilidade da área apontada por SCANDURRA (1995). 

O objeto e a metodologia aplicados nessa tese permitem a obtenção de uma 

informação mais detalhada sobre as áreas verdes urbanas, dando maior atenção e 

evidência aos pequenos fragmentos vegetais entremeados à malha urbana e não somente 

à grandes fragmentos remanescentes. Esses novos dados e informações gerados são 

importantes para o embasamento da elaboração de instrumentos de planejamento urbano 

sob uma ótica inovadora no contexto das cidades. 

Para o aprofundamento na temática recomenda-se a realização de estudos visando 

entender a diferença entre a contribuição de áreas verdes entremeadas na malha urbana, 

como os quintais e a vegetação das calçadas, e as áreas concentradas em fragmentos de 
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vegetação inseridos na cidade, como parques e jardins, para a manutenção da qualidade 

ambiental urbana.  

O mapeamento das áreas verdes nas calçadas e outras áreas (industrial, comercial 

etc.), além dos quintais, é importante para complementar o entendimento da distribuição 

do verde urbano da cidade como um todo. A diferença encontrada entre os bairros da 

proporção do tamanho dos quintais e das áreas verdes neles presentes possivelmente é 

relacionada não só ao histórico de ocupação dos mesmos, mas também a fatores sociais 

e econômicos distintos. Recomenda-se a elaboração de estudos para a melhor 

compreensão da correlação entre esses fatores.   

Dessa forma, os planejadores públicos e os órgãos responsáveis não devem se 

limitar ao mapeamento somente de fragmentos de vegetação, mas também devem se 

preocupar com pequenos aglomerados e árvores individuais entremeadas na malha urbana 

para o entendimento mais conciso da paisagem urbana e da dinâmica ambiental da região 

e um maior embasamento das políticas públicas voltadas ao planejamento do uso do solo.  

Para terem maior efetividade essas políticas precisam considerar que as cidades 

são complexas e formadas por sistemas não lineares. O ecossistema urbano é composto 

pela interação entre o homem e os demais componentes bióticos e abióticos que compõem 

a cidade. Esses componentes não podem ser vistos de forma isolada, visto que ao 

interagirem, geram características emergentes, não explicadas apenas pelos atributos 

isolados. Contudo, quanto maior a compreensão desses atributos isolados, melhor será a 

compreensão do sistema e suas correlações. 

Outro fator determinante para o bom funcionamento do planejamento urbano 

ambiental é a superação dos conflitos de interesse entre o uso público e o privado dos 

recursos econômicos, sociais, culturais, bióticos e abióticos da cidade. Deve-se considerar 

não somente a função social e de uso direta que os quintais exercem para as famílias, mas 

também sua função indireta de contribuição para a qualidade ambiental da cidade. A 

valoração da externalização desses serviços é de difícil mensuração, contudo, devem ser 

considerados mecanismos de retribuição e incentivo para as famílias manterem seus 

quintais arborizados, em contrapartida delas estarem abdicando de outros usos para um 

benefício coletivo. Mecanismos de compensação ambiental baseados no princípio do 

protetor-recebedor são itens importantes a serem incorporados a política ambiental 

municipal.  

As equipes responsáveis pela elaboração do planejamento urbano sustentável 

devem ser transdisciplinares. Essa formação permite uma visão holística do problema e a 
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adoção de técnicas e conceitos científicos diversificados, sendo mais condizente com o 

desafio de pensar uma cidade na visão da complexidade. 

A responsabilidade do planejador nesse novo projeto de cidade é que a mesma não 

seja projetada baseada num modelo econômico, mas sim na demanda ambiental e na 

reconciliação social em contraposição aos processos que produzem degradação 

ambientais, marginalização urbana, fragilização das relações sociais, segregação social, 

intolerância etc. Dessa forma, busca-se a neutralização dos conflitos em prol de um bem 

maior comum.  

A crítica ao Plano Diretor da Cidade, aqui estabelecida, é sobre a definição da 

região como Zona de Ocupação Incentivada, com a promoção do adensamento urbano, 

sem antes avaliar suas consequências. É necessário o estudo dos impactos ambientais, 

históricos e sociais das mudanças que estão sendo promovidas para o estabelecimento de 

uma estratégia mais eficiente e menos degradante de conciliação entre a nova forma de 

pensar a região sem a perda do seu patrimônio ambiental, histórico e cultural.  

No curto prazo, a adoção de medidas na lógica protetor-recebedor como o IPTU 

verde e a inserção de taxas mínimas de áreas verdes a serem mantidas por lote nos PEUs 

que vêm sendo discutidos para a região favoreceriam para a melhoria do cenário atual. A 

médio prazo, esses valores devem ser inseridos na concepção da LUOS e do Código de 

Obras. A longo prazo, o Plano Diretor deve incorporar em sua idealização a importância 

das áreas verdes entremeadas na malha urbana, como os quintais e a vegetação das vias 

públicas. Em todas essas etapas é fundamental a participação da população tanto para a 

mediação de conflitos quanto para a promoção da conscientização. 

Cabe ressaltar que, um dos entraves à inserção da variável áreas verdes no 

planejamento urbano é a complexidade de valoração das mesmas. Árvores não são 

commodities e a mensuração do valor de questões de caráter de cunho mais imaterial, 

como é o caso de parte dos serviços ecossistêmicos, não é trivial. O ideal seria que a 

importância dessas áreas pudesse ser compreendida independente de valores monetários. 

Contudo, os processos hoje utilizados para a definição das prioridades no planejamento 

urbano usam como critério o custo de sua manutenção contra seus benefícios. 

Para a viabilização da incorporação de diversos mecanismos e estratégias 

abordadas nessa tese é necessário rever o arcabouço político, administrativo e normativo 

em vigor. Cabe ao poder público tanto o controle sobre as ações dos particulares quanto 

o fomento a conscientização e a promoção de iniciativas populares no âmbito da 

responsabilidade compartilhada. 
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Estudos que busquem compreender a percepção da população acerca das áreas 

verdes urbanas também são importantes para a identificação do grau de conscientização 

e da cultura ambiental da comunidade. Entender a percepção das pessoas sobre as árvores 

urbanas tanto em seu quintal quanto nas áreas públicas é fundamental para o 

direcionamento de estratégias e políticas públicas para a manutenção e ampliação dessas 

áreas.  

Um dos grandes desafios do planejador é estimar o custo de oportunidade na 

manutenção dessas áreas verdes. Estudos que ajudem na melhor compreensão da 

contribuição e da importância das áreas verdes no contexto do uso do solo urbano são 

importantes para embasar essas análises, assim como estudos com foco em valoração 

ambiental. Assim, essa pesquisa é importante para governos locais, planejadores, 

organizações ambientais e para a sociedade, visto que a mesma provém novos 

instrumentos para se repensar o modelo urbano em prol de uma melhor qualidade 

ambiental e de vida. 
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