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RESUMO: o presente trabalho tem como objetivo analisar o índice de cobertura vegetal existente 

em cada setor censitário da cidade de Paracatu-MG para o ano de 2010. A área de estudo se 

limita ao perímetro urbano do município de Paracatu, localizado na Mesorregião do Noroeste de 

Minas Gerais. Utilizou-se imagens de satélite do ano de 2010 e técnicas de geoprocessamento 

para elaboração dos índices de cobertura vegetal. Nos resultados alcançados foi constatado que 

76,14% do total de setores apresentam percentual de cobertura vegetal abaixo do sugerido pela 

literatura. 

PALAVRAS-CHAVE: geoprocessamento; cidade pequena, cobertura vegetal; vulnerabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência da expansão urbana na cidade de Paracatu, percebe-se algumas 

transformações na paisagem, e uma das mudanças mais visíveis refere-se a substituição da 

cobertura vegetal por estrutura urbana tendo como consequência o comprometimento da 

qualidade do meio físico natural, social e bem estar da população. 

A existência da cobertura vegetal nas cidades é fundamental para manter o equilíbrio 

ambiental urbano, melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover o bem estar, evitar a 

propagação de doenças, entre outras. Nessa linha de pensamento, Nucci (2001) nos apresenta 

alguns benefícios que a vegetação trás para a população das cidades, tais como: 

Estabilização de superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das plantas; 
obstáculos contra o vento; proteção da qualidade da água, pois impede que 
substâncias poluentes escorram para os rios; filtração do ar, diminuindo a poeira 
em suspensão; equilíbrio do índice de umidade no ar; redução do barulho; 
proteção das nascentes e dos mananciais; abrigo à fauna; organização e 
composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas; é um 
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elemento de valorização visual e ornamental; estabilização da temperatura do ar; 
segurança das calçadas como acompanhamento viário; contato com a natureza 
colaborando com a saúde psíquica do homem, recreação; contraste de texturas, 
mistérios e riquezas de detalhes; árvores decíduas lembrariam ao homem as 
mudanças de estação; quebra da monotonia das cidades, cores relaxantes, 
renovação espiritual; consumo de vegetais e frutas frescas; estabelecimento de 
uma escala intermediária entre a humana e a construída; caracterização e 
sinalização de espaços, evocando sua história. (NUCCI, 2001, p. 60). 
 

Percebe-se então que a cobertura vegetal é um fator de proteção contra os processos 

erosivos, além de atuar no conforto térmico em áreas urbanas. Altas densidades de cobertura 

vegetal se aproximam da estabilidade, pois atuam na proteção dos solos e recursos hídricos e 

contribuem para a qualidade ambiental. Já densidades médias e baixas de coberturas vegetais se 

aproximam da vulnerabilidade, pois a ausência de vegetação facilita a ocorrência de processos 

erosivos em áreas que estão expostas aos eventos climáticos (CREPANI, 2001).  

Sabendo a importância da cobertura vegetal em ambientes urbanos, Nucci (2001) e 

Lombardo (1985) recomendam em seus trabalhos um percentual mínimo de 30% para um índice 

ideal de cobertura vegetal, pois esse valor garante um balanço térmico confortável para ambientes 

urbanos. De outro lado valores inferiores a 5% de vegetação dão conotação de deserto as áreas 

urbanas sendo prejudicial à qualidade de vida dos citadinos. 

Embasado na importância da vegetação atribuída por Crepani (2001), nos percentuais 

apresentados por Nucci (2001), Lombardo (1985) e nos estudos de Nascimento (2011), esse 

trabalho tem como objetivo analisar o índice de cobertura vegetal existente em cada setor 

censitário e, com isso, identificar os setores vulneráveis no que concerne ao percentual de 

cobertura vegetal, pois entende-se que os setores com baixos percentuais de cobertura vegetal 

são vulneráveis ambientalmente. 

A área de estudo se limita ao polígono urbano do município de Paracatu, localizado na 

Mesorregião do Noroeste de Minas Gerais (Figura 01), situada às margens das rodovias BR-040 

e MG-188.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 406 

Figura 01: Mapa de localização da área urbana (2014) 

 
Fonte: Patrícia Soares Rezende (2014). 

 

Paracatu está delimitada pelas coordenadas geográficas: latitude 17º08’43” e 17º16’57”    

Sul e longitude 46º50’37” e 46º53’33” Oeste de Greenwich. Segundo dados do Censo Demográfico 

de 2010 (IBGE, 2014), o município abriga 84.718 habitantes, desse total, apenas 10.946, ainda 

reside na zona rural.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para elaboração do índice de cobertura vegetal, fez a interpretação visual de imagens no 

software Qgis. Utilizou imagens do ano de 2010 do satélite WORLDVIEW, da Digital Globe, 

disponibilizadas no Google Earth-Pro, com resolução espacial de 0,50 x 0,50 metros (nadir). 

Como limite territorial utilizou a camada vetorial com os setores censitários do Censo de 2010. Os 

procedimentos técnicos para elaboração desse índice foram executados nos softwares Google 

Earth-Pro, Qgis,1 Gimp2 e Excel 20103. 

O índice foi elaborado em duas etapas (base cartográfica e reclassificação), conforme 

fluxograma (Figura 02).  

                                                             
1
 Utilizou o livro “QGIS e geoprocessamento na prática” do autor Renato Cabral Bossle como auxílio para atribuição de 

alguns termos técnicos. O QGIS é um sistema livre e gratuito de informação geográfica (SIG), para mais 
informações ver: http://qgisbrasil.wordpress.com. 

2
 GIMP é um software gratuito utilizado para edição de imagens. Para baixar o programa, acessar: http://www.gimp.org/  

3
 Uutilizou licença própria do Excel 2010. 
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Figura 02: Fluxograma com as etapas de elaboração da vulnerabilidade ambiental em relação à 
cobertura vegetal 

(A) Primeira etapa: 

 

(B) Segunda etapa: 

 

Fonte: Patrícia Soares Rezende (2015). 

Na primeira etapa, fez-se a correção geométrica das imagens do Google Earth-Pro4, pois 

ao salva-las as mesmas perdem a referência espacial. Posteriormente, fez-se a vetorização de 

toda cobertura vegetal existente no perímetro urbano, conforme especificações definidas na chave 

de interpretação, Quadro 01. 

 

                                                             
4 Software gratuito utilizado para visualização de imagens de satélite e mapa. Com a versão pro é possível salvar 

imagens com melhores resoluções. 
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Quadro 01: Chave de interpretação para vetorização da cobertura vegetal 

Uso 
Padrão 

característico  
da interpretação 

Imagem Google Earth-Pro 

 

Cobertura 

Vegetal 

Cor: verde escuro 

Textura: rugosa 

Forma: irregular 
   

Fonte: Google Earth- Pro, 2010. Elaboração: Patrícia Soares Rezende 2015. 

Chamamos de cobertura vegetal toda vegetação nativa e arborização urbana existente na 

área de estudo. A vetorização da cobertura vegetal foi realizada com base nas copas das árvores. 

Após vetorização fez-se a intersecção (overlay) entre a camada com os limites dos setores 

censitários e a camada resultante da vetorização da cobertura vegetal. Esse procedimento foi 

necessário tendo em vista que o índice de cobertura vegetal será por setor censitário. 

Após intersecção entre as camadas, fez-se o cálculo de área dos fragmentos de cobertura 

vegetal e área do setor censitário. Com base nos valores encontrados calculou-se o percentual de 

cobertura vegetal existente no setor. 

Com as camadas no software QGis e de posse do percentual de cobertura vegetal por 

setor censitário, ordenamos os setores em quatro classes, com base nos critérios estabelecidos 

por Nucci (2001): 

 

Tabela 01: Critérios para classificação dos setores censitários em relação à cobertura vegetal 

Classe Percentual de cobertura 

vegetal 

Classe 1 ≥60% 

Classe 2 ≥30 a 60% 

Classe 3 ≥5 a 30% 

Classe 4 <5% 

Fonte: Adaptado de Nucci (2001). 

Na segunda etapa, fez a conversão do arquivo vetorial para o formato raster e a 

reclassificação quanto à vulnerabilidade ambiental (Figura 02b). 

Para reclassificação levou em consideração o percentual de cobertura vegetal existente no 

setor, conforme classes apresentadas no quadro 2. Os valores de vulnerabilidade ficarão no 

intervalo de 0 a 1 (Quadro 2), que segundo Paula, 2008, quanto mais próximo de 1 (um), mais 

vulnerável, e quanto mais próximo de 0 (zero), menos vulnerável. 
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Quadro 021: Critério, justificativa e valores de vulnerabilidade ambiental em relação à 
cobertura vegetal 

Classe* Nº Critério** 
Susceptibilidade a 

processos erosivos** 

Vulnerabilidade 
ambiental* 

Valor Classe 

≥ 60% 1 

Alto percentual de 
cobertura vegetal, 
estabilidade ambiental, 
massa contínua de 
vegetação, não apresenta 
fragmentos desconectados. 

Tem-se estabilidade do 
terreno, proteção contra 
processos erosivos, auxilia 
na permeabilidade do solo. 

0,1 
Muito 
baixa 

≥ 30% a 60% 2 

Contém o percentual de 
30% recomendado para 
qualidade ambiental 
urbana, apresenta 
fragmentos mais 
conectados, a massa de 
vegetação apresenta-se 
mais densa. 

Garante uma qualidade 
ambiental urbana 

0,3 Moderada 

≥ 5% a 30% 3 

Abaixo do percentual de 
30% considerado como 
ideal para qualidade 
ambiental urbana, 
pequenos fragmentos de 
vegetação. 

Não é considerado como 
deserto, baixa qualidade 
ambiental 

0,7 Alta 

< 5% 4 
 Semelhantes aos de um 
deserto. Árvores isoladas. 
 

Instabilidade dos terrenos, 
exposição do solo aos 
processos erosivos, não há 
qualidade ambiental. 
 

1,0 Muito alta 

Fonte: * Patrícia Soares Rezende (2015),**Adaptado de Nucci (2001). 

Setores com maiores percentuais de cobertura vegetal são considerados não vulneráveis, 

apresentando valores próximos de zero. Já os setores com baixo percentual de cobertura vegetal 

são considerados vulneráveis, sendo-lhes atribuídos os valores próximos de um. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A cidade de Paracatu sofre uma modificação intensa na sua paisagem, decorrente das 

atividades minerárias e à substituição da vegetação por estrutura urbana, tais atividades 

comprometem a qualidade do meio físico natural e o bem-estar da população. 

Ao analisar a vulnerabilidade ambiental em relação à cobertura vegetal (Figura 03), 

observa-se que dentre os 88 setores censitários analisados, 17 (19,32%) são considerados de 

vulnerabilidade muito alta, 50 (56,82%) são tidos como de vulnerabilidade alta, 18 setores 

(20,45%) são classificados como de moderada vulnerabilidade e 3 (3,41%) apresentam muito 

baixa vulnerabilidade ambiental.  
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A classe de vulnerabilidade muito alta (Figura 03) representa 19,32% e está espacializada 

principalmente nos setores localizados no centro da cidade e a sudoeste. Em relação ao centro da 

cidade (Figura 04, foto a), percebe-se que a pouca vegetação existente se encontra 

principalmente nos canteiros centrais, o que não contribui para o conforto térmico dos pedestres, 

tendo em vista a inexistência de vegetação nas calçadas, que é por onde os pedestres trafegam 

em seu dia a dia. 

 

Figura 04: Presença de vegetação apenas no canteiro central na avenida principal no centro 
(Foto a) e ausência de vegetação no setor a sudoeste da área de estudo (Foto b), ano de 2014 

 
Fonte: Google Earth-Pro (2010) e fotos de autoria de Patrícia Soares Rezende (2014). 

Elaboração: Patrícia Soares Rezende (2015). 

 

Nos setores com ocupação urbana mais recente (Figura 04, Foto b) percebe-se a 

ausência de vegetação nas calçadas, o que não deveria ocorrer, de acordo com a Lei 

Complementar Municipal 063 de 2009. A mesma institui normas de posturas e atividades urbanas 

para o Município de Paracatu, atribuindo as seguintes obrigações ao proprietário para liberação do 

habite-se da edificação: 

 

Art. 13. É obrigatório o plantio de árvores nos passeios públicos do Município, 
respeitada a faixa reservada ao trânsito de pedestres, nos termos deste código. 



 

 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 412 

Art. 14. O plantio das mudas, sua prévia obtenção e posterior conservação 
constituem responsabilidade do proprietário do terreno para o qual for aprovado o 
projeto de construção de edificação. 
Art. 16. A expedição da certidão de Baixa de construção e habite-se à edificação 
construída fica condicionada à comprovação de que foram plantadas as árvores 
previstas no respectivo projeto arquitetônico. 
 

O que se percebe é que, apesar de existir a lei exigindo o plantio de árvores nas calçadas, 

a mesma não é cumprida com rigor pelos moradores, pois estes plantam as árvores apenas para 

conseguir o habite-se da propriedade. Como não há fiscalização quanto à preservação da 

arborização urbana, essas árvores não recebem os devidos cuidados, após o morador obter a 

declaração, tendo como consequência a morte prematura das árvores. 

Além de os setores estarem classificados como de vulnerabilidade muito alta no que diz 

respeito à cobertura vegetal trata-se dos locais mais adensados. Com isso os problemas 

ambientais ligados a enchentes podem ser agravados, em função da ausência de área permeável. 

A classe de maior representatividade na área de estudo (56,82%) é a vulnerabilidade alta 

(Figura 3), distribuída de forma contínua na área central da cidade e de forma dispersa nas 

demais regiões. Ao analisar essa classe o que chama a atenção é que ela está presente nos 

setores classificados como de alta vulnerabilidade em relação aos solos. Ou seja, os processos 

erosivos diagnosticados se encontram justamente em locais com ausência de vegetação, o que 

contribui de forma significativa para o avanço desses processos erosivos e para a instabilidade da 

área.  

A classe de alta vulnerabilidade está presente também nos setores de maior poder 

econômico (Figura 05, Foto b), mais uma vez reforçando que os problemas ambientais 

relacionados à cobertura vegetal não ocorrem apenas em bairros periféricos. A ausência de 

cobertura vegetal em ambientes urbanos ocorre em setores de qualquer poder aquisitivo. Esse 

fato demonstra que a preocupação e o entendimento da importância da vegetação para o 

ambiente urbano pela sociedade é precária independentemente das condições econômicas dos 

habitantes da cidade. Dessa maneira, destaca-se a relevância dos projetos de conscientização 

ambiental voltados para a população em geral. 

Por fim, representando apenas 3,41% da área de estudo (Figura 03), tem-se a classe de 

muita baixa vulnerabilidade ambiental. Essa classe (Figura 05, Foto a) se localiza ao norte e a 

noroeste da área investigada. São setores com baixa vulnerabilidade em relação aos padrões de 

ocupação urbana, pois se tratam de áreas com baixo percentual de edificação, inclusive def inidas 

para a expansão urbana.  
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Figura 05: Presença (Foto a) e ausência (Foto b) de vegetação na área urbana de Paracatu, 
2015 

 
Fonte: Google Earth (2010) e fotos de autoria de Patrícia Soares Rezende (2015).  

Elaboração: Patrícia Soares Rezende (2015). 

 

Essas áreas de baixa vulnerabilidade ambiental, por apresentarem alto percentual de 

cobertura vegetal, estão mais propícias à infiltração de água da chuva no solo, o que contribui 

para recarga do lençol freático, proporcionando a estabilidade da área e atuando na minimização 

da ocorrência de processos erosivos naturais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que a cidade de Paracatu apresenta-se em alto grau de vulnerabilidade 

ambiental em relação à cobertura vegetal, posto que 76,14 % do total de setores estão com 

percentual de cobertura vegetal abaixo do indicado na literatura (30%). Essa ausência de 

vegetação, além de contribuir para o aumento dos processos erosivos e para a diminuição da 

estabilidade ambiental das áreas não ocupadas, prejudica a qualidade ambiental e a qualidade de 

vida na cidade como um todo, pois quando não há cobertura vegetal o desconforto térmico se 

intensifica, forma-se ilhas de calor e os sons e ruídos não têm meios de ser minimizados. 

O uso de imagens de satélite e o emprego de geoprocessamento para o estudo de cobertura 

vegetal se mostrou satisfatório uma vez que permitiu o mapeamento e espacialização do índice de 
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cobertura vegetal existente na área, tendo em vista que seria muito trabalhoso, caro e inviável 

realizar esse estudo pelo método convencional de medição de largura da copa das árvores para 

todos os setores.  

Esse trabalho servirá de subsidio aos gestores urbanos para o planejamento ambiental da 

área urbana de Paracatu, servindo de suporte para a tomada de decisões no intuito de melhorar 

quantitativamente e qualitativamente os índices apresentados e continuar preservando os setores 

que apresentaram índices superiores ao sugerido. 
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