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RESUMO 

 

Os centros urbanos tornaram-se o ambiente mais familiar para a população humana, o 

que afetou a maneira como entendemos, nos conectamos e usamos os recursos naturais. 

As cidades, diferentemente dos ecossistemas naturais, têm uma forte relação entre áreas 

verdes e edificadas, onde a proporção e a qualidade de cada parte da matriz determinam 

as funções e a qualidade total do ambiente. O monitoramento contínuo de áreas verdes 

nas cidades pode fornecer informações precisas sobre a estrutura florestal urbana e os 

serviços ecossistêmicos, que estão mudando ao longo do tempo, e indica ações prioritárias 

de conservação, gerenciamento e implementação de novas áreas para promover a 

qualidade do ambiente urbano. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a 

magnitude e a qualidade das infraestruturas verdes urbanas na Bacia Hidrográfica do 

Arroio Preto, Município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. Para a coleta de dados utilizou-

se à análise combinada com pesquisa de campo e recursos computacionais. O inventário 

de arborização urbana demonstrou a predominância de espécies exóticas como 

Lagerstroemia indica L., além da forte presença de espécies exóticas invasoras como 

Hovenia dulcis Thunberg e Ligustro lucidum W.T.Ait., representando um grande risco 

para os remanescentes florestais naturais. Ainda, foi possível identificar vários conflitos 

de vegetação com outras estruturas urbanas, fatores importantes a serem considerados 

que podem afetar a sustentabilidade das áreas verdes, reduzindo as taxas de cobertura de 

copa e a futura prestação de serviços ecossistêmicos, cada vez mais necessária nos centros 

urbanos. O levantamento aéreo demonstrou a presença marcante de vegetação na Bacia 

do Arroio Preto, permitindo estimar os serviços ecossistêmicos prestados pela bacia. No 

entanto, no perímetro urbano os valores de cobertura das copas foram significativamente 

reduzidos. Desenvolvemos uma metodologia de baixo custo, com potencial significativo 

para descrever o estado atual da floresta urbana, bem como monitorar futuras mudanças 

na cobertura de dossel em bacias hidrográficas urbanas, e em pequenas e médias cidades 

em desenvolvimento. 

Palavras-chave: ecossistema urbano, árvores urbanas, espécies exóticas, exóticas 

invasoras, espécies nativas, serviços ecossistêmicos, cobertura de dossel, Bacia do Arroio 

Preto, RS, Brasil. 



 

 

Evaluation of green infrastructures seeking the valuation of ecosystem 

services in the Preto Stream Urban Hydrographic Basin, Santa Cruz 

do Sul County, RS, Brazil 

 

ABSTRACT 

Urban centers have become the most familiar environment for human population, which 

affected the way we understand, we connect, and we use natural resources. The cities, 

unlike natural ecosystems, have a strong relationship between built-up and green areas, 

where the proportion and quality of each part of the matrix will determine the functions 

and the total environment quality. Continuous monitoring of green areas in cities can 

provide accurate information on urban forest structure and ecosystem services, which are 

changing over time, and indicates priority conservation actions, management and 

implementation of new areas for promoting quality of the urban environment. In this way, 

this research aimed at evaluating the magnitude and quality of urban green infrastructures 

in the Preto Stream Urban Watershed, Santa Cruz do Sul County, RS, Brazil. For data 

collection, we used combined analysis with field survey and computational resources. 

The urban afforestation inventory demonstrated the predominance of exotic species such 

as Lagerstroemia indica L., in addition to the strong presence of invasive exotic species 

such as Hovenia dulcis Thunberg and Ligustro lucidum W.T.Ait., representing a great 

risk to natural forest remnants. Still, it was possible to identify several vegetation conflicts 

with other urban structures, important factors to be consider that may affect the green 

areas sustainability, reducing canopy coverage rates as well as the future provision of 

ecosystem services, increasingly needed in urban centers. The aerial survey demonstrated 

the remarkable presence of vegetation in the Preto Stream Basin, allowing an estimation 

of the ecosystem services provided by the basin. However, in the urban perimeter the 

canopy cover values were significantly reduced. We developed a low-cost methodology, 

with significant potential to describe the current state of urban forest, as well as to monitor 

future changes in canopy cover in urban watersheds, and small and medium-sized 

developing cities. 

Keywords: urban ecosystem, urban trees, alien species, invasive alien species, native 

species, ecosystem services, canopy cover, Preto Stream Basin, RS, Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Brasil, nas últimas 4 décadas, tem apresentado uma forte expansão urbana, em 

especial, nas cidades de porte médio não metropolitanas (STAMM; STADUTO; DE LIMA et 

al., 2015); com seus habitantes representando elevados índices de participação na população 

total do país (STAMM; DOS SANTOS, 2017). Segundo a classificação do IBGE (2016), no 

Brasil são consideradas cidades médias, aquelas com população entre 100 e 750 mil habitantes. 

Estima-se que, atualmente, 285 municípios se enquadrem nessa categorização IBGE (2017). 

 O recente destaque das cidades médias no cenário nacional, gera a possibilidade de 

implementação de projetos de planejamento urbanos que minimizem ou evitem problemas 

decorrentes da urbanização, que causaram e ainda causam problemas de difícil solução nas 

grandes cidades (STAMM; DOS SANTOS, 2017). Segundo Scovronick et al. (2017), o 

crescimento acelerado dos centros urbanos, juntamente com o aumento demográfico e a 

concentração da população, promovem a redução progressiva da qualidade ambiental e 

impactam severamente os sistemas naturais.  

 Segundo Kremer (2019), o conceito de “sustentabilidade urbana” surgiu com o 

propósito de deslindar os problemas causados pela rápida expansão urbana a nível global, 

principalmente problemas sociais e ambientais. No entanto, com o passar do tempo, este 

conceito foi evoluindo e abrangendo inúmeras abordagens como: estruturas de crescimento 

urbano inteligente; abordagens de impacto zero; infraestrutura verde e soluções baseadas na 

natureza; todas alicerçadas no fornecimento dos fluxos de serviços ecossistêmicos, diversidade 

e imitação da natureza, incluindo questões como saúde humana e bem-estar.  

 Em um sentido fundamental, os ecossistemas são os sistemas de suporte à vida do 

planeta, para a espécie humana e todas as outras formas de vida (ASSESSMENT, 2005). O 

ecossistema urbano, no entanto, é um conceito arbitrário, cujo tamanho e escopo dependem de 

como o pesquisador define os limites espacialmente explícitos em torno dos objetos de 

interesse; este ecossistema, então, caracteriza-se por suas dimensões espaciais, sua composição 

de espécies, as funções ou processos que realiza e os serviços que presta às pessoas (FREEMAN 

III; HERRIGES; KLING, 2014). 

  A sustentabilidade urbana, muitas vezes, se traduz na forma de serviços ecossistêmicos, 

ou seja, os benefícios que os seres humanos obtêm, direta ou indiretamente, do capital natural 

e das funções do ecossistema (ASSESSMENT, 2005). Desta maneira, o aprimoramento das 

relações entre ecologia e economia torna-se fundamental, uma vez que a avaliação econômica 

dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade pode tornar notória para a sociedade, e para os 
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gestores públicos, a importância do papel da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos  

salientando que seu deságio ou atenuação resultam em prejuízos, não apenas ao ecossistema 

mas para todos os munícipes (BOTTERO; BRAVI; GIAIMO et al., 2020). 

 Realizando uma busca na base de dados da “Web of Science” com os termos “urban 

sustainability” e “indicators”, objetivou-se identificar o que de mais relevante a comunidade 

cientifica tem abordado nos últimos 10 anos na pesquisa sobre sustentabilidade urbana, e 

nortear a construção de indicadores que reflitam a realidade local em consonância com os 

demais países, de maneira que estes indicadores possam ser replicados em cidades médias 

nacionais, e até mesmo mundiais. Foram encontrados 283 artigos relacionados, os quais foram 

analisados com auxílio do software VOSviewer, seguindo a metodologia adaptada de (SOUZA; 

HOELTZ; BRITTES BENITEZ et al., 2019). 

 Conforme se observa na Figura 1, verificou-se a formação de 3 clusters; o primeiro em 

azul tendo como destaque a “urbanization”, que pode ser entendida como um processo 

característico que transforma o ambiente, e onde seus processos comportam fenômenos que 

resultam em configurações espaciais distintas (IBGE, 2015). Em nível global o processo de 

urbanização é acelerado e, observando-se as tendências de crescimento e o papel central delas 

na economia global, os esforços para construção de cidades mais sustentáveis deve concentrar-

se na mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e no uso racional de recursos e dos 

ecossistemas. Além disso, a forma como os centros urbanos são planejados e desenvolvidos 

influencia diretamente na sustentabilidade (ONU-HABITAT, 2017). Este primeiro grupo ainda 

estabelece correlações com o desenvolvimento tecnológico, e com um importante fator que é o 

estudo da área “study area” e o fornecimento de serviços ecossistêmicos "ecosystem services”, 

que são fundamentais para o processo de urbanização sustentável “sustainable urbanization”. 

 O segundo grupo observado, em vermelho, traz em destaque o termo saúde “health”, 

que pode ser entendido ou interpretado como a saúde ou sanidade do ecossistema urbano, 

podendo ser estabelecida uma forte relação entre a qualidade do ambiente urbano e a saúde e 

bem-estar dos seus habitantes. 

 Segundo Van den Berg et al., (2016), existe uma forte associação entre espaços e áreas 

verdes, saúde mental e vitalidade dos habitantes. Para Capolongo et al., (2018), a saúde e a 

sustentabilidade urbanas devem ser pensadas desde os estágios iniciais do planejamento, uma 

vez que servirão como prevenção e colaboração primária na promoção da saúde. Além disso, 

esse grupo ainda destaca o desenvolvimento urbano sustentável “urban sustainable 

development”; os resíduos “waste” gerados nas cidades, que são um grande desafio na busca 
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pela sustentabilidade; tudo isso aliado ao desenvolvimento econômico “economic 

development” e “economic growth”. 

 

Figura 1: Agrupamento (cluster) obtido por meio de mapeamento bibliométrico usando o 

software VOSviewer e o banco de dados “Web of Science”, para estudos nos últimos 10 anos 

envolvendo palavras-chave relacionadas a “Urban sustainability” e “indicators”. 

 

 

  

 O terceiro grupo, verde, destaca as áreas verdes “green space” e a diversidade urbana 

“diversity”, que são reconhecidamente os promotores do equilíbrio ecossistêmico e os 

principais fornecedores dos fluxos de serviços ecossistêmicos nas cidades. Este grupo inclui, 

ainda, os impactos ambientais “environmental impact” e a performance ambiental 

“environmental performance”. Destacando o termo “green space”, tornam-se mais evidente 

as diferentes abordagens estudadas e suas correlações Figura 2.  

 As áreas verdes citadinas fornecem uma mistura diferente de serviços, como 

conservação da biodiversidade, provisão de espaços recreativos e de socialização, e até mesmo 

locais onde os moradores urbanos podem cultivar alimentos (MONDINI; OPPIO; 

STANGHELLINI et al., 2016). O papel da biodiversidade “diversity” muitas vezes está 

vinculada a um estoque de recursos florestais (espécies, paisagens etc.), dos quais a humanidade 

se beneficia, no entanto, a sua quantificação exata pode ser complicada e monetariamente 

inviável, uma vez que o nível de biodiversidade está diretamente ligado a área do habitat 

(ABILDTRUP; WUNDER; THORSEN, 2014). 
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Figura 2: Agrupamento (cluster) obtido por meio de mapeamento bibliométrico usando o 

software VOSviewer e o banco de dados “Web of Science”, para estudos nos últimos 10 anos 

com destaque para o termo “green space”.  

 

 

 

  A execução de projetos florestais em áreas urbanizadas, baseados na integração dos 

recursos naturais com elementos construídos, podem melhorar a qualidade do ambiente e 

garantir uma distribuição mais homogênea dos serviços ecossistêmicos, promovendo melhorias 

psicossociais, ambientais e financeiras (GUARINI; MORANO; SICA, 2020). O bom 

funcionamento do ecossistema urbano promove fluxos de serviços que influenciam diretamente 

no bem-estar dos habitantes, onde diversos indicadores podem ser usados para retratar e medir 

a amplitude do seu impacto e do seu valor (BOTTERO; BRAVI; GIAIMO et al., 2020).  

 Os indicadores para avaliação das estruturas florestais citadinas devem ser 

desenvolvidos de modo a mensurar os efeitos que as iniciativas de preservação e implantação 

geram no território e, assim, selecionar os indicadores mais apropriados, garantindo que estes, 

quando agrupados, resultem em um índice de avaliação ou valor ecossistêmico total (VET), 

representativo e fiel a real condição ecossistêmica (GUARINI; MORANO; SICA, 2020). O 

VET pode ser dividido em diferentes componentes relacionados, usos atuais ou potenciais 

(diretos e indiretos) e, por outro lado, à existência ou não de recursos ambientais que envolvam 

os benefícios e os custos relacionados (BOTTERO; BRAVI; GIAIMO et al., 2020). Assim, 

torna-se cada vez mais evidente a necessidade e importância do monitoramento dos 
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componentes naturais e o planejamento ambiental, para a garantia da estabilidade ecossistêmica 

e manutenção dos fluxos de serviços por este prestado (TAGHIMOLLAEI; KARAMSHAHI, 

2019).  

 O Município de Santa Cruz do Sul, onde está inserida a Bacia Hidrográfica do Arroio 

Preto, destaca-se no cenário dos centros urbanos de médio porte por sua forte economia e por 

suas ruas largas e arborizadas. Segundo IBGE (2017), cerca de 86,3% das vias públicas de SCS 

são arborizadas. Ainda, trabalho desenvolvido por Dresch (2017) avaliando de maneira 

quantitativa a arborização viária encontrou 101,6±40,2 árvores por km-1, o que considerou um 

valor satisfatório. Apesar da presença marcante da vegetação e da importância destas áreas 

verdes para a qualidade de vida dos munícipes, estudos que contemplem essa temática e 

abordem diferentes atributos desta vegetação são escassos e limitados.  

 Neste contexto, e tendo como base o terceiro grupo formado na análise bibliométrica 

(verde), o qual destaca principalmente as áreas verdes urbanas e a diversidade de espécies. E 

aliado a falta de conhecimentos inerentes a arborização urbana na Bacia do Arroio Preto no 

Município de Santa Cruz do Sul, torna-se fundamental realizar estudos quanto aos aspectos 

como a magnitude, diversidade de espécies e potenciais conflitos nos passeios públicos e áreas 

verdes urbanas da bacia hidrográfica do Arroio Preto 
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2 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver indicadores bióticos urbanos aplicados à Bacia Hidrográfica Urbana do 

Arroio Preto, Município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil, buscando a valoração dos serviços 

ecossistêmicos na qualidade ambiental de bacias hidrográficas urbanas. 

4.2 Objetivos específicos 

 Pesquisar ações atuais para a manutenção e conservação da infraestrutura verde das 

cidades (arborização viária, praças e florestas urbanas), tendo como referência a Bacia 

Hidrográfica do Arroio Preto, Município de Santa Cruz do Sul, RS.  

 

 Definir parâmetros para o monitoramento e avaliação da infraestrutura verde das 

cidades, buscando a valoração dos serviços ecossistêmicos na qualidade ambiental de bacias 

hidrográficas urbanas. 

 

 Propor indicadores que expressem a realidade da infraestrutura verde de centros urbanos 

de médio porte, que sejam aplicáveis como novos parâmetros comparativos para a gestão 

ambiental de recursos naturais. 

 

 Fornecer subsídios para o aprimoramento do Indicador de Qualidade Ambiental Urbana 

(IQUA) proposta por (Dresch, 2017). 
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4 METODOLOGIA 

 O desenvolvimento do presente trabalho foi pautado na elaboração e desenvolvimento 

de dois artigos científicos. Incialmente optou-se pela elaboração de um artigo de revisão 

bibliográfica que contemplasse o atual estado da arte quanto as árvores urbanas e suas 

contribuições para o equilíbrio ecossistêmico das cidades.   

 Para a avaliação da infraestrutura verde presente na Bacia Hidrográfica Urbana do 

Arroio Preto, no Município de Santa Cruz do Sul, utilizou-se uma abordagem combinada com 

o auxílio de recursos computacionais e levantamentos de campo (Fig. 3). 

 

Figura 3: Representação gráfica da metodologia utilizada para a avaliação das infraestruturas 

verdes na área de estudo. 

 

 

 

4.1 Levantamento Aéreo 

 Inicialmente realizou-se a caracterização dos diferentes usos do solo para a área da bacia 

hidrográfica do Arroio Preto através de uma classificação supervisionada utilizando imagens 

do Satélite Sentinel-2, com pixel de 10 m com o plugin SCP (Semi-Automatic Classification 

Plugin), e uso do programa QGIS 3.4. A área foi classificada em 7 categorias distintas, sendo 

elas: árvores (TC, do inglês Tree cover); vegetação curta (SV, do inglês Short Vegetation), 

gramados e vegetação arbustiva; solo descoberto (BS, do inglês Bare Soil) para áreas sem 
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vegetação ou pavimentação; água (WA, do inglês Water) para água, rios, córregos, piscinas e 

lagos; edifícios (BU, do inglês Building) para estruturas construídas, casas e telhados); ruas 

(RO, do inglês Roads) para e estradas pavimentadas e outros impermeáveis (OI, do inglês Other 

Impervious) para calçadas, estacionamentos, quadras esportivas, entre outros. 

 Para a determinação das proporções de uso de cada categoria, utilizou-se o programa I-

Tree na função Canopy, onde classificou-se a área novamente com mesmos usos do solo 

anteriormente descritos: TC, SV, BS, WA, BU, RO e OI. Os limites da área foram definidos 

com o uso do software QGIS (sistema de informação geográfica) e a partir de bases 

cartográficas de bancos de dados públicos, os mapas foram gerados no formato ESRI Lat-Long, 

e posteriormente carregados no programa “i-Tree Canopy”, onde foram aplicados 10.000 

pontos de amostragem aleatórios para a caracterização da área e estimativa dos serviços 

ecossistêmicos provenientes desta. 

 Posteriormente gerou-se um novo mapa dentro da área de estudo com uma 

circunferência com raio de 1.000 m tendo como ponto central a sede administrativa municipal 

(Prefeitura), no intuito de caracterizar o uso e cobertura de solo, com as mesmas categorias 

anteriormente descritas, para a área com maior circulação de pessoas diariamente. Essa área foi 

determinada neste formato para facilitar futuras comparações com outros municípios, além 

disso, restringindo a área de estudo dentro da bacia hidrográfica, objetivou-se analisar a 

qualidade ambiental sem a presença da floresta urbana denominada cinturão verde (Figura 4). 

 

Figura 4: Área total da Bacia Hidrográfica do Arroio Preto com a demarcação do cinturão 

verde, e circunferência com raio de 1.000 m na área central. 
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4.2 Levantamento de campo 

 O levantamento de campo da arborização viária urbana foi realizado entre os meses de 

março e dezembro de 2019. Para a determinação dos conglomerados a serem inventariados foi 

atribuído um número para cada quarteirão, totalizando 302. Foi determinada uma amostragem 

de 15% do total, seguindo as recomendações de Nowak et al. (2008), que geralmente utilizam 

amostragens entre 10 e 20% para áreas urbanas, resultando em 45 quarteirões que foram 

determinados de maneira aleatória (Figura 5). Além disso, realizou-se o censo total em três 

praças determinadas aleatoriamente dentro da área. 

 

Figura 5: Quadras e praças inventariadas no levantamento de campo na Bacia Hidrográfica 

Urbana do Arrio Preto, RS. 

 

 Todos os indivíduos encontrados foram identificados até o nível de espécie utilizando-

se para a identificação as seguintes referências: Sobral (2013); Backes; Irgang (2002; 2004), 

para árvores nativas; Backes; Irgang (2004), para árvores exóticas. As nomenclaturas foram 

confirmadas através do portal REFLORA (2020). Foram levantados, também, os dados 

dendométricos destes exemplares, como altura total, diâmetro a altura do peito (DAP), altura 

da primeira bifurcação e estado fitossanitário geral. Além da identificação de conflitos com a 

fiação elétrica aérea e conflitos com o passeio público.  A partir dos dados coletados foram 

calculados os seguintes parâmetros fitossociológicos utilizando as formulas descritas em 

Mueller-Dombois e Ellenberg (1974) e recentemente utilizadas por Melo et al. (2016): 
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densidade absoluta (DeA), densidade relativa (DeR), frequência absoluta (FrA), frequência 

relativa (FrR), dominância absoluta (DoA), dominância relativa (DoR), índice de valor de 

importância (IVI) e índice de valor de cobertura. Também foi calculado o índice de diversidade 

de Shannon (H’), seguindo as recomendações de Ludwig; Reynolds (1988), com o uso do 

software PAST (HAMMER et al., 2001). 

Densidade absoluta (DeA): representa o número médio de árvores de uma determinada 

espécie por unidade de área. A unidade amostral comumente usada para formações florestais é 

um hectare (10.000 m2). No entanto, como o estudo foi realizado em área urbana, onde os 

indivíduos amostrados estão dispostos em linha nas calçadas, utilizou-se a distância média 

percorridas nos 45 quarteirões, calculando posteriormente o valor médio (± desvio-padrão). O 

valor da média foi considerado como unidade amostral. 

 𝑫𝒆𝑨 = 𝒏𝒊 × 𝑼 𝑨⁄  

Onde: ni= Número de indivíduos da espécie i; A = perímetro total amostrada, em km; U = Unidade amostral em 

km. 

  

Densidade Relativa (DeR): é definida como a porcentagem do número de indivíduos de 

uma determinada espécie em relação ao total de indivíduos amostrados. 

𝑫𝒆𝑹 = 𝒏𝒊 × 𝟏𝟎𝟎 𝑵⁄  

Onde: ni= Número de indivíduos de uma dada espécie; N = número total de indivíduos. 

 

 Frequência Absoluta (FrA): é determinada pela porcentagem (%) de unidades de 

amostragem com ocorrência de uma espécie, em relação ao número total de unidades de 

amostragem. 

𝑭𝒓𝑨 = 𝑷𝒊 × 𝟏𝟎𝟎 𝑷⁄  

Onde: Pi = número de pontos de amostragem em que a espécie ocorreu; P = Número total de pontos de amostragem. 

  

Frequência relativa (FrR): é obtida da relação entre a frequência absoluta de cada 

espécie e a soma das frequências absolutas de todas as espécies amostradas. 

 𝑭𝒓𝑹 = 𝑭𝒓𝑨 × 𝟏𝟎𝟎 𝜮𝑭𝒓𝑨⁄  

  

 A Dominância refere-se à taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos de uma dada 

espécie por unidade de área, geralmente por hectare. Neste caso novamente utilizou-se a 

distância linear por se tratar de indivíduos presentes no passeio público. 
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 Dominância Absoluta (DoA) é definida como a área basal total de uma determinada 

espécie (gi) por unidade de área, geralmente o hectare. 

𝑫𝒐𝑨 = 𝒈𝒊 𝒌𝒎⁄  

 𝒈𝒊 = 𝝅 × 𝑫𝑨𝑷𝟐 𝟒⁄  

 

      

 Dominância Relativa (DoR): representa a porcentagem da área basal de uma 

determinada espécie (gi) em relação a área basal de todas as espécies amostradas (ΣG). 

𝑫𝒐𝑹 = (𝒈𝒊 ÷ 𝑮) × 𝟏𝟎𝟎 

 Índice de Valor de Importância (IVI): É o índice que caracteriza a importância de cada 

espécie na comunidade, reunindo os critérios de análise dos três parâmetros. 

 𝑰𝑽𝑰 = (𝑫𝒆𝑹 + 𝑭𝒆𝑹 + 𝑫𝒐𝑹) ÷ 𝟑 

 

 Índice de Valor de Cobertura (IVC): é a soma dos valores relativos e dominância de 

cada espécie.  

 𝑰𝑽𝑪 = (𝑫𝒐𝑹 + 𝑫𝒆𝑹) ÷ 𝟐 

 

 As espécies identificadas foram classificadas em 4 grupos: “Espécie Nativa”; todas 

aquelas que são descritas originalmente para as formações dos biomas Mata Atlântica e Pampa, 

com ocorrência natural para a área de estudo. “Espécie Nativa do Brasil”; aquelas descritas para 

o Brasil, no entanto sem ocorrência natural para o Estado do Rio Grande do Sul. Segundo 

Isernhagen et al. (2019), dada a riqueza de formações fitogeográficas encontradas no Brasil, é 

preciso especificar de qual bioma e região a espécie é nativa, uma vez que generalizar o uso do 

termo “nativa” pode-se incorrer no risco de atribuir as mesmas características ecológicas a 

espécies de diferentes biomas. “Exótica”; foi atribuído a todas as espécies que têm sua origem 

fora do território brasileiro, e “Exótica Invasora”; aquelas com origem fora do Brasil e descritas 

na literatura com alto poder de dispersão e competição, com potencial de causar danos aos 

ambientes naturais onde estão inseridas. Para Nowak et al. (2013), as espécies invasoras são 

reconhecidas por apresentarem uma grande capacidade competitiva, reprodutiva e de 

adaptação, além da ausência de inimigos naturais, o que as torna uma ameaça para a paisagem 

nativa.  
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5. Indicador de Qualidade Ambiental Urbana (IQAU) 

 O IQAU, é uma ferramenta metodológica desenvolvida por Dresch (2017), que vem 

sendo constantemente aprimorada, visando sua consolidação como uma nova abordagem para 

a gestão ambiental de áreas urbanas. Esta ferramenta, reúne indicadores dos meios físico (MF), 

biótico (MB) e antrópico (MA), e tem a capacidade de identificar problemas potenciais, bem 

como, indicar ações prioritárias de manejo e preservação. Essa iniciativa, busca fomentar o 

desenvolvimento de cidades mais integradas e conectadas com seus recursos naturais, de modo 

que a sociedade reconheça essa integração e consiga se beneficiar dos serviços ecossistêmicos 

fornecidos, participando cada vez mais de ações que busquem o desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 Quanto ao MB, objeto maior de interesse para esse estudo, Dresch (2017) utilizou 

inicialmente para a construção dos indicadores da ferramenta (IQAU) critérios como: 

Biodiversidade; Mata Ciliar em APP; Áreas Verdes e Arborização Urbana. A cada um destes 

parâmetros, atribuiu um valor entre 0 e 1, que resultaram no valor final para MB. Para o critério 

“áreas verdes”, foi utilizada a área total em m2 destas estruturas, dividido pelo número de 

habitantes estimado para a área. Seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que considera de 9 a 11 m2 hab-1 como um padrão de desempenho urbano satisfatório, 

para que estes elementos possam trazer qualidade de vida à população.  No entanto, não foram 

levados em conta, a qualidade e biodiversidade destas áreas. Segundo De la Barrera et al. 

(2016), para uma avaliação mais realista dos serviços ambientais prestados pelas áreas verdes 

urbanas, seria importante avaliar a biodiversidade da área e a acessibilidade da população de 

maneira a enriquecer os resultados. 

 Quanto ao critério “arborização urbana”, o indicador utilizado, foi proposto por Iwama 

(2014), que definiu a concentração satisfatória para arborização dos passeios públicos como 

100 árvores por quilômetro de calçada. A partir deste indicador torna-se possível avaliar de 

maneira quantitativa a arborização urbana local. Novamente, não foram considerados atributos 

como a diversidade de espécies, sua qualidade e seus conflitos com outras estruturas urbanas. 

 Assim, o presente estudo buscou contribuir com o aprimoramento da ferramenta IQAU, 

propondo indicadores que retratem com segurança as condições da arborização e as áreas verdes 

urbanas, considerando o papel da biodiversidade como parte estrutural para a gestão destas 

áreas.    
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Abstract 

 

Urbanization is characterized mainly by changes in land use and conversion of natural areas 

into constructed environments, as well as by a series of impacts such as biodiversity loss and 

decreasing water, air and soil quality, which interfere with the proper functioning of ecological 

networks. Still, most of the world’s population lives in urban centers, concentrating economic 

wealth generation and technological innovations, which emphasizes their importance in the 

global context. Ecological research has shown a growing interest in elucidating the different 

relationships that occur in cities seeking to improve the inhabitants’ life and promote ecosystem 

balance through the inclusion of green components and increased biodiversity. Ecosystem 

equilibrium is directly dependent on ecosystem services flows from the cities’ green 

infrastructures, which can contribute significantly to carbon sequestration, particulate retention, 

heat island mitigation and surface runoff, directly favor population health and well-being. 

However, the urban ecosystem is complex, and its quality and balance are directly dependent 

on the interactions between people, nature and built-up areas. This highlights the importance of 

ecological research for a real understanding of these issues, as well as providing accurate data 

for supporting the population and public managers. 

 

Key words: Urban afforestation, Ecosystem balance, Sustainable development, Biodiversity 

conservation. 
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ABSTRACT 

 

The accelerated growth of urban centers and the increasing demographic promote the 

progressive reduction of environmental quality, affecting severely natural systems. 

Alternatively, the execution of forestry projects in urbanized areas, integrating natural resources 

with the built elements, can improve the environmental quality, guarantying a more 

homogeneous distribution of ecosystem services. Thus, this research aimed at evaluating the 

urban forest composition in the Preto Stream Watershed (PSW), Santa Cruz do Sul County, RS, 

Brazil. Data collected in field surveys between March and December 2019 were analyzed, as 

well as from satellite images through the I-tree and QGIS programs, aiming to determine the 

urban forest magnitude, species richness and diversity for estimating the potential ecosystem 

services supply and identifying conflicts. Considering the total green area, the PSW showed a 

forest canopy of 42.6%, equaling developed cities of North America. An estimated annual 

carbon sequestration of 6,957 t C was observed in this green area, capable of stocking in a 

period of 40 years about 174,740 t CO2. The 40.5% reduction in canopy coverage from the total 

area of the PSW to the central area, and the consequent reduction in the carbon sequestration 

by approximately 42%, highlights the importance of preserving the forest remnants of the green 

belt that characterize this region. In general, the urban forest presented a high diversity of 

species, H’= 2.89; however, the expressive occurrence of exotic species attests the need for a 

management plan, to contemplate the gradual replacement of exotic species and the eradication 

of invasive alien species. 
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6 Indicadores de Qualidade Ambiental para Meio Biótico- IQAU 

 Considerando os resultados obtidos, e em consonância com o objetivo de 

aprimoramento constante da ferramenta para avaliação ambiental de cidades de médio porte 

IQAU (DRESCH, 2017), buscamos propor indicadores que auxiliem no entendimento das 

questões ambientais relacionadas a áreas verdes, de maneira a melhorar sua gestão e beneficiar 

as populações destes dependentes. 

6.1 Área Verde Total 

 A análise do percentual de cobertura arbórea baseada em imagens aéreas ou de satélite, 

é um dos métodos mais simples para avaliar quantitativamente a floresta urbana e os benefícios 

que estas proporcionam (NOWAK; GREENFIELD, 2018). Além disso, o monitoramento 

contínuo das áreas verdes urbanas pode fornecer informações precisas sobre como a estrutura 

da floresta urbana está mudando ao longo do tempo (NOWAK; HOEHN; BODINE et al., 

2016).  

 Para composição deste indicador utilizou-se como referência o trabalho de Kuang 

(2019), que mapeando as áreas verdes urbanas a nível mundial, encontrou o melhor resultado 

para cidades do Continente Europeu que apresentaram um valor médio de 50% de áreas verdes. 

Desta maneira considerou-se como valor adequado para construção do indicador o valor de 

50%. A construção do indicador apresenta-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Construção do indicador para Área Verde Total. 

Área  Meio Biótico 

Grupo Conteúdo 
Indicador Meio Biótico (MB1) Área Verde Total (AVT) 

Método de Coleta de Dados Caracterização da área de estudo através do software i-Tree Canopy 

com a aplicação mínima de 2000 pontos aleatórios, 

utilizando a cobertura de área verde (TC) em (%). 

Variáveis Áreas verdes urbanas (Praças, Remanescentes Florestais, 

Arborização viária).  

Fórmula e Resultados MB1=
𝐴𝑉𝑇 (%)

50
 

               

Valoração O resultado será um valor, ≥ 0  𝑒 ≤ 1,0. 

Entende-se como valor máximo de referência o valor de 1,0.  
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 Os procedimentos para obtenção dos dados passam inicialmente pela determinação da 

área de pesquisa através do software QGIS com base em cartas cartográficas oficiais, ou pela 

delimitação da área de pesquisa diretamente no software i-Tree na função Canopy. 

 1°) Delimitação da área de pesquisa e aplicação mínima de 2000 mil pontos de 

amostragem aleatória, ou até que se obtenha um erro padrão menor que 1,0 para cobertura de 

árvore (TC). 

 2°) Análise dos dados e aplicação da fórmula. 

6.1.1 Aplicação da fórmula 

 A Bacia do Arroio Preto (BAP), apresentou para a área total um valor de 42,6% de 

cobertura verde, aplicando na fórmula, tem-se: 

𝑀𝐵1𝐴𝑇 =
42,6

50
= 0,85 

 Esse valor indica que para MB1 a BAP apresenta uma boa proporção de área verde 

apresentando resultado similares às cidades Norte Americanas, segundo Kuang (2019). No 

entanto, aplicando-se os resultados para a área menor dentro da BAP tem-se: 

𝑀𝐵1𝐴𝑀 =
25,2

50
= 0,50 

 Segundo Kuang (2019), esse resultado condiz com resultados descritos para cidades da 

América do Sul que apresentam em média 30% de área verdes, onde recomenda-se um maior 

investimento na manutenção e ampliação destes espaços. Segundo STAD (2018), o incremento 

de áreas verdes nas cidades é fundamental, uma vez que estas áreas garantem a qualidade 

ambiental e consequentemente a qualidade de vida dos habitantes, e principalmente devem 

proporcionar um ambiente de qualidade para as futuras gerações.  

6.2 Indicador para Diversidade e Riqueza de Espécies  

Nos centros urbanos todas as espécies arbóreas apresentam e desempenharem um papel 

ecológico, no entanto, devido a elevada dinâmica e fluxo de espécies, diversos grupos de 

interesse ecológico podem ser identificados. Segundo Isernhagen et al. (2019), mesmo as 

espécies nativas do Brasil apresentam características e valores de importância ecológicos 

diferentes dada a grande riqueza de formações fitogeográficas encontradas no país. Desta 

maneira, torna-se necessário especificar de qual bioma e região a espécie é nativa, evitando-se, 

assim, incorrer no erro de atribuir às mesmas características ecológicas a espécies de diferentes 

biomas.  
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Em todo o mundo, as espécies exóticas representam uma parte substancial dos 

indivíduos arbóreos presentes nas cidades (COWETT; BASSUK, 2014; MORO; 

WESTERKAMP; SOARES, 2014). Apesar de as árvores nativas apresentarem maior valor 

ecossistêmico, as espécies exóticas desempenham uma importante função no ambiente. 

Segundo Sjöman (2016), a exclusão total das espécies de árvores exóticas em áreas urbanas não 

é recomendada uma vez que pode acarretar a diminuição da resiliência deste ecossistema. 

Ainda, segundo o autor, o ambiente urbano deve ser composto por espécies nativas e exóticas 

(não invasoras), onde elas assumam um papel complementar no ambiente. 

Desta maneira, deve-se atribuir uma importância ecológica a estes representantes. 

Espécies exóticas estáveis apresentam maior valor ecológico do que espécies exóticas 

invasoras, uma vez que as espécies invasoras são reconhecidas por seu alto potencial de 

dispersão e competição, podendo acarretar danos aos remanescentes florestais (NOWAK; 

BODINE; ROBERT, 2013). A construção do indicador é descrita na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Construção do Indicador relativo à Diversidade e Riqueza de espécies. 

Área  Meio Biótico 

Grupo Conteúdo 
Indicador Meio Biótico (MB2) Indicador para Diversidade e Riqueza de Espécies  

Método de Coleta de Dados Levantamento de campo por amostragem aleatória, com 

representatividade entre 10 e 20% do total de conglomerados da 

área de estudo. 

Variáveis Identificação dos indivíduos arbóreos e classificação das espécies 

quanto a sua origem: Nativas (NT); Nativas do Brasil (NB); Exótica 

(EX) e Exótica Invasora (EI). 

Fórmula e Resultados 
𝑀𝐵2 =

(%𝑁𝑇 × 1,0)+(%𝑁𝐵 × 0,75)+(% 𝐸𝑋 × 0,50)+(%𝐸𝐼 ×0,10)

100
   

Valoração O resultado será um valor ≥ 0 𝑒 ≤ 1,0.  

Classificações de referência:                                                    Peso: 

Nativa                                                                                           1,0 

Nativa do Brasil                                                                         0,75 

Exótica                                                                                       0,50 

Exótica Invasora                                                                        0,10 

 

 Os procedimentos para obtenção dos dados iniciam com a determinação da área de 

pesquisa e posterior determinação do número de conglomerados (quarteirões). A partir dos 

resultados, recomenda-se a amostragem aleatória de no mínimo 10% dos quarteirões.  

 1º) Coleta de dados sobre os indivíduos arbóreos persentes nos passeios públicos.  
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 2º) Tabulação e tratamento dos dados. 

 3º) Aplicação da fórmula.    

6.2.1 Aplicação da Fórmula 

 A BAP apresentou para o inventário de 15% dos conglomerados um total de 2264 

indivíduos que foram proporcionalmente classificados quanto a sua origem em: Nativas 15,4%, 

Nativas do Brasil 6,3%, Exóticas 58,3 e Exóticas invasoras 20%. Aplicando-se a fórmula tem-

se: 

𝑀𝐵2𝐶𝑂𝑁 =
(15,4 × 1,0) + (6,3 × 0,75) + (58,3 × 0,50) + (20 × 0,1) 

100
= 0,51 

 

 Neste critério, o indicador MB2CON aponta para a BAP um resultado médio, que poderia 

ser melhorado com a adoção de espécies Nativas e Nativas do Brasil. Segundo STAD (2014), 

espécies nativas e exóticas tem um valor de importância ecológica diferente em ambientes 

urbanos.  Pena et al. (2017) afirmam que o aumento da diversidade e riqueza de espécies nativas 

são práticas que podem aumentar a biodiversidade e a funcionalidade dos ecossistemas urbanos. 

 Quanto as áreas verdes (praças), o inventário apresentou um total de 365 indivíduos 

distribuídos respectivamente em: Nativas 24,7%, Nativas do Brasil 12%, Exóticas 54,8% e 

Exóticas Invasoras 8,5%. Aplicando na fórmula tem-se: 

𝑀𝐵2𝐴𝑉 =
(24,7 × 1,0) + (12 × 0,75) + (54,8 × 0,50) + (8,5 × 0,1)

100
= 0,62 

  Para as áreas verdes da BAP, o MB2AV apresentou um valor consideravelmente maior 

que os conglomerados, isso devido a menor proporção, principalmente de espécies exóticas 

invasoras e uma proporção maior de espécies Nativas e Nativas do Brasil.  

6.3 Indicador de Estado Fitossanitário Geral 

 A construção deste indicador considerou o estado fitossanitário geral dos indivíduos 

inventariados, que foram classificados em 3 categorias de acordo com Faria; Monteiro; Fisch, 

(2007); Backes; Girardi; Neuhaus, et al. (2011), a seguir: BOM (Árvore vigorosa e sadia, sem 

necessidade de intervenções); REGULAR (médias condições de vigor e saúde com necessidade 

de reparos e podas) e RUIM (avançado e irreversível declínio de suas funções fisiológicas). 

Segundo Nowak et al. (2015), a vegetação malconservada diminui a atratividade reduz a 

sensação de bem-estar, e pode neutralizar os impactos positivos desejados, por exemplo, 
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redução do estresse térmico e melhoria da qualidade do ar. A construção do indicador está 

apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Construção do indicador relativo ao Estado Fitossanitário. 

Área  Meio Biótico 

Grupo Conteúdo 
Indicador Meio Biótico (MB4) Indicador de Estado Fitossanitário Geral. 

Método de Coleta de Dados Levantamento de campo por amostragem aleatória ou censo total. 

Variáveis Classificação dos exemplares inventariados em 3 categorias: Boa 

(BO), Regular (RE) e Ruim (RU). 

Fórmula e Resultados 
𝑀𝐵4 =

(%𝐵𝑂 × 1,0) + (%𝑅𝐸 × 0,75) + (%𝑅𝑈 × 0,25)

100
 

 

Valoração Classificação de referência:                                                     Peso: 

BOA (BO)                                                                                1,0 

REGULAR (RE)                                                                      0,75 

RUIM (RU)                                                                              0,25   

O resultado será um valor ≥0 e≤1,0.  

 

 A obtenção dos dados dar-se-á por meio de levantamentos de campo através de 

amostragem aleatória ou censo total.  

 1º) Levantamento de campo, com avaliação dos indivíduos arbóreos. 

 2º) Tabulação dos dados e aplicação da fórmula. 

6.3.1 Aplicação da Fórmula  

 Dos 2264 indivíduos de porte arbóreo avaliados nos conglomerados dentro da área da 

BAP, 55,8% foram classificados como BOM, 34% como REGULAR e 10,2% como RUIM 

aplicando estes valores na fórmula chega-se a: 

𝑀𝐵3𝐶𝑂𝑁 =
(55,8 × 1,0) + (34 × 0,75) + (10,2 × 0,25)

100
= 0,84 

 Desta maneira, o indicador MB3CON aponta para uma boa qualidade dos indivíduos 

presentes nos passeios públicos. No entanto, esse valor pode ser consideravelmente diminuído 

se os exemplares em estado regular não receberem a devida atenção e manutenção. Além disso, 

a substituição dos indivíduos ruins por novos exemplares pode representar uma melhoria para 

este indicador.  



 

43 

 

 Para as áreas verdes, dos 365 indivíduos avaliados 86,3% foram enquadrados na 

categoria BOM, 13,3% como REGULAR e apenas 0,4% foram enquadradas como RUIM, 

aplicando esses valores na fórmula tem-se: 

𝑀𝐵3𝐴𝑉 =
(86,3 × 1,0) + (13,15 × 0,75) + (0,4 × 0,25)

100
= 0,97 

  Para este critério, as áreas verdes da BAP apresentaram uma alta qualidade. Segundo 

Nowak & Heisler (2010), os parques urbanos geralmente oferecem uma área mais propicia para 

o desenvolvimento de áreas verdes, que permite densidades relativamente altas de árvores além 

do desenvolvimento de arbustos e gramíneas.  

6.4 Indicador relativo ao porte dos indivíduos arbóreos  

 A escolha adequada da vegetação que vai compor a floresta urbana deve considerar o 

tipo de espécie, localização, forma e suas potenciais contribuições relacionadas ao aumento da 

vegetação urbana (NOWAK; HIRABAYASHI; BODINE et al. 2014). Segundo Andersson-

Sköld et al. (2015), na arborização dos centros urbanos dever-se-ía priorizar a utilização de 

especies de árvores de grande porte, pois estas proporcionam maior sombreamento do que 

espécies arbustivas. Ainda, segundo Borowski et al. (2018), espécies grandes e antigas têm 

maior importância ecológica, podendo uma única árvore de grande porte oferecer benefícios 

equivalentes a algumas dezenas de plantas novas ou de pequeno porte. Além disso, árvores 

veteranas têm muito mais valor ecológico do que as árvores jovens no armazenamento de 

carbono, redução da poluição do ar, interceptação de águas pluviais e conservação de energia 

(SIRIWARDENA et al. 2016a,b). 

Neste sentido, para à construção do indicador atribuem-se diferentes pesos a diferentes 

portes de árvores presentes nos passeios públicos e áreas verdes. A construção do indicador 

apresenta-se na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Construção do indicador relativo ao porte das árvores. 

Área  Meio Biótico 

Grupo Conteúdo 
Indicador Meio Biótico (MB3) Indicador relativo ao porte dos exemplares arbóreos. 
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Método de Coleta de Dados Levantamento de campo por amostragem aleatória. 

Variáveis Classificação dos exemplares em quatro categorias quanto ao porte.  

P4≥ 1,3 𝑒 ≤ 5 𝑚 

P3≥ 5,1 𝑒 ≤ 10 𝑚 

P2≥ 10,1 𝑒 ≤ 15 𝑚 

P1≤ 15,1 𝑚 

Fórmula e Resultados 
𝑀𝐵3 =

(%𝑃1 × 1,0) + (%𝑃2 × 0,95) + (%𝑃3 × 0,75) + (%𝑃4 × 0,3)

100
 

Valoração Classificações de referência                                                  Peso: 

P1                                                                                             1,0 

P2                                                                                             0,95 

P3                                                                                             0,75                                                                            

P4                                                                                             0,30 

O resultado será um valor ≥ 0 𝑒 ≤ 1,0. 

 

A obtenção dos dados dar-se-á por levantamento de campo através de amostragem 

aleatória ou censo total. 

1º) Levantamento de campo e classificação dos indivíduos nas categorias previamente 

determinadas. 

2º) Tabulação dos dados e aplicação da fórmula. 

6.4.1 Aplicação da fórmula 

 A aplicação da fórmula para os indivíduos presentes nos passeios públicos dos 

conglomerados utilizou os valores encontrados no levantamento de campo que foram: P1 0,8%; 

P2 6,4%; P3 42,2% e P4 50,6%. 

𝑀𝐵4𝐶𝑂𝑁 =
(0,8 × 1,0) + (6,4 × 0,95) + (42,2 × 0,75) + (50,6 × 0,3)

100
= 0,54 

 O valor para MB4CON é considerado médio, e se deve fortemente a ao grande número 

de exemplares de pequeno porte (P4), que segundo Borowski et al. (2018) podem fornecer 

apenas um decimo dos benefícios de indivíduos de grande porte.  

 Para as áreas verdes obteve-se valores de: P1 2,7%; P2 11,8%; P3 66% e P4 19,5. 

Aplicando-se a fórmula tem-se. 

𝑀𝐵4𝐴𝑉 =
(2,7 × 1,0) + (11,8 × 0,95) + (66 × 0,75) + (19,5 × 0,3)

100
= 0,69 
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 O MB4AV  revelou um valor consideravelmente maior que o MB4CON, devido a uma 

menor ocorrência de indivíduos de pequeno porte (P4) nas áreas verdes. A opção por espécies 

de maior porte para composição das áreas verdes e conglomerados é fundamental par melhoria 

deste indicador. No entanto, nem sempre é possível essa opção devido aos conflitos com outras 

estruturas urbanas como a fiação elétrica aérea.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho possibilitou um melhor entendimento das questões ambientais e das 

diferentes relações ecológicas pertinentes aos centros urbanos, principalmente as estabelecidas 

entre as infraestruturas verdes e as estruturas edificadas. Destacamos aqui, a importância da 

manutenção das áreas verdes e do desenvolvimento de um ecossistema urbano biodiverso para 

o fomento da qualidade ambiental e consequentemente, na qualidade de vida para os habitantes.  

 Além disso, a pesquisa desenvolvida proporciona um melhor entendimento sobre a 

contribuição das diferentes espécies presentes nas áreas verdes urbanas, e os respectivos 

serviços ecossistêmicos prestados. Os dados aqui apresentados, devem contribuir para um 

melhor entendimento das condições ambientais da Bacia Hidrográfica do Arroio Preto e servir 

de referência comparativa para futuras pesquisas que abordem essa temática.   

 Contudo, o envio dos dados obtidos no inventário de campo, e aqui apresentados, para 

o os gestores do programa I-Tree, poderão contribuir para um melhor entendimento e 

estimativas mais precisas dos serviços ecossistêmicos prestados pelas espécies presentes na 

arborização urbana da região. Desta maneira, viabilizando a elaboração de um estudo mais 

aprofundado através dos recursos I-Tree Eco e I-Tree Hidro, que consideram além dos dados 

coletados em campo os dados relativos à poluição local e dados meteorológicos.  

 Espera-se ainda, que os indicadores relativos as áreas verdes aqui propostos possam 

contribuir com o objetivo de melhoria contínua da ferramenta IQAU, fomentando a gestão da 

qualidade ambiental de municípios de médio porte brasileiros, além de contribuir para um 

desenvolvimento urbano mais sustentável e consciente.    
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Anexos 

Anexo A: Utilização do programa I-Tree Canopy 

 A utilização do programa “I-tree” na função “Canopy” é relativamente fácil e permite a 

categorização da área de interesse, de acordo com critérios definidos pelo pesquisador, que deve 

inicialmente, delimitar a área de estudo desejada diretamente no programa, que utiliza imagens 

do Google Earth, Figura 1. Ou pode ainda, gerar um arquivo de mapa no formato ESRI 

Shapefile com coordenadas lat / long, através de um software de multiplataforma com sistema 

de informação geográfica (SIG) como o QGIS de livre acesso ou o ArcGIS com licença paga.

  

Figura 1: Visão geral da página inicial do software I-Tree Canopy, para determinação da área 

de pesquisa, ou carregamento do Shapefile da área. 

 
 

 Posteriormente o pesquisador deve criar as categorias de mapa, ao qual pretende 

classificar a área de estudo. O software inicialmente, fornece duas classificações de cobertura 

padrão: Árvore e Não Árvore Figura. Que podem ser facilmente editadas e adicionadas novas 

categorias de classificação Figura 2. Na sequência, deve-se escolher para qual das classificações 

de mapa os serviços ecossistêmicos serão calculados. Normalmente, estes são calculados 

apenas para a classificação “Árvore”. A partir daí, o pesquisador deve gerar pontos de 

amostragem e classificá-los de acordo com as categorias previamente definidas. Esses pontos 

são determinados aleatoriamente pelo software. Quanto maior o número de pontos amostrais 

menor o erro padrão e maior a precisão. Findando a amostragem, o programa gera um relatório 
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com as porcentagens dos diferentes usos do solo e uma estimativa dos serviços ecossistêmicos 

provenientes, Figura 4. 

 

Figura 2: Classificações do uso do solo pelo software I-Tree Canopy. A: Classificação padrão. 

B: Classificação editada de acordo com o objetivo da pesquisa.  

 

 

Figura 3: Classificações de usos do solo utilizadas para caracterização da área através do 

software I-Tree Canopy. A: Cobertura de Árvore (Tree Cover). B: Prédios (Buildings). C: Ruas 

(Roads). D: Vegetação curta (Short Vegetation). E: Solo descoberto (Bare Soil). F: Água 

(Water). G: Outros impermeáveis (Other impervious). 
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Figura 4: Relatório gerado pelo software I-Tree Canopy para 2000 pontos de amostragem 

aleatória. 
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