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Introdução 

 
A utilização do Sensoriamento Remoto para o estudo da vegetação é de grande relevância uma vez 

que, ela proporciona uma análise plena do espaço urbano através da utilização de imagens de satélite 

juntamente com o Sistema de Informações Geográficas. 

O sensoriamento remoto é a obtenção de informações sem contato direto com a superfície terrestre, 

através de imagens orbitais (ROSA, 1990) [1]. Embora as imagens de alta resolução tenham um custo 

relativamente alto em relação às imagens de baixa resolução, faz-se necessário a utilização desse tipo de 

imagem uma vez que são destinados ao estudo de áreas urbanas, onde o ambiente é heterogêneo e as 

mudanças são mais perceptíveis em escala alta. 

Portanto, o Sensoriamento Remoto e o Sistema de Informações Geográficas - SIG são usados como 

meio de identificação e dimensão de vegetações contidas no ambiente urbano, mostrando a situação 

dessas áreas verdes em cada bairro das cidades, sendo com altos ou baixos níveis de vegetação 

(LOMBARDO, LEITE & MOURA, 2003) [2]. 

Assim sendo, Leite e Rosa (2006) [3] afirmam que a utilização das Geotecnologias empregadas como 

subsídio para o planejamento urbano são relevantes para manter uma melhor organização dessas áreas 

trazendo dessa maneira o equilíbrio com o meio natural para garantir uma condição de vida mais 

adequada aos habitantes residentes destes espaços.  

No ambiente urbano a vegetação apresenta-se como figura paisagística que é destinada a proporcionar 

melhor qualidade de vida à população. Nesse contexto, Pivetta e Silva Filho (2002) [4] retratam que 

dentre os diversos benefícios que a vegetação fornece para o homem nos espaços urbanos, é preciso 

manter um relacionamento de cuidado com o meio natural, para que se tenha uma boa condição de vida, 

procurando melhorar cada vez mais o ambiente em que a população urbana habita. A vegetação urbana é 

um atributo considerável no desenvolvimento das cidades, mas não valorizado no planejamento urbano, 

além disso, Nucci (2008) [5] explica que a cobertura vegetal, diferente de outros recursos físicos da 

cidade, é interpretada pelos citadinos como mero fator psicológico e cultural diferentemente das suas 

funções físicas. 

A respeito disso, o objetivo deste trabalho foi demonstrar brevemente a utilização das Geotecnologias 

no estudo da vegetação urbana, onde consistiu em realizar um mapeamento em torno das áreas verdes nas 

favelas do setor norte da cidade de Montes Claros.  

 

Material e métodos 

 
Na metodologia empregada para extração dos dados foi utilizada a imagem WorldView-2,de 2011 que 

possui uma resolução espacial de 0,50 m, o sensor registra imagens em oito faixas de comprimento de 

onda do espectro eletromagnético. Esse tipo de imagem de alta resolução é essencial para a identificação 

de elementos em áreas urbana, além disso, os aglomerados de baixa renda possuem características de 

ocupação desorganizada. Para este trabalho foi escolhido 9 favelas,  de maneira que 8 delas estão 

localizadas no setor norte da cidade de Montes Claros e 1 localizada no setor centro-oeste, visto que ela 

esta nas proximidades das demais favelas. 

Para a classificação visual foi utilizado o software Arc. GIS 10.2 licenciado pelo Laboratório de 

Geoprocessamento da Universidade Estadual de Montes Claros, através da vetorização das áreas verdes, 

ou seja, o mapeamento foi feito através da identificação da copa das árvores, excetuando os arbustos ou 

qualquer tipo de vegetação rasteira, tanto em locais abertos (praças, ruas) quanto fechados (casas) que 

apresentavam vestígios de vegetação. Além disso, foi utilizada a extensão Google Earth, da empresa 

americana Google, que serviu de auxílio na identificação dos alvos. Com o uso dessas imagens, foi 

possível mapear e quantificar  a arborização nos assentamentos informais do setor Norte da cidade de 

Montes Claros.  

 

Resultados 



 

 

 
Com base nos dados extraídos da imagem WorldView-2 de 2011, foi possível realizar o levantamento 

sobre os índices de vegetação, dentro dos limites de cada assentamento pesquisado. Os dados mostraram 

que o maior índice de vegetação foi encontrado na vila Castelo Branco com 29% do seu total 

correspondendo a uma área de 15.6m², seguido do aglomerado localizado no bairro Vilage do Lago que 

apresentou 27,3% de vegetação, ou seja, 10.9m² de área ocupada, além da vila Atlântida com 24% de área 

arborizada sendo 5m² de ocupação, como pode ser observado abaixo na Tabela 1. 

A quantidade de vegetação encontrada nas duas favelas mais arborizadas está associada com a 

disposição de espaços vagos, além disso, essa relação com os espaços desocupados estão associados à 

localização desses aglomerados inseridos na franja urbana, conforme o passar do tempo a ocupação torna-

se crescente nessas áreas, há o risco dessa vegetação diminuir. No caso da vila Atlântida, o alto valor de 

arborização pode estar relacionado ao tamanho da sua área que é consideravelmente pequena em relação 

às demais, haja vista que dentro dos seus limites ela possui um alto grau de adensamento conforme 

mostrado na figura 1. Dado fator, é exemplificado para também explicar a baixa porcentagem de 

vegetação nas favelas como no caso da Vila Alice com 6,6% de arborização em todos os seus 15.370m² 

de área total, seguido da favela Santa Cecília com 8,1% e a favela da Cidade Industrial registrando 9% de 

espaço ocupado. 

Em posição intermediária estão os aglomerados da vila São Francisco de Assis com 22,5%, ou seja31. 

659m², resultado este que é consideravelmente benéfico para este aglomerado, uma vez que esta 

quantidade facilita na retenção do solo nessa área, haja vista que ela se insere em um local com certo grau 

de inclinação, além da Nova Morada com 11,8% e vila São Vicente com 10,8%. 

Dessa maneira, o uso de imagens de satélite de altíssima resolução espacial pode contribuir para 

entender a forma de ocupação e uso do espaço nos assentamentos urbanos de baixa renda. Essas 

informações poderão apontar áreas com maior cobertura de vegetação arbórea que traz benefícios ao meio 

ambiente urbano, principalmente em área de vulnerabilidade ambiental, como as favelas. A presença de 

árvores nesses espaços contribui para estabilidade do solo e redução da velocidade da água de enxurradas, 

o que poderá reduzir os ricos de deslizamentos e enchentes urbanas. Além disso, a amenidade térmica é 

outro ponto positivo da arborização em favelas.  

 

Conclusão 
 

Os resultados mostraram que os valores de vegetação arbórea nas favelas estudadas estão 

correlacionados a diversos fatores, como a localização dessas áreas além do seu nível de adensamento de 

moradias que varia entre elas. Além disso, as árvores não somente tem a capacidade de provocar um certo 

bem estar as pessoas que  habitam ao seu redor, mas deve-se levar em consideração os benefícios físicos 

que ela pode provocar como a retenção do solo em locais mais íngremes além na influencia das 

amenidades térmicas, dentre outros. Portanto, conclui-se que a utilização do Sensoriamento Remoto e o 

SIG se fazem interessantes para o diagnóstico espacial do índice de vegetação em espaços urbanos. 
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Tabela 1 – Índice de vegetação por aglomerado. 

FAVELAS 
Área total das 

favelas (m²) 

Área da vegetação 

em (m²) 

Área sem vegetação 

(m²) 

Índice de 

vegetação (%) 

 São Francisco de Assis 140.506 31.659 10.8847 22,5 

Cidade Industrial 100.960 9.072 91.888 
9 

São Vicente 90.254 9.733 80.521 
10,8 

Santa Cecília 56.884 4.620 52.264 
8,1 

Castelo Branco 53.719 15.609 38.110 
29 

Vilage do Lago 40.322 10.991 29.331 
27,3 

Nova Morada 21.244 2.521 18.723 
11,8 

Vila Atlântida 20.581 5.012 15.569 
24 

Vila Alice 15.370 1.014 14.356 
6,6 

Fonte: imagem WorldView – 2, 2011 

 



 

 

 
Figura 1. Vegetação presente nas favelas do setor norte de Montes Claros em 2011. 


