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RESUMO GERAL

Nas últimas décadas o ambiente urbano tem sido objeto de estudo de muitos 

pesquisadores, principalmente, sobre temáticas relacionadas com o planejamento e a gestão 

sustentável desse espaço. Os produtos gerados nas discussões sobre esses temas tornaram-

se fundamentais para a execução de melhores praticas no âmbito da qualidade ambiental e 

da qualidade de vida das pessoas. O município de Aracaju, estado de Sergipe, área de 

estudo desta pesquisa, apresenta uma série de problemas ambientais que implica na análise 

de diversos fatores e parâmetros relacionados com essas duas temáticas. Como forma de 

contribuir com mais um aspecto para a discussão da sustentabilidade do município, o 

objetivo geral desta pesquisa foi analisar a qualidade do Sistema de Áreas Verdes Públicas 

do município de Aracaju, a fim de contribuir com informações que auxiliem o 

planejamento mais adequado dessas áreas. Para isso, as informações e dados analisados 

durante o estudo foram organizados em 3 capítulos. O Capítulo 1 corresponde ao 

referencial teórico que fundamenta a pesquisa, o qual foi construído por meio de uma 

revisão bibliográfica. O texto abordou temáticas gerais relacionadas com o 

desenvolvimento, sustentabilidade e a problemática ambiental do Ambiente Urbano, e mais 

específicas que correspondeu a considerações sobre as áreas verdes urbanas. O Capítulo 2 

traz a classificação, caracterização e o mapeamento das categorias que compõem o Sistema 

de Áreas Verdes. Os resultados foram obtidos por meio da análise de Bancos de Dados 

Secundários e realização de atividades de campo, com auxilio de um Modelo de 

Classificação de Áreas Públicas (MCAP). Dessa forma, foram identificadas 213 áreas 

públicas, classificadas em três tipos de classes: (1) áreas associadas ao sistema viário 

(canteiros e rotatórias); (2) áreas não associadas a áreas protegidas (praças, parques e 

complexos de lazer) e (3) áreas associadas às áreas protegidas (Unidades de conservação e 

Áreas de Preservação Permanente). As áreas protegidas são as mais significativas do 

Sistema ocupando 80,6% de toda área verde classificada, enquanto que as demais classes 

ocupam apenas 19,4% do total.  O Capítulo 3 dedicou-se a análise e discussão dos índices 

espaciais de áreas verdes públicas da cidade, os quais foram obtidos por meio da 

interpretação de imagens de satélite Quickbird (2008) e processamento de dados em 

programas de Sistema de Informações Geográficas (SIG’s). Avaliou-se quali-

quantitativamente os aspectos relacionados com 3 índices: (1) Percentual de Áreas Verdes 

- PAV; (2) Percentual de Cobertura Arbórea –PCA e seu respectivo índice (Índice de 

Cobertura Arbórea por Habitante) e o (3) Índice de Áreas Verdes Públicas por Habitante – 

IAVP. O PAV foi tratado como índice que reflete a qualidade ambiental do sistema por 

considerar a influencia de todas as áreas, independente da sua qualidade. O PAV da cidade 

é de 14,48% em relação à área urbanizada, o PCA é de 9,7% já O IAV, que leva em 

consideração a avaliação da função socioambiental da área verde, foi de apenas 3,4m² de 

área verde por habitante. Os procedimentos metodológicos adotados foram considerados 

adequados para identificar e qualificar as categorias de áreas verdes do município. E a 

análise dos índices espaciais refletiu de forma mais criteriosa e objetiva a qualidade 

socioambiental das áreas verdes públicas do município.  

Palavras-chave: Planejamento ambiental. Ambiente urbano. Índice de Áreas Verdes. 
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OVERVIEW 

In the last decades the urban environment has been the subject of studies of many 

researchers, mainly about themes related to planning and sustainable managing of this 

space. The topics from these discussions become fundamental to the execution of better 

practices of environmental quality and life quality for the people. The city of Aracaju, 

Sergipe State, where this study was conducted, presents a variety of environmental 

problems that demands the analysis of several parameters and factors related to these 

themes. As a way of contributing to one more aspect for the discussion of sustainability of 

the city, the main objective of this research was to analyze the quality of the Public Green 

Areas System of Aracaju, in order to contribute with information that assist a more suitable 

planning of these areas. Therefore, the information and data analyzed during this study 

were organized into 3 chapters. Chapter 1 corresponds to the theory reference that 

fundaments the main themes approached in this research. Chapter 2 deals with the 

classification, characterization and mapping of the categories that build the Green Areas 

System. The results were obtained through the analysis of Secondary Data Bank and field 

activities, assisted by a Public Area Classification Model (PACM). This way, 313 public 

areas were identified, classified into three types: (1) areas associated to the road system 

(avenue islands and roundabouts); (2) areas not associated to protected areas (squares, 

parks and leisure areas); (3) areas associated to protected areas (Conservation Units and 

Permanent Preservation Areas). The protected areas are the most meaningful for the 

System, they occupy 80.6% of all the classified green area, while the other classes occupy 

only 19.4% of the total. Chapter 3 analyzed and discussed the space rates of the public 

green areas of the city, which were obtained through interpretation of Quickbird satellite 

images (2008) and data processing in programs of Geographic Information System 

(SIG’s). The related aspects were evaluated into 3 rates: (1) Green Area Percentage – 

PAV; (2) Tree Coverage Percentage – PCA and (3) Public Green Area Rate by Inhabitant 

– IAVP. The PAV was treated as the rate that reflects the environmental quality of the 

system considering the influence of all areas independently of its quality. The PAV of the 

city is 14.48% compared to urban areas, the PCA is 9.7% and the IAVP that takes into 

consideration the evaluation of the socio-environmental function of the green area, was 

only 3.4m ² of green area per inhabitant. The adopted methodological procedures were 

considered adequate to identify and qualify the categories of the green areas of the city. 

Moreover, it was essential to analyze the space rates in a more detailed and objective way. 

Key-Words: Environmental planning. Urban Environment. Green Areas Rate. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Atualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011) estima 

que 85% da população brasileira já vive em cidades. Porém, a aceleração dessa 

concentração populacional não foi acompanhada por um adequado planejamento do 

espaço, capaz de compreender o ambiente urbano como um tipo de ecossistema, no qual as 

diversas inter-relações de interesse socioculturais, econômicos e ambientais precisam 

coexistir de forma harmônica.  

Esse fato, nas últimas décadas, tornou o ambiente urbano um objeto de estudo 

frequentemente abordado no âmbito acadêmico, principalmente porque esse processo ou 

modelo de desenvolvimento tem contribuído intensamente para a degradação 

socioambiental desses espaços. Assim, as pesquisas sobre o planejamento e a gestão da 

vida urbana, tornaram-se um dos grandes desafios da atualidade na busca pela 

sustentabilidade. 

Observa-se em algumas cidades a intensificação de problemas decorrentes da falta de 

planejamento como desconforto térmico devido ao aumento das “ilhas de calor”; enchentes 

devido ao processo de impermeabilização do solo e a supressão das matas ciliares dos rios 

que cortam a cidade, poluição atmosférica, sonora e visual e formação de zonas periféricas 

carentes de infraestruturas básicas como o saneamento. Todos esses fatores negativos 

afetam diretamente a qualidade do ambiente e a qualidade de vida dos grupos que ocupam 

os espaços urbanos.  

Essa questão nos remete a uma reflexão sobre o tipo de cidade que estamos 

construindo. Em quais momentos o estado de bem estar dos diferentes grupos que habitam 

esses espaços é pensado? Quais os instrumentos legais que estão garantindo ou deveriam 

garantir o ordenamento e a mínima qualidade ambiental nas cidades? Lembrando-se que 

essas questões também estão diretamente ligadas com as perspectivas e os valores que a 

própria sociedade, enquanto grupo, sustenta para definir o que ela considera como 

qualidade ambiental e como qualidade de vida.  
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Dentro desse contexto, percebe-se que na cidade de Aracaju, capital do Estado de 

Sergipe, a dinâmica de desenvolvimento do espaço urbano não é diferente das 

características supracitadas, apesar de ter sido uma cidade inicialmente planejada para ser a 

capital do Estado, a qual foi transferida em 1855, a partir do período de implantação da 

cidade ocorrido entre 1855 e 1900: 

 

Aracaju tornou-se fruto de um projeto político e, portanto, coube à administração 

criar as condições básicas para o desenvolvimento urbano. Ao regular os tipos de 

construções e obrigar alinhamentos, as intervenções públicas limitavam 

socialmente à ocupação da cidade. A população que vivia na área planejada era 

a que podia pagar os preços inflacionados do solo e cumprir as famosas posturas. 

Em contrapartida, aos pobres e aos negros recém-libertos restavam os espaços 

fora do quadrado de Pirro, onde se fazia vistas grossas aos dispositivos legais. 

Nesse contexto Aracaju já nasce segregada (...) (ARAÚJO et al., 2006, pág. 49). 

 

Esse processo de segregação trouxe como herança uma série de consequências 

negativas para o ordenamento urbano do município: intenso e desordenado processo de 

ocupação urbana, devido ao acelerado crescimento demográfico e a ocupação de áreas 

ambientalmente frágeis e problemáticas, como encostas, remanescentes de manguezais e 

áreas alagadiças. O centro da cidade, parte estruturada, deixa de ser o principal núcleo 

habitacional e a expansão da cidade dar-se nas zonas periféricas, sem estrutura básica 

implementada (zonas Norte, Oeste e Sul), onde a principal característica é a degradação 

ambiental como fruto desse processo. 

Nos últimos 10 anos, os problemas que o ambiente urbano de Aracaju apresenta 

vêm sendo discutidos frequentemente em algumas pesquisas destacando-se temas como 

degradação dos manguezais (ALMEIDA, 2010); impactos socioambientais gerados pela 

urbanização irregular (SANTOS e VARGAS, 2008; SANTOS, DALTRO FILHO e 

MENDONÇA, 2010), vazios urbanos (NERI, 2011), deficiências das políticas de 

planejamento e gestão ambiental do município (SILVA, 2010) e a problemática dos 

resíduos sólidos (COSTA, 2011), nas quais há um consenso de que os problemas 

discutidos certamente afetam a qualidade socioambiental do município e estão diretamente 

associados a uma falta de planejamento urbano integrado, capaz de pensar na 

sustentabilidade do ambiente a curto e longo prazo.   

Com base, também, nas conclusões desses autores pode-se observar que a 

problemática ambiental do espaço urbano de Aracaju, apresenta uma natureza complexa 



18 

 

 

que implica na análise de diversos fatores e parâmetros que constroem a concepção de 

sustentabilidade do espaço. Como forma de contribuir com mais um aspecto para a 

discussão dessa sustentabilidade, o objeto central dessa pesquisa foram as áreas verdes 

públicas do município. 

O interesse na investigação desse objeto surge dentro de um contexto relacionado 

com as discussões sobre a qualidade do ambiente urbano e, consequentemente, com a 

qualidade de vida da população, tendo em vista que as áreas verdes constituem um dos 

elementos da cidade que deve ser planejado de forma adequada, a fim de potencializar os 

serviços ambientais proporcionados como manutenção de microclimas agradáveis, a 

função social ao proporcionar espaços abertos para o lazer e interação de grupos sociais, 

funções psicológicas de bem estar para o Homem através da interação com elementos 

naturais e serviços estéticos relacionados com a quebra da monotonia da paisagem.  

Esta pesquisa apresentou como objetivo geral analisar a qualidade das Áreas 

Verdes públicas do município de Aracaju, a fim de contribuir com informações que 

auxiliem o planejamento mais adequado dessas áreas. Para isso, o objetivo geral foi 

desmembrado nos seguintes objetivos específicos: (1) Mapear, classificar e categorizar o 

Sistema de Áreas Verdes Públicas do Município e (2) Calcular e analisar índices espaciais 

de distribuição das áreas verdes do Município.  

O Capítulo 1 corresponde ao referencial teórico que fundamenta as temáticas 

abordadas na pesquisa, o qual está subdividido em duas partes principais: na primeira 

compreende-se os questionamentos relacionados com o desenvolvimento e a 

sustentabilidade do Ambiente Urbano, abordando-se a problemática ambiental dentro das 

cidades, o papel do planejamento como um dos pilares da sustentabilidade e os principais 

conceitos utilizados para se definir a natureza do espaço urbano; na segunda parte aborda-

se a temática mais especifica da pesquisa que corresponde a conceituação e os métodos de 

mensuração e análise das áreas verdes urbanas.  

O Capítulo 2 traz a análise e do Sistema de Áreas Verdes Públicas do Município, 

no qual observa-se a classificação e caracterização das categorias que compõem o sistema, 

a análise de aspectos quantitativos como frequência, ocupação espacial e distribuição 

desses espaços pela malha urbana, bem como aspectos qualitativos como avaliação do 

espaço quanto a sua função como área verde efetivamente estabelecida.  
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O Capítulo 3 dedicou-se a análise e discussão dos índices espaciais de áreas verdes 

públicas da cidade. Avaliaram-se as implicações que as características encontradas 

refletem para a qualidade socioambiental do município, e consequentemente para o 

estabelecimento de planejamentos adequados ao cenário atual.  
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1  DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE URBANO  

 

1.1.1 Crise ambiental e Sustentabilidade das cidades 

 

A crise ambiental tem sido ao longo dos últimos 50 anos uma temática bastante 

discutida em diversos segmentos da sociedade, onde se questiona, principalmente, o 

modelo de desenvolvimento e crescimento que vem sendo adotado, em escala global, 

desde a revolução industrial e desenvolvimento do capitalismo até os dias de hoje 

(DALTRO FILHO e SOARES, 2010). Para alguns filósofos e teóricos que discutem sobre 

as questões éticas desse processo, “a crise ambiental, se apresenta como um afastamento 

do homem da natureza”, e assim são as ações humanas que vem conduzindo o processo de 

desequilíbrio do meio (GARÇÃO e FREIRE, 2010, pág. 35). 

Porém, para Porto-Gonçalves (2008) a crise ambiental é gerada por motivos mais 

complexos do que a simples concepção de que o homem se afastou da natureza, para o 

autor:  

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que 

seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na 

verdade criado e instituído pelos homens. Constituindo um dos pilares através do 

qual os homens erguem as suas relações sociais, sua produção material e 

espiritual, enfim a sua cultura (PORTO-GONÇALVES, 2008, pág. 23). 

 

E são justamente as concepções de natureza instituída nas sociedades que formam e 

transformam os modos que vivemos e produzimos, causando assim tantos problemas. Para 

a nossa sociedade a natureza é um objeto a ser dominado, entendido, controlado e, 

sobretudo, explorado em todos os seus recursos. Essa ideia de dominação tornou-se o 

principal atributo desse modelo de desenvolvimento, o qual está diretamente associado a 

uma irracionalidade no uso dos recursos naturais. As contradições e os paradoxos que 

constituem essa concepção de desenvolvimento tornaram-se o desafio ambiental da era 

moderna, no qual se busca dentro de uma abordagem holística e interdisciplinar uma 
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racionalidade para o uso dos recursos da natureza (PORTO-GONÇALVES, 2004; LEFF, 

2006). 

Leff (2008) considera que esse processo também se manifesta como um sintoma de 

uma crise de civilização, uma crise intelectual, marcado pelo modelo de modernidade que 

é regido pelo predomínio do desenvolvimento tecnológico sobre a organização da natureza.  

Observa-se, também, que a sustentabilidade da vida humana passa a ser comprometida pela 

degradação ambiental, que afeta sobremaneira o bem estar das gerações presentes e 

futuras.  

Para Capra (1993), a crise atinge dimensões intelectuais, morais e espirituais, 

apresentando-se de forma complexa e multidimensional, cujas consequências afetam a 

saúde, o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia, 

da tecnologia e da política.  

O arcabouço de propostas, soluções e novos paradigmas idealizados para a 

resolução desses desafios, perpassam por uma profunda reflexão de caráter ético, filosófico 

e político, afinal esses desafios resumem a ideia de que há limites para a relação da 

humanidade com o planeta (PORTO-GONÇALVES, 2004; PORTO-GONÇALVES, 

2008). Para Capra (1993), o desafio pauta-se na mudança de paradigma, a qual 

fundamenta-se na transição dos conceitos clássicos da ciência para uma visão sistêmica do 

mundo, que consiste em entender toda complexidade da vida de forma integrada em todas 

as suas dimensões. 

Atualmente, o estabelecimento desses limites são frequentemente discutidos e 

institucionalizados no âmbito das Conferências das Nações Unidas (ONU) sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que ocorrem desde 1972 (Conferência de Estocolmo, 1972) 

até os dias de hoje (Rio+20, 2012).  São mais de quatro décadas de discussão. Em 1987 por 

meio da sua Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ONU 

publicou um documento intitulado “Nosso futuro comum”, no qual o “Desenvolvimento 

Sustentável” pode ser entendido como uma proposta de desenvolvimento que procura 

satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a sobrevivência das gerações 

futuras (CMMAD, 1991). Porém, para Leff (2007, pág. 21): 
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Além do mimetismo discursivo que o uso retórico desse conceito gerou, não se 

definiu um sentido teórico e pratico capaz de unificar as vias de transição para a 

sustentabilidade (Grifo nosso). 

 

Ao se analisar os resultados dessas diversas conferências mundiais, realizadas com 

o principal objetivo de discutir a problemática ambiental e as melhores teorias e praticas 

para o “Desenvolvimento Sustentável”, percebe-se que a fixação dos limites necessários 

para isso é um problema mais de caráter político do que de caráter técnico, onde a 

ratificação e o exercício prático das várias convenções, tratados e políticas internacionais 

estabelecidas, nesses encontros, ficam a critério da conjuntura político-econômica de cada 

país principalmente a dos “Países do Norte”.  

Para Sachs, (2001) a busca por um caminho para o Desenvolvimento Sustentável 

perpassa por um aproveitamento eficiente dos recursos renováveis, podendo-se destacar 

como elemento fundamental a definição dos pilares que devem sustentar esse caminho: 

relevância social, prudência ecológica e a viabilidade econômica. Logo, observa-se a 

importância da reconceitualização do modelo de desenvolvimento o qual deve apropriar-se 

de forma equilibrada de todos os aspectos políticos, sociais, econômicos, espaciais e 

culturais de uma sociedade, incluindo-se aí o direito coletivo ao meio ambiente sustentável.  

Porquanto, pode-se entender que a sustentabilidade tem como principal objetivo 

garantir a vida futura no planeta, obrigando o modelo de desenvolvimento vigente a 

considerar os aspectos biofísicos da produção de bens e serviços. Como esses aspectos não 

são considerados percebe-se a insustentabilidade do modelo atual que permanece sem 

considerar dimensões essenciais ao seu processo de construção, por exemplo, a dimensão 

ambiental, e assim as necessidades atuais, conceituadas como essenciais para a sociedade 

moderna, comprometem as necessidades das futuras gerações (MARTINS, 2002). 

As cidades são consideradas os principais palcos da problemática ambiental, 

principalmente pelo crescimento desordenado, alta concentração populacional e alto 

consumo de recursos (WALVIS, 2009; SANTOS, 2006). Observa-se dentro desse cenário 

a ocupação de áreas protegidas ambientalmente, de áreas que apresentam restrições devido 

a fragilidades do ambiente, com condições totalmente insalubres à vida humana, 

aumentando-se os fatores de poluição e de degradação socioambiental do meio 

caracterizados pela formação de periferias. 
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Em boa parte, isto se deve as mudanças geradas pela revolução industrial que é 

seguida por um explosivo crescimento demográfico das cidades, primeiro na Inglaterra, 

seguida pela França e Alemanha. Após 1850, enquanto a população mundial quadruplica, a 

população urbana se multiplica por dez, sendo isso consequência dos progressos científicos 

e técnicos realizados a partir da metade do século XVIII (HAROUEL, 1990). 

 

Já na segunda metade do século XX, o número de pessoas nos centros urbanos 

duplicou e as demandas por infraestrutura, moradia, transporte cresceram mais que do que 

a capacidade que as cidades têm para atenderem-nas, gerando uma concentração destes 

novos contingentes urbanos em áreas periféricas, o que tem se caracterizado pela 

degradação ambiental e cultural nesses espaços (BREMER, 2004). 

A desordem causada pelo crescente contingente de pessoas, nas áreas urbanas, fez 

com que o poder público realizasse intervenções nas cidades, de forma a conter os 

problemas que se instalam, principalmente, os relacionados às condições insalubres do 

ambiente. Nesse contexto o urbanismo surge como um instrumento que buscava 

compreender e solucionar os problemas da cidade a partir de uma intervenção planejada. 

Inicialmente, o urbanismo tem uma preocupação de caráter higiênico devido à série de 

doenças provocadas pela falta de saneamento adequado (MONTE-MOR, 2009).  

No Brasil, o processo de urbanização iniciou-se principalmente na segunda metade 

do século XX e em meio século o país sofreu um dos mais rápidos processos de 

urbanização do mundo. Em 1940 a população urbana era de 46% já em 1996 as cidades 

passaram a abrigar 80% da população brasileira e em 2010 esse número já é de 85% 

(IBGE, 2012). Essas altas taxas de urbanização que o país vem apresentando, ao longo dos 

anos, é uma característica definitiva da dinâmica da população brasileira. E nos períodos 

mais recentes desse processo, apresenta como característica preocupante uma crescente 

associação com a pobreza (SANTOS, 2009; SOUZA, 2010).  

Granziera (2009, pág. 471) considera que: 

  

As questões ambientais urbanas não se referem apenas ao desenvolvimento 

econômico, mas refletem problemas sociais, que se explicam com muito mais 

força nas cidades que em outros espaços [...]. No entanto, verifica-se nas cidades 

um paradoxo. Embora no espaço urbano pessoas morem, trabalhem transitem e 

busquem o lazer, passando ali a maior parte de suas vidas [...], parece que as 

preocupações com meio ambiente ficam fora dos limites urbanos: a rigor, 

ninguém se opõe à proteção das florestas, da fauna, da flora, da atmosfera e dos 
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recursos hídricos. Mas se esses mesmos recursos ambientais estiverem situados 

dentro dos limites das cidades, em certos momentos deixam de ser considerados 

como um objeto de proteção pela população e principalmente pelo poder público 

como se fosse um fator externo a vida urbana [...] Esse aparente deslocamento 

entre a cidade e os recursos naturais implica uma reflexão sobre a 

sustentabilidade ambiental urbana. (Grifo nosso).  

 

 

A compreensão dessa sustentabilidade perpassa por uma série de temas deve ser 

analisada de forma inter-relacionada, os quais apresentarão significados e o grau de 

importância de diferenciados para cada cidade, consequência das suas distintas realidades. 

Pensar sobre a sustentabilidade urbana pressupõe analisar as facetas de temas como 

insumos consumidos (água; alimentos; ar puro; energia de fontes renováveis; energia de 

fontes não renováveis; minérios; produtos florestais, agropecuários e não alimentícios e 

etc.); aspectos da própria sociedade (acesso à informação; bem-estar; bens de consumo; 

cultura; educação; estética da cidade; lei e ordem; migração; moradia; povoamento; saúde 

e trabalho); fatores da economia (comércio; eficiência energética; instituições financeiras; 

legislação e cumprimento das leis; prevenção e redução de rejeitos; tarifas públicas; 

transporte e etc.); uso do solo (existência de áreas verdes; de aterros; depósitos de resíduos; 

estações de saneamento; ferrovias; linhas de transmissão de energia; loteamento; rodovias; 

sítios industriais; unidades de conservação e etc); e rejeitos/consequências (ambientes 

degradados; congestionamentos; crimes; efluentes industriais; esgotos; exclusão social; 

perda de ecossistemas; pobreza e miséria; poluentes atmosféricos; resíduos sólidos; ruídos; 

segregação étnica e/ou religiosa e sítios industriais abandonados) (BREMER, 2004). 

 

Para que uma cidade seja considerada sustentável o tratamento integrado e 

equilibrado desses temas torna-se fundamental nesse processo de forma que se possa 

garantir que a degradação socioambiental, a dívida ecológica e a e a falta de planejamento 

não sejam legados das presentes gerações para as gerações futuras (BREMER, 2004).  

Logo, pensar sobre os mecanismos estratégicos que devem ser adotados e 

executados nas políticas de desenvolvimento urbano do país, é um passo fundamental para 

se alcançar o mínimo de sustentabilidade. E a Gestão sustentável do ambiente urbano 

desponta como um dos maiores desafios do futuro, sendo o planejamento um dos caminhos 

para a redução dos impactos gerados por esse intenso processo de urbanização das cidades.  
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1.1.4 – Planejamento: um caminho para a Sustentabilidade 

 

O planejamento pode ser definido como um processo contínuo e sistemático que 

envolve a coleta, organização e análise de informações do fenômeno estudado, por meio de 

procedimentos e métodos, com o objetivo de se chegar a decisões ou a escolhas acerca das 

melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis, sendo que esse 

planejamento deve primordialmente atender a interesses públicos relacionados com o 

ordenamento das atividades humanas. Um desafio que se coloca de imediato, ao se 

debruçar sobre a tarefa de planejar, é o de realizar um esforço de imaginação do futuro 

(SANTOS, 2004). Para Souza (2006, pág. 46): 

 

O planejamento é algo que não se pode abdicar seja ele qual for. Abrir mão disso 

equivaleria a saudar um caminhar errático, incompatível com a vida social 

organizada, independentemente do modelo e do grau de complexidade material 

da sociedade (...). 

 

Nas últimas décadas essa temática tem despertado o interesse de pesquisadores que 

perceberam a necessidade de estudar o planejamento e a gestão dos espaços urbanos como 

uma das formas de apontar alternativas para amenizar os efeitos negativos desse intenso 

processo de degradação socioambiental do espaço urbano e assim manter a qualidade e a 

sustentabilidade da vida humana nesses espaços, tendo-se como resultado final propostas 

para o desenvolvimento urbano ordenado (BARCELLO e BARCELLOS, 2004).  

 

Dentro do contexto das cidades o macro planejamento do espaço é denominado 

“Planejamento Urbano” e consiste em um conjunto de ações e conjecturas que envolvem o 

processo de criação e desenvolvimento de programas que buscam melhorar ou revitalizar 

aspectos do espaço urbano associados à qualidade de vida da população, basicamente 

envolvem os processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano 

(ECIVIL, 2008). Somente recentemente (década de 90) a dimensão ambiental vem sendo 

incorporada com mais intensidade dentro desse planejamento que comumente são 

denominados Planejamento Ambiental (SANTOS, 2004).  
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No Brasil, o planejamento urbano é considerado como uma política de 

desenvolvimento territorial, normatizada juridicamente pela constituição de 1988, sendo o 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), como lei, um dos instrumentos políticos mais 

importantes para o planejamento das cidades Brasileiras. Essa Lei complementou as 

definições contidas nos art. 182 e 183 da Constituição Federal que dispõe sobre a política 

de desenvolvimento urbano, estabelecendo normas e diretrizes que regulamentam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, e 

do equilíbrio ambiental. Tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana de forma a garantir a qualidade de vida dos 

cidadãos e a conservação de um ambiente saudável, dispondo de uma série de instrumentos 

como: 

I. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 

II. Planejamento municipal, em especial: (a) plano diretor; (b) disciplina do 

parcelamento do uso e da ocupação do solo (c) zoneamento ambiental (d) plano 

plurianual (d) diretrizes orçamentárias, dentre outros.  

 

Os planos nacionais de Ordenamento Territorial integram a Política Nacional de 

Ordenamento Territorial, e também, são instrumentos que viabilizam a regulação, o uso e a 

ocupação e a transformação do território com o objetivo de aproveitá-lo da forma mais 

eficiente possível, de forma que esse ordenamento proporcione o desenvolvimento 

econômico, a melhoria da qualidade de vida e a proteção ao meio natural (RUCKERT, 

2003). Esses planos podem ser entendidos, também, como um instrumento de articulação 

transetorial e interinstitucional que objetiva um planejamento integrado e espacializado da 

ação do poder público, sendo que diretrizes do planejamento ambiental devem ser 

associadas à construção da Política Nacional de Ordenamento Territorial (MORAES, 

2005).  

No entanto, atualmente, percebe-se que o Ordenamento Territorial de um país é 

influenciado pela conjuntura que potencializa somente aspectos políticos e econômicos, 

influenciado pela alta mobilização do capital, “onde os lugares que contem tecnologia e 

riquezas tenderão a ser geridos por poderes hegemônicos do empresariado em experiências 

de desenvolvimento em que o poder local não será necessariamente mais sinônimo de 

governo local” (RUCKERT, 2003 pág. 33). Dessa forma, observa-se na prática uma 
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inversão de ações que contradizem as leis estabelecidas para garantir a sustentabilidade 

desse ambiente.  

Acredita-se que o conjunto das políticas territoriais e dos instrumentos para o 

planejamento do local que se gerencia deve ser elaborado de forma que materialize o 

cenário desejável para o território. O ordenamento também implica em algumas 

intervenções constituintes do processo de ordenamento: “legislar, elaborar planos e 

executar os planos aprovados” (SANTOS, 2005, pág. 52).  

Quando se pensa nos fins e nos objetivos de uma política de ordenamento 

territorial, é preciso pensar também na participação social, nas interferências e nas 

contribuições que os diferentes grupos que ocupam o espaço podem exercer, afinal a 

regulação, o ordenamento e a execução de planos também perpassam pela receptividade 

dos atores sociais envolvidos no processo.  

Por isso, o Plano Diretor torna-se um instrumento fundamental para execução 

dessas diretrizes, só que de forma local e mais adequada à realidade de cada município, 

sendo obrigatório para cidades com mais de 20.000 mil habitantes (BRASIL, 2001). 

O Plano Diretor destaca-se por enfocar as comunidades humanas, o uso e a 

ocupação da terra, os processos da economia e a provisão da infraestrutura, no entanto é 

preciso ter objetivos e metas políticas claras e bem consolidadas por meio das diretrizes e 

ações propostas. Também assume esse importante papel quando identifica aspirações da 

coletividade e meios para garantir e incentivar a participação popular na elaboração do 

documento e na gestão sustentável do município. Além disso, é um bom instrumento para 

se conseguir uma programação constante de investimentos e ações planejadas nos diversos 

setores estratégicos e administrativos do município (SANTOS, 2004; BUENO e 

CYMBALISTA, 2007). 

Observa-se ainda que a ausência de estudos relacionados às principais temáticas e 

itens que devem constar em um Plano Diretor dificultam as discussões, o planejamento e 

principalmente as tomadas de decisões. As ações devem ser direcionadas de forma 

coerente com a realidade e baseada em estudos e análises quali-quantitativas capazes de 

apontar as fragilidades e as potencialidades do campo que se deseja decidir ou planejar a 

dinâmica do desenvolvimento. 
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Para Walvis (2009), a Constituição de 1988 de forma inovadora é sensível aos 

problemas causados pela rápida e intensa urbanização por estabelecer, pela primeira vez no 

ordenamento jurídico brasileiro, um capítulo específico sobre a política urbana obrigando o 

poder público a aplicar os instrumentos jurídicos e urbanísticos em favor da sadia 

qualidade de vida no meio ambiente urbano. Além disso, para Carvalho (2001), o Estatuto 

da Cidade, ao regulamentar esses preceitos constitucionais retomou a centralidade da 

função do poder público na regulação das relações sociais em matéria urbana, sendo que os 

instrumentos jurídicos e urbanísticos regulamentadores são as condições institucionais 

necessárias que possibilitam a produção de bens públicos e o cumprimento de funções 

sociais. 

A interpretação dos níveis de alterações provocadas e os desencadeamentos 

provindos da implantação e execução dos planejamentos variam conforme os 

posicionamentos políticos tomados durante o processo e principalmente com o poder de 

atuação do órgão planejador. 

Em algumas cidades brasileiras a busca pelo conhecimento prático das ações 

institucionais, que devem ser implementadas para a consolidação da sustentabilidade, está 

cada vez mais associada a “internalização de indicadores de sustentabilidade em suas 

várias dimensões” (FERREIRA, 2004, pág. 30), principalmente os de natureza político- 

institucionais os quais são fundamentais para a discussão estratégica e para a busca de 

soluções.  

Os instrumentos de mensuração, tais como indicadores de desenvolvimento são 

ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis associadas através de diversas formas, 

ora revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem, ora tornam-se 

instrumentos essenciais para o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado 

rumo à sustentabilidade (IBGE, 2002). 

As reflexões para compreender esses aspectos também perpassam pela observação 

de que são as qualidades das atitudes sociais, políticas, econômicas, ecológicas e éticas que 

podem garantir ou não a sustentabilidade do meio no qual se está inserido. Verifica-se 

ainda que exista uma necessidade de se definir variáveis e índices que traduzam as suas 

necessidades, os quais estão acima dos simples preceitos conceituais (GASPAR, 2006). 
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1.1.3 – Meio Ambiente Urbano sob uma abordagem Ecológica 

 

A Ecologia considera as cidades como um tipo de ecossistema, caracterizado pelas 

grandes alterações na paisagem físico-natural do ambiente, como canalização de rios, 

supressão de florestas, alterações na atmosfera e nos oceanos e pelos impactos sobre os 

extensos ambientes de entrada e saída. No entanto, é um ecossistema incompleto ou 

heterotrófico que dependente de grandes áreas externas a ele para a obtenção de energia, 

alimentos, fibras, água e outros materiais, diferenciando-se de um ecossistema 

heterotrófico natural (ODUM, 1975). 

 

Para Santos (2008, pág. 19): 

 
A expressão meio ecológico não tem a mesma significação dada à natureza selvagem ou 

natureza cósmica, como as vezes se tende a admitir. O meio ecológico já é meio 

modificado, e cada vez mais é meio técnico. (...) a natureza primeira, como sinônimo de 

“natureza natural” só existiu até o momento imediatamente anterior àquele em que o 

homem se transformou em homem social, através da produção social.  

 

Santos (2008) considera que sob uma perspectiva da geografia urbana o espaço 

urbano deve ser avaliado como uma totalidade que apresenta uma essência social, onde o 

espaço físico-geográfico não pode ser apenas formado pelas coisas sejam elas naturais ou 

artificiais, ele é formado pelo conjunto de todos esses elementos mais a sociedade. 

Monte-Mor (2006) considera que a abordagem ecológica deve ser reconhecida 

como o primeiro esforço teórico capaz de abranger uma abordagem social da cidade, 

ganhando força nos Estados Unidos no período entre as grandes guerras, particularmente 

em Chicago, que tem como principal referência as teorias dos pensadores da “Escola de 

Chicago”. 

A Escola de Chicago inaugura um tipo de reflexão, até então inédita, que tem a cidade 

como objeto privilegiado de investigação; “a cidade como laboratório social” que tem 

como referência a própria Chicago dos anos de 1920. O empirismo que envolve a 

abordagem da Escola de Chicago resulta do intuito de buscar soluções concretas para 

uma cidade caótica, marcada por intenso processo de industrialização e de urbanização, 

na virada do século XIX para o XX (SANT´ANNA, 2003, pág. 93, grifo nosso). 

 

 

Assim, surgem as bases da ecologia urbana que se propõem a compreender o valor 

do patrimônio e dos vínculos que unem o homem com o seu entorno histórico, natural e 



30 

 

 

cultural (PERROTTA, 2002). GOITIA (1982) considera que a ecologia urbana se propôs a 

analisar os processos de distribuição dos homens e dos grupos sociais em função de suas 

condições sociais, econômicas e culturais, ignorando os fatores biológicos e físico-

territoriais condicionantes do meio. Considerando esses aspectos, a ecologia urbana limita-

se a estudar a configuração da distribuição espacial das classes sociais (subdivida em 

bairros de operários, de classe média alta e média), das áreas comerciais e industriais ao 

longo da malha urbana.  

Para Odum (1988) a visão da ecologia urbana que vem das ciências sociais como o 

estudo das inter-relações entre pessoas e a parte construída da cidade limita a compreensão 

do espaço em sua totalidade dificultando a solução dos problemas, tendo em vista que estes 

ultrapassam os limites da área urbana. Eles devem ser analisados, também, considerando-

se as áreas externas ao espaço. Uma cidade necessita de grandes áreas externas aos seus 

limites para se sustentar e estas acabam funcionando como fornecedoras dos recursos 

necessários ao seu metabolismo sem que haja, entre as partes, uma troca energética 

equilibrada.  

Ao reconhecer a possibilidade de se estudar o espaço urbano como um tipo de 

ecossistema é preciso caracterizar e analisar as propriedades dos elementos que o 

compõem, a fim de se estabelecer as correlações necessárias para a compreensão do seu 

funcionamento, visto que existe uma diferença em relação aos ecossistemas naturais: 

preponderância dos componentes artificiais na composição da paisagem (ALMADA, 

2010). 

A especificidade da abordagem ecológica estaria no fato de tratar a cidade 

isoladamente o que em si não constituiria um mérito. Pelo contrário, essa visão 

marca o início de um estudo mais sistemático sobre a cidade, ao menos 

tradicionalmente, fornecendo a base teórica para a constituição da Sociologia 

Urbana (SANT’ ANNA, 2003, pág. 93). 

 

 

A cidade deve ser entendida como um fenômeno que apresenta de forma 

concomitante fatores temporais, ambientais, sociais e físicos (SANTOS, 2008). Porém, 

considerar as cidades como um tipo particular de ecossistema, pode constituir-se em uma 

análise importante para se entender, e talvez corrigir, as consequências da expansão 

urbana, pois permite compreender o ambiente como um sistema que necessita manter em 
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equilíbrio as relações estabelecidas em seu meio, relacionando principalmente os fluxos 

energéticos que caracterizam o processo metabólico do sistema (TERRADAS et al., 2011). 

Considerando-se que os estudos do espaço urbano são eminentemente 

interdisciplinares, por princípio, as diferentes abordagens utilizadas para se compreender 

esse objeto de estudo, ao longo do tempo, tornaram-se fundamentais para a proposição de 

soluções. A interdisciplinaridade como um método de abordagem do assunto surge como 

uma necessidade de emergir de uma crise da ciência, na qual a disciplinaridade das 

matérias por si só não são mais suficientes para explicar os fenômenos. Exigi-se uma 

interação, uma articulação de saberes capazes de relacionar vários conceitos e métodos de 

naturezas diferentes para se compreender ou explicar o mínimo dos questionamentos 

(LEFF, 2002). Assim, “a interdisciplinaridade pressupõe uma cooperação intensa e 

coordenada, sobre a base de uma finalidade (e de uma problemática) comum” (SOUZA, 

2006, pág. 100). 

Nesse contexto, reconhece-se a necessidade de se integrar as abordagens instruídas 

para o ambiente urbano com as formuladas para o ambiente natural, sendo necessário 

superar os procedimentos puramente aditivos e fundar mecanismos de integração de 

métodos e procedimentos mais efetivos (POLIDORI, 2004).  

Partindo-se dos conceitos analisados acima pode-se considerar os estudos sobre o 

meio ambiente urbano como uma prática que transcende visões disciplinares, na qual 

podemos entender esse meio do ponto de vista da ecologia quando analisamos os 

elementos que contribuem com a manutenção do metabolismo energético da cidade, como 

a vegetação e os recursos hídricos; e também do ponto de vista social quando analisamos a 

integração de todos os elementos que compõem o espaço, sobremaneira a “Sociedade”. 

 

 

 

1.2 ÁREAS VERDES URBANAS  

 

1.2.1 Aspectos conceituais  

 

O elemento arbóreo é a forma vegetal mais característica na paisagem urbana, 

sendo considerada, hoje, mais na sua condição de ser vivo que contribui para obter uma 
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“ambiência urbana” agradável do que como um simples objeto de composição 

(MASCARO e MASCARÓ, 2009). Os principais benefícios proporcionados pelas árvores 

urbanas são: (a) regulação microclimática através da diminuição das amplitudes térmicas; 

(b) redução da poluição atmosférica pela filtração de gases poluentes e contenção de 

material particulado; (c) redução da poluição sonora; (d) oferta de valorização de espaços 

para o convívio social através da disponibilidade de praças, parques e jardins públicos; (e) 

melhoria das condições de saúde física e mental da população, como consequência dos 

demais aspectos considerados e (f) melhoria do aspecto estético da cidade (MILANO, 

1992; NUCCI e CAVALHEIRO, 1999; PIVETTA e SILVA FILHO, 2002; TERRADAS 

et al., 2011; KUCHELMEISTER e BRAATZ, 2012). Além disso, “Os parques, os campos 

e florestas urbanas (...) servem para fornecer habitat para pássaros e outros pequenos 

animais (...)” (ODUM, 1988, pág. 47).  

A vegetação presente nas cidades é comumente tratada como área verde urbana e 

está estreitamente relacionada às áreas livres ou abertas (MILANO, 1992), as quais podem 

ser definidas como espaços livres de construção e que desempenham uma série de funções 

ecológicas, estéticas e sociais dentro da trama urbana (CAVALHEIRO e DEL PICHIA, 

1992; DEL PICHIA, 1992; SATTLER, 1992). Adaptações feitas a esse conceito, de área 

livre, consideram que estas podem ser definidas como áreas verdes quando, 

predominantemente, não são impermeabilizadas e com uma significativa cobertura vegetal, 

ou seja, nem toda área livre constitui uma área verde, mas toda área verde pode ser 

classificada como uma área livre (MILANO, 1992). No entanto, ainda não existe, no 

Brasil, um consenso quanto à definição desse conceito no desenvolvimento de pesquisas 

sobre áreas verdes urbanas (LIMA et al., 1994; HENKE-OLIVEIRA, 1996; HENKE-

OLIVEIRA, SANTOS e PIRES, 1999; NUCCI e CAVALHEIRO, 1999; CAVALHEIRO 

et al., 1999; LOBODA e DE ANGELIS, 2005; BARGOS e MATIAS, 2011). 

O que se observa é uma confusão na utilização de termos comumente encontrados 

em trabalhos científicos como “espaços livres”, “espaço verde”, “áreas verdes”, “verde 

urbano”, “arborização urbana”, e outros que a principio parecem sinônimos, mas que 

exigem métodos de análise diferenciados para a compreensão das suas funções dentro do 

ambiente urbano (LIMA et al., 1994; BARGOS e MATIAS, 2011). Essa falta de consenso 

gera uma dificuldade no processo de definição do que é área verde e na escolha das 

metodologias mais adequadas para identificar, classificar e quantificar o Sistema de Áreas 
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Verdes de uma cidade, fato que está diretamente relacionado com a proposição de critérios 

adequados para elaboração de leis e planos para a manutenção e gestão dessas áreas dentro 

do espaço urbano.  

Embora não haja uma definição consensual, o termo mais utilizado nas pesquisas 

sobre quantificação e análise de índices é “áreas verdes” (BARGOS e MATIAS, 2011). 

Em 1994 um grupo de profissionais, da Regional Sudeste da Sociedade Brasileira 

de Arborização Urbana, realizou um trabalho utilizando-se de uma carta-consulta enviada a 

pesquisadores, universidades, institutos e prefeituras e outros que trabalhavam ou 

pesquisavam sobre o tema e a partir das respostas elaboraram uma conceituação para área 

verde: 

 

Onde há o predomínio de vegetação arbórea; engloba as praças, os jardins 

públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais e trevos de vias públicas, 

que tem apenas funções estética e ecológica, devem, também, conceituar-se 

como Área Verde. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias 

públicas, não devem ser consideradas como tal. Como todo Espaço Livre, as 

Áreas Verdes também devem ser hierarquizadas, segundo sua tipologia 

(privadas, potencialmente coletivas e públicas) (LIMA et. al, 1994, pág. 10). 

 

Lima et al. (1994) ainda definem arborização urbana como um conceito relacionado 

aos elementos vegetais de porte arbóreo, dentro da urbe, tais como árvores e outras. Nesse 

enfoque, as árvores plantadas em calçadas, fazem parte da Arborização Urbana, mas não 

integram o Sistema de Áreas Verdes.  

Henke-Oliveira (1996) em seu trabalho considerou um conceito de área verde 

abrangente onde incluiu áreas com vegetação remanescente, nativa ou cultivada, 

independente do acesso da população. Para o autor deve-se enfatizar a sua importância 

ecológica, estética social e econômica, reconhecendo que áreas verdes são: 

Permeáveis (sinônimo de áreas livres) públicas ou não com cobertura vegetal 

predominante, arbórea ou arbustiva (excluindo-se árvores no leito das vias 

públicas) que apresentem funções potenciais capazes de proporcionar um 

microclima distinto no meio urbano em relação a luminosidade, temperatura e 

outros parâmetros, associados ao bem estar humano (funções de lazer); com 

significado ecológico em termos de estabilidade geomorfológica e amenização 

da poluição e que suporte uma fauna urbana representando também elementos 

esteticamente marcantes na paisagem (estética) independentemente da 

acessibilidade a grupos humanos ou da existência de estruturas culturais como 

edificações, trilhas, iluminação, elétrica, arruamento ou equipamentos afins; as 

funções ecológicas, sociais e estéticas poderão redundar entre si ou em 

benefícios financeiros (HENKE-OLIVEIRA, 1996, p. 17). 
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Para Cavalheiro et al. (1999), área verde é definida como  

Um tipo especial de espaço livre onde o elemento fundamental de composição é 

a vegetação. Elas devem satisfazer 3 objetivos principais: ecológico-ambiental, 

estético e de lazer. Vegetação e solo permeável (sem laje) devem ocupar, pelo 

menos, 70% da área; devem servir a população, propiciando um uso e condições 

para a recreação (CAVALHEIRO et al., 1999, pág. 7). 

 

No entanto, para Bargos (2010, pág. 28), o conceito desses autores deve ser 

questionado já que esses não deixam claro se o valor de 70% “trata-se de vegetação “e” 

solo permeável (sem laje) ocupando 70% da área total, ou vegetação “com” solo permeável 

totalizando 70% da área total”. Além disso, não deixam claro qual a metodologia adotada 

para o estabelecimento desse valor. A autora propõe que ao se adotar este tipo de 

recomendação deva-se detalhar o tipo de solo e de vegetação da área de estudo, 

considerando que estes apresentam características variadas, consequentemente 

propriedades diferenciadas que influenciarão na definição dos valores. As pesquisas devem 

buscar metodologias que justifiquem os valores recomendados. 

Apesar disso, o conceito proposto por Cavalheiro et al. (1999) é bastante utilizando 

em trabalhos sobre esse tema em diferentes cidades Brasileiras (NUCCI, 1999; NUCCI et 

al., 2000; GUZZO, NUCCI e ITO, 2002; CARNEIRO e OLIVEIRA JUNIOR, 2006; 

BUCCHERI FILHO e NUCCI, 2006). 

Também considerando o conceito de Cavalheiro et al., (1999), porém associado a 

outros critérios mais específicos e detalhados, Buccheri Filho e Nucci (2006) propuseram 

um organograma de classificação para as áreas verdes. No organograma para que uma área 

constituinte do sistema de área livre seja classificada como área verde deve-se 

necessariamente:  

(1) apresentar a vegetação como elemento da composição;  

(2) cumprir funções estéticas, ecológicas e de lazer; 

(3) apresentar uma área de 70% de cobertura vegetal em solo permeável (sem laje); 

(4) deve servir a população e  

(5) propiciar condições para a recreação. 
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Caso o espaço não apresente esse conjunto de condições deve ser considerados 

somente como espaço livre. 

 

Moreiro et al. (2007) ao desenvolverem um procedimento metodológico para 

indicar os locais prioritários de implantação de áreas verdes, associaram o conceito destas 

áreas aos objetivos do estudo definindo que as áreas verdes 

 

 
“Englobam locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, jardins e 

parques, e sua distribuição deve servir a toda a população, sem privilegiar 

qualquer classe social e atingir as necessidades reais e os anseios para o lazer, 

devendo ainda estar de acordo com a sua estrutura e formação (como idade, 

educação, nível socioeconômico) (MOREIRO et al., 2007 pág. 20)”.  
 

 

Rosset (2005) e Zanin et al. (2007) baseando-se no conceito de área verde de 

Henke-Oliveira (1996) consideraram na análise o raio de influência dos serviços 

proporcionados pelas áreas verdes, onde a distribuição dos benefícios para as áreas 

vizinhas ou adjacentes é quantificada por meio da densidade de áreas verdes do local 

estabelecida conforme a figura geométrica associada a cada área verde.  

Estrategicamente, os conceitos de áreas verdes urbanas devem ser definidos dentro 

das políticas de desenvolvimento urbano dos municípios. Na esfera federal a Lei de 

Proteção da vegetação nativa do Brasil (BRASIL, 2012) traz a seguinte definição para 

essas áreas: 

 

“Áreas verdes urbanas são espaços, públicos ou privados, com predomínio de 

vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano 

Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 

indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de 

recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos 

hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 

culturais” (BRASIL, 2012, Art. 3º - XX).  

 

Nessa definição, percebe-se um conceito amplo e que deixa a critério da cidade o 

planejamento e a definição de como essas áreas devem ser gerenciadas, considerando-se as 
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suas legislações especificas (geralmente encontradas nos Planos Diretores e Códigos de 

Urbanismo).  

Outra concepção bastante utilizada dentro do planejamento urbano de cidades, 

principalmente da Europa e dos EUA é o conceito de Infraestrutura Verde (Green 

Infrastructure), o qual está compreendido dentro uma política de planejamento integrado, 

cooperação organizacional e multifuncionalidade da paisagem. MELL (2008) analisou 

documentos de 1999 a 2006 sobre esse tema e de acordo com os autores estudados reuniu 

os principais elementos que devem ser considerados na concepção da infraestrutura verde: 

(1) acessibilidade (2) conceito e recurso (3) conectividade e formação de redes (4) 

integração entre pessoas, espaços e políticas (5) múltiplos benefícios e (6) múltipla 

funcionalidade. 

A implantação de uma infraestrutura verde deve ser sempre planejada de forma 

integrada ao sistema de espaços livres urbanos, propiciando uma conectividade entre áreas 

verdes que ao longo do espaço deve formar uma espécie de rede, um sistema interligado 

por toda trama urbana, que conserve os valores e as funções do ecossistema. Dessa forma, 

praças, parques, sistema viário, passeios arborizados devem proporcionar um verde 

contínuo. Essa concepção permitiu que cidades como Chicago e Boston (EUA) se 

tornassem hoje exemplos quanto à qualidade das suas áreas verdes (GUARALDO, 2009). 

Apesar das diferenças conceituais sobre o termo áreas verdes urbanas, pode-se 

observar que os conceitos, predominantemente, consideram que essas áreas devem 

proporcionar além dos benefícios ecológicos e estéticos, benefícios sociais relacionados ao 

lazer e à recreação e ao bem estar (psíquico e fisiológico) de uma população. Além disso, a 

escolha de uma definição adequada sobre áreas verdes deve estar associada aos objetivos 

do estudo, estejam eles contemplados em pesquisas cientificas ou no planejamento 

político-administrativo desses espaços.  

Considerando todos os aspectos discutidos pelos autores citados, para atender aos 

objetivos desta pesquisa, compreende-se como área verde urbana todos os espaços livres 

permeáveis dentro do perímetro urbano que estão associados à vegetação 

predominantemente de porte arbóreo-arbustivo, os quais devem ser classificados quanto a 

função que exercem: funções ecológicas, quando constituem espaços associados aos 

objetivos da conservação de recursos naturais; funções socioambientais, quando 
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constituem espaços de uso coletivo da população que contribuem para a melhoria da 

qualidade do ambiente e da qualidade de vida do cidadão e funções estéticas , quando estão 

associados ao embelezamento e a quebra da monotonia da paisagem urbana.     

 

1.2.2  Instrumentos de análise, indicadores e índices de qualidade de áreas verdes  

 

Após definir-se o conceito de área verde adequado às características da cidade e aos 

objetivos propostos é preciso pensar de que forma o planejamento e a gestão do sistema 

deve ser estruturado. Nas metodologias relacionadas com os planejamentos ambientais, as 

fases mais frequentes são a definição dos objetivos, diagnósticos, levantamento de 

alternativas e tomada de decisão (SANTOS, 2004).  

 

Os planejamentos ambientais são organizados dentro de uma estrutura que 

envolve pesquisa, análise e síntese. A pesquisa tem o objetivo de reunir e 

organizar dados para facilitar sua interpretação. Os dados organizados são 

avaliados para atingir a compreensão do meio estudado, com seus acertos e 

conflitos, constituindo a fase de análise. E a síntese refere-se à aplicação dos 

conhecimentos alcançados para a tomada de decisões. Para cumprir estas três 

grandes etapas, de forma geral, o planejamento apresenta-se como um processo, 

ou seja, é elaborado em fases que evoluem sucessivamente: o resultado de uma é 

a base ou os princípios para o desenvolvimento da fase seguinte (SANTOS, 

2004, Pág. 32).  

 

Para os Sistemas de Áreas Verdes o planejamento e a gestão devem ser pensados de 

forma integrada ao planejamento urbano e político administrativo de uma cidade 

(CAVALHEIRO e DEL PICCHIA, 1992), consequentemente, cada cidade vai apresentar 

necessidades e formas diferenciadas de organização. Dessa forma, percebe-se a 

importância de se definir claramente os objetivos, as metas e os procedimentos 

metodológicos que devem ser adotados a fim de se evitar equívocos. De acordo com 

Fontes (2008), no Brasil ainda existe uma grande deficiência na reserva dos espaços livres 

e se acredita que a utilização de ferramentas inadequadas de monitoramento e 

planejamento tem contribuído para isso.  

 

Na última década os sistemas de indicadores têm sido tratados como métodos de 

relativa eficiência para o diagnóstico e monitoramento da qualidade, sendo fundamentais 
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para os tomadores de decisão e para a sociedade, pois permitem tanto criar cenários sobre o 

estado do meio, quanto aferir ou acompanhar os resultados de uma decisão tomada 

(SANTOS, 2004).  

Pode-se dizer que os indicadores são parâmetros ou funções derivadas deles, que 

tem a capacidade de descrever o estado ou uma resposta dos fenômenos que ocorrem em 

um meio; já os índices podem ser entendidos como resultados da combinação de um 

conjunto de parâmetros associados uns aos outros por meio de uma relação pré-

estabelecida que origina um novo e único valor (SANTOS, 2004). No entanto, quando 

relacionados à discussão dos espaços livres e áreas verdes, a diversidade de critérios 

dificulta o desenvolvimento de trabalhos com esse enfoque e as comparações entre os 

valores obtidos em diferentes cidades (BARGOS e MATIAS, 2012; FONTES, 2008; 

GUZZO, CARNEIRO e OLIVEIRA JUNIOR, 2006). 

 

 

A diversidade de critérios para categorização das áreas verdes urbanas é um 

elemento importante na análise e comparação entre os índices de áreas verdes 

urbanas elaborados para diferentes localidades. Não somente a falta de uma 

definição consensual, mas também um grande número de metodologias para 

seleção e mapeamento das áreas verdes vem dificultando o desenvolvimento de 

trabalhos com esse enfoque. Enquanto em alguns trabalhos as áreas verdes são 

mapeadas sem seguir critérios de classificação ou categorização, em outros se 

percebe a preocupação com uma classificação que seja a mais adequada à área de 

estudo (BARGOS, 2010, pág. 33). 

 

No Brasil os índices mais usados relativos aos espaços livres, segundo Fontes 

(2008) correspondem ao cálculo do Índice de Cobertura Vegetal (ICV); Índice de Espaços 

Livres (IEL); Índice de Espaços Livres Públicos (IELP) e o Índice de Áreas Verdes (IAV): 

 

 Índice de Cobertura Vegetal - ICV (%): corresponde à proporção de área urbana 

coberta com vegetação (original ou implantada) abrangendo espaços públicos e 

privados, podendo variar de acordo com o método de levantamento que for 

aplicado. 

Cavalheiro et al. (1999) definiram a cobertura vegetal urbana como a projeção do 

verde em cartas planimétricas, a qual pode ser identificada por meio de fotografias áreas, 
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sem auxilio de esteroscopia
1
. Considera-se nesse computo toda cobertura vegetal existente 

na área de estudo.  

Oke em 1973 estimou que um índice de 30% de cobertura vegetal era 

recomendável para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas urbanas, sendo 

que essa quantificação deve vir acompanhada da sua configuração espacial, pois permite 

identificar na cidade as áreas carentes de cobertura vegetal (NUCCI e CAVALHEIRO, 

1999). Esse índice não deve ser confundido com o índice de áreas verdes, já que no cálculo 

deste não devem ser consideradas as áreas das copas, mas sim a área total associada à 

manchas de vegetação (NUCCI, 1999; BUCCHERI FILHO e NUCCI, 2006). 

 

 Índice de Espaços Livres – IEL (m²/Hab.): é a relação entre valor de área 

destinada a espaços livres e população residente. Pelo fato de não existir um 

método padrão para sua obtenção, nem definições precisas e/ou consensuais sobre o 

que deve ser considerado espaço livre, este indicador não tem favorecido análises 

comparativas entre localidades. 

 

 Índice de Espaços Livres Públicos – IELP (m²/Hab.): é a relação entre valor de 

área destinada a espaços livres públicos definidos por lei e população residente. 

Este indicador pode também abranger áreas ocupadas por praças, parques, 

cemitérios, canteiros centrais e rotatórias. É comumente classificado como um 

indicador social por fornecer a quantidade de espaços livres públicos existente na 

cidade para cada habitante.  

 

 Índice de Áreas Verdes - IAV (m²/Hab.): consiste na relação entre valor de área 

caracterizada como área verde e população residente. Sobre este indicador 

permeiam as mesmas questões apontadas para o Índice de Espaços Livres quanto a 

não uniformidade de métodos e conceitos utilizados para se definir o que é área 

verde.  

 

                                                           
1
 Justaposição dos termos gregos, stereo, relativo a dois (duplo), e scopos, relativo à visão (observador). 

Estereoscopia diz respeito a visualização de um mesmo foco por dois mecanismos de captação de imagens. 

Em linhas gerais, quando em seres humanos, diz-se que a imagem percebida pelo cérebro resulta da 

combinação de duas imagens captadas uma em cada olho. Este par de imagens recebe o nome de par 

estereoscópico, podendo ser captado por meio de máquinas fotográficas e câmeras filmadoras para posterior 

reprodução ou ser produzido por meio de softwares para modelagem virtual (MALARD, 2008, pág. 5).  
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Esse último considera a área total associada à vegetação e não a área das copas, 

fator que é considerado apenas nos cálculos dos Índices de Cobertura Vegetal ou de 

sombreamento (BUCCHERI FILHO e NUCCI, 2006). Além disso, o IAV é comumente 

tratado como um dos indicadores para a análise da qualidade de vida da população 

(PANQUESTOR e RIGUETTI, 2008; HENKE-OLIVEIRA, 1996). Para Henke-Oliveira 

(2001) o IAV deve ser calculado a partir das Áreas Verdes públicas de acesso coletivo, ou 

seja, as praças, jardins e bosques urbanos, excluídos os canteiros centrais de ruas e 

avenidas. É o índice mais calculado nos trabalhos sobre áreas verdes. 

 

Guzzo, Carneiro e Junior (2006) ao estudarem os espaços livres da cidade de 

Ribeirão Preto (SP) calcularam o: 

 

 Índice de Espaços Livres de Uso Público – IELUP (m²/Hab.): corresponde à 

quantidade em metros quadrados (m²) de espaços livres urbanos de uso público 

devidamente implantados (praças, parques, sistemas de lazer e cemitérios) 

divididos pela população residente da área de estudo.  

 

 

Mena et al. (2011), além de calcularem o Índice de áreas verdes por habitante, para 

a cidade de Santiago (Chile) calcularam o: 

 

 Índice de Frequência de Áreas Verdes – FAV (m²/m²): corresponde à proporção 

da quantidade de áreas verdes existentes em relação à superfície urbana total. 

 

“Os IAV (S) são expostos de diferentes formas por diferentes pesquisadores para 

diferentes cidades, sendo, talvez, uma consequência da falta de consenso entre os conceitos 

e procedimentos adotados pelos municípios” (TOLEDO, MAZZEI e SANTOS, 2009, pág. 

91). Porém, deve-se ressaltar que há uma dificuldade na comparação de índices de áreas 

verdes entre as cidades, tornando-se por diversas vezes uma análise equivocada porque em 

muitos trabalhos os IAV são computados por meio da contabilização de todo tipo de área 

livre, incluindo terrenos completamente inadequados, com alto grau de impermeabilidade, 

por exemplo (MORERO, SANTOS E FIDALGO, 2007). 
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Como se pode observar há uma grande variação conceitual e metodológica quanto 

ao cálculo de índices espaciais. Constata-se que os índices mais adequados para serem 

estabelecidos dependem diretamente das características da cidade, eles devem identificar 

as fragilidades e potencialidades do sistema, para que dessa forma, possa-se estabelecer 

quais as melhores estratégias que devem ser adotadas no planejamento.  

Além dessas variações de atributos e metodologias de cálculos, ainda se questiona 

quais as referências que devem ser adotadas para se estabelecer os valores quantitativos 

ideias para áreas verdes das cidades, fato que também não é consenso. Por muito tempo em 

algumas pesquisas sobre esse tema atribuiu-se o valor de 12m
2
 de área verde por habitante 

como valor ideal e meta a ser atingida, o qual é atribuído como referência proposta pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Porém, de acordo com levantamentos realizados por Cavalheiro e Del Picchia (1992) essas 

instituições desconhecem esse valor de referência. Os autores acreditam, depois de terem 

realizado uma série de estudos, que esse índice se refira somente às necessidades de parque 

de bairro e distritais/setoriais, sugerida pela Conferência Permanente dos Diretores de 

Parques e Jardins da República Federal da Alemanha.  

 
 

A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), durante a realização do VI 

Encontro Nacional sobre Arborização Urbana, em 1996, concluiu e recomendou, em sua 

assembleia de encerramento, constando da Carta de Londrina e Ibiporã, “o 

estabelecimento de metodologias que permitam obter o índice per capita de áreas verdes 

públicas destinadas à recreação de no mínimo 15 m²/hab (GUZZO, CARNEIRO e 

OLIVEIRA JUNIOR, 2006, pág. 28). 

 

No entanto, não há uma descrição técnica ou recomendação metodológica 

associada a esse valor sobre como estabelecer esse índice e quais as características que o 

sistema de áreas verdes da cidade deve apresentar para que esse valor constitua-se em um 

índice adequado à realidade das cidades brasileiras.   

Alguns autores também concordam que não deve existir um padrão único 

convencionado para os índices de áreas verdes, sendo que a obtenção desses índices de 

forma isolada não caracteriza a efetividade e a qualidade desses espaços. Além disso, a 

comparação dos índices de áreas verdes entre diferentes cidades, por diversas vezes, são 

equivocados, baseando-se no fato de que muitos planejadores incluem nos cálculos, 



42 

 

 

espaços que não cumprem a função de área verde efetivamente (CARVALHEIRO e DEL 

PICCHIA, 1992; CAVALHEIRO e NUCCI, 1999; HENKE-OLIVEIRA, SANTOS e 

PIRES, 1999; MORERO, SANTOS e FIDALGO, 2007; TOLEDO, MAZZEI e SANTOS, 

2009). 

O planejamento dessas áreas exige um conhecimento sobre a sua quantidade e 

distribuição na malha urbana e a sua associação com a população. Deve-se, também, 

observar a sua espacialização, por exemplo, um parque pode elevar o IAV de uma cidade, 

no entanto, ele pode ser frequentado apenas pelas pessoas que moram em bairros próximos 

a ele (MORERO, SANTOS e FIDALGO, 2007). Observa-se a importância de que o 

sistema de áreas verdes deve ser equitativa e uniformemente distribuído por toda malha 

urbana, podendo até essa falta de distribuição ser considerada um problema social à 

medida que não atende toda população nas funções de lazer, recreação e melhoria das 

condições climáticas como temperatura e sombreamento (PAIVA e GONÇALVES, 2002; 

TOLEDO, MAZZEI e SANTOS, 2009).  

A sistematização de informações quali-quantitativas sobre o sistema é apenas uma 

das primeiras avaliações para a realização de um diagnóstico, concomitantemente 

necessita-se do embasamento de pesquisas que envolvam outros fatores como crescimento 

populacional, política de áreas verdes urbanas e legislação pertinente (TOLEDO, MAZZEI 

E SANTOS, 2009). Dessa forma, os índices funcionam como norteadores para elaboração 

de planos estratégicos para a manutenção e implantação dos espaços verdes dentro da 

cidade (CAVALHEIRO e DEL PICHIA, 1992), constituindo-se um dos passos iniciais 

para a análise da qualidade do sistema.  

Pode-se, também, relacionar a qualidade das áreas verdes com aspectos da 

qualidade de vida dos habitantes, a qual é definida pela associação de vários fatores que 

refletem o bem-estar de uma sociedade, compreendida como:  

 

(...) a soma das condições econômicas, ambientais, científico-culturais e políticas, 

coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos para que estes possam 

realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade à produção e ao consumo, aos meios 

para produzir cultura, ciência e arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos de 

comunicação, de informação, de participação e de influência nos destinos coletivos, 

através da gestão territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, 

equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de espaços 

naturais amenos urbanos, bem como da preservação de ecossistemas naturais (...) 

(HERCULANO et al., 2000, pág. 22).  
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Neste sentido, é extremamente necessário que as cidades elaborem um modelo de 

avaliação da qualidade, planejamento e gestão desses espaços, como uma das formas de 

organizar políticas públicas associadas à melhoria da qualidade ambiental urbana, que é 

um dos preceitos da qualidade de vida, e que possam ser aplicadas de forma homogênea 

por toda área urbana. Essa é uma das formas de avaliar as dimensões ambientais sob a 

perspectiva da sustentabilidade e do desenvolvimento urbano.  
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CAPÍTULO 2 – CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DO SISTEMA DE 

ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE ARACAJU, SERGIPE 

RESUMO: as áreas verdes urbanas podem ser definidas como um conjunto de espaços 

livres, associados à vegetação e que desempenham uma série de funções ambientais, 

sociais e estéticas dentro do ambiente urbano. Para que esse conjunto possa ser definido 

como um sistema é preciso caracterizar os diferentes tipos de espaços que o compõem. 

Dentro desse contexto, a realização deste trabalho teve como objetivo mapear, classificar e 

categorizar o Sistema de Áreas Verdes Públicas do município de Aracaju-SE. Para a 

classificação considerou-se as funções que cada tipo de espaço exerce, sendo realizada por 

meio de três etapas: (1) análise de banco de dados secundários; (2) atividades de campo, 

baseadas no Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCAP) e (3) processamento e 

análise dos dados por meio de sistemas de informação geográfica. Foram identificados e 

classificados 213 espaços livres distribuídos entre três tipos de classes: (1) áreas associadas 

ao sistema viário (canteiros e rotatórias); (2) áreas não associadas a áreas protegidas 

(praças, parques e complexos de lazer) e (3) áreas associadas às áreas protegidas (Unidades 

de conservação e Áreas de Proteção Permanente). As áreas protegidas são as mais 

significativas do Sistema ocupando 89,5% de toda área verde classificada, enquanto que as 

demais classes ocupam apenas 10,5% do total. Em relação às funções ambientais, como 

regulação microclimática e hídrica, as áreas protegidas são as mais importantes dentro do 

sistema.  Já ao se considerar funções socioambientais, associadas ao lazer e recreação, os 

parques públicos são os espaços que apresentaram a maior qualidade. A classificação 

realizada nesse estudo constituiu-se em uma análise importante para a identificação das 

fragilidades e potencialidades de cada categoria, permitindo-se estabelecer estratégias mais 

especificas para a melhoria da qualidade das áreas verdes da cidade. Palavras-chave: 

Praças, Parques de recreação e Áreas Protegidas.  

 

ABSTRACT: The green urban areas can be defined as a group of free spaces, associated 

to the vegetation and that have a series of environmental, social and esthetic functions 

within the urban area. For this group to be defined as a system it is necessary to 

characterize its different types of spaces. Within this context, this study was aimed at 

mapping, classifying and categorizing the Public Green Areas System in Aracaju/SE. For 

the classification, we considered the functions that each type of space has, which was done 

through three steps: (1) secondary data analysis; (2) field activities, based on the Public 

Areas Classification Model (PACM) e (3) processing and data analysis by geographic 

information system. 213 free spaces were identified and classified, distributed into three 

types classes: (1) areas associated to the road system (avenue islands and roundabouts); (2) 

areas not associated to protected areas (squares, parks and leisure areas); (3) areas 

associated to protected areas (Conservation Units and Permanent Preservation Areas). The 

protected areas are the most meaningful for the System; they occupy 89.5% of all the 

classified green area, while the other classes occupy only 10.5% of the total. As for the 

relation to environmental functions, like hydro and microclimate regulation, the protected 

areas are the most important in the system. As for the socio-environmental functions, 

associated with leisure and recreation, the public parks show the best quality. The 

classification concluded in this study is an important analysis for the identification of the 

weakness and strength of each category, allowing the establishment of more specific 

strategies to improve the quality of green areas in the city. Key-Words: Squares, Leisure 

Parks and Protected Areas. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

As áreas verdes urbanas de uso coletivo podem ser definidas como um tipo especial 

de espaço livre, acessível à população, associadas à vegetação, com solo permeável em sua 

maior parte e com presença de equipamentos para o lazer e recreação em condições de uso, 

proporcionando, assim, benefícios do ponto de vista ecológico, social e estético. Em 

virtude da importância dessas funções socioambientais, esses espaços tornaram-se um 

importante campo de análise dentro dos estudos sobre a qualidade do ambiente urbano. 

Assim como as áreas verdes urbanas protegidas legalmente (Área de Preservação 

Permanente, Unidades de Conservação e outras).   

Um dos desafios relacionados a essa temática consiste no estabelecimento de 

planejamentos mais adequados que privilegiem a otimização daquelas funções que as áreas 

verdes exercem dentro da cidade, principalmente porque dentro do processo de 

urbanização e transformação de uma cidade o espaço construído pressiona a ocupação 

sobre áreas naturais, deixando a vegetação contida em pequenos espaços isolados e 

distribuídos de forma irregular pela malha urbana, geralmente representada por praças e 

parques públicos. Para Maas et al. (2008), tal pressão tem proporcionado um declínio na 

quantidade e principalmente na qualidade dos espaços verdes urbanos. 

A conceituação e a classificação das áreas verdes urbanas são fundamentais quando 

se pretende trabalhar com o planejamento desses espaços, principalmente porque as 

definições e legislações, associadas a esse tema, variam de região para região. Uma 

classificação equivocada pode implicar no estabelecimento de estratégias e tomadas de 

decisões que não correspondem às necessidades da realidade local.  

Conhecer aspectos relacionados à sua quantidade, distribuição, espacialização e a 

associação desses espaços com a população é imprescindível (MORERO, SANTOS e 

FIDALGO, 2007). Assim como os aspectos político administrativos da área planejada, 

geralmente definidos em suas legislações: planos diretores; códigos de urbanismos, dentre 

outras normas mais específicas. 

 

No município de Aracaju, Estado de Sergipe, em relação ao tratamento do sistema 

de áreas verdes ainda não existe nenhuma legislação ou plano de ação específico, ficando a 
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normatização restrita ao seu Código de urbanismo (ARACAJU, 1966, Art. 28º): “cada 

loteamento deve reservar 15% do seu espaço para praças (áreas verdes), além das áreas 

destinadas aos arruamentos”.  

 

Já o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (ARACAJU, 2000) do 

município define que os espaços reservados para fins de lazer, como parques de recreação, 

praças, áreas e ruas destinadas ao lazer e ao esporte, jardins botânicos, zoológicos, hortos 

florestais e mirantes são classificados como “espaços abertos”. E em seu Art. 191 § 5º, 

consta que: 

 

Pelo menos 5% (cinco por cento) das áreas verdes, respeitando os 2.000 m
2 

(dois 

mil metros quadrados), devem ser de áreas contínuas na forma de praças ou 

parques, podendo o restante ser fragmentado em espaços descontínuos. 

 

Apesar da existência dessas menções, não há definições de distribuição na malha 

urbana, parâmetros ou índices norteadores que possam ser aplicados de forma clara dentro 

do processo de planejamento, fato que dificulta a conservação das áreas verdes do 

município. 

Acredita-se que em qualquer tipo de planejamento a fase de tomada de decisão e de 

definição de metas deve ser precedida da compreensão das características do atual cenário 

do objeto estudado ou em discussão, tendo que se levar em conta a realidade do sistema 

(SANTOS, 2004). 

A sistematização de informações oriundas de análises sobre o sistema pode auxiliar 

no entendimento mais especializado sobre as discussões relacionadas ao planejamento dos 

espaços verdes do município. Ao mesmo tempo em que as políticas de desenvolvimento 

urbano devem estabelecer as melhores estratégias a serem adotadas para se atingir um 

patamar de qualidade desejável. Para isso, é preciso conhecer o cenário atual. 

Considerando esse contexto, o objetivo desse trabalho foi mapear, classificar e  categorizar 

o sistema de áreas verdes públicas do município de Aracaju.  
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.2.1 Área de estudo 

A pesquisa foi realizada no município de Aracaju, Estado de Sergipe, localizado 

entre as coordenadas geográficas de Latitudes 11° 09’ 50.65” e 10° 51’ 19.74” Sul e 

Longitudes 37° 10’ 35.73” e 37° 01’ 45.83” Oeste (Figura 2.1).  

 

¯

Brasil Sergipe 

Município de Aracaju 
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No último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE o município conta com uma população de 571.149 habitantes (IBGE, 2012) 

distribuídos por todo o seu território de 181,9 Km². Caracteriza-se como uma área 

predominantemente urbana e apresenta a maior densidade demográfica do estado de 3.280 

habitantes/Km² (SERGIPE, 2011).  

Aracaju é uma das primeiras cidades do país que teve a sua estrutura urbana 

inicialmente planejada, pensada especialmente para ser a capital do estado, no entanto foi 

assentada sobre áreas de intensa fragilidade ambiental, expandindo-se em meio aos aterros 

de lagoas, de mangue, desmonte de morros e dunas, resultando, ao longo de sua evolução 

histórica, em um elevado processo de degradação ambiental (ARAÚJO et al., 2006; 

SANTOS e VARGAS, 2007; ALMEIDA, 2010).   

Nos últimos vinte anos Aracaju apresentou um acelerado crescimento populacional 

passando de uma população de 402.341 habitantes em 1991 para os 571.149 habitantes em 

2010, um crescimento de aproximadamente 30% (IBGE, 2012b). Associado a esse 

crescimento percebe-se na cidade um acelerado e desordenado adensamento populacional, 

que consequentemente ocasiona problemas relacionados à mobilidade urbana, supressão de 

remanescentes florestais em detrimento de novos empreendimentos, principalmente os 

imobiliários, e ocupação irregular de áreas com fragilidade ambiental.  

O Plano Diretor vigente da cidade, promulgado em 2000, encontra-se em revisão e 

discussão com o objetivo de realizar mudanças que se adequem a essa nova realizada da 

cidade, visando planejar o futuro, a fim de se evitar ou amenizar problemas como os 

citados acima. É importante resaltar que a necessidade de estudos técnicos que apoiem as 

tomadas de decisões no âmbito da elaboração desse tipo de documento são fundamentais, 

principalmente quando se verifica que o texto em discussão não apresenta propostas 

técnicas adequadas para o tratamento das áreas verdes do município.  

Algumas definições e diretrizes presentes no Plano Diretor da cidade foram 

consideradas e analisadas neste estudo, de forma que se pudesse associar os elementos 

teóricos presente na Lei com a realidade encontrada. O Plano Diretor estabelece os 

critérios de ocupação do espaço e reflete a política de desenvolvimento e planejamento 

territorial do município. Por isso deve ser sempre considerados nos estudos que analisam 

informações associadas com o planejamento urbano.  
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2.2.2 Coleta e análise dos dados  

 

Classificação do Sistema de Áreas Verdes Públicas  

 

A classificação do Sistema de Áreas Verdes Urbanas do município foi realizada 

com o objetivo de identificar quais as categorias de espaços livres existentes e como esses 

espaços podem ser classificados, conforme as funções que exercem dentro do espaço 

urbano. Esse processo foi realizado por meio de três etapas: (1) análise de banco de dados 

secundários; (2) atividades de campo e (3) processamento e análise das informações 

coletadas em campo (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 – Organograma dos procedimentos metodológicos adotados para a classificação do sistema 

de áreas verdes públicas de Aracaju. Organizado pelo autor, 2012. 

 

(1) Análise de Banco de Dados secundários 

Nesta etapa reuniu-se o maior número de informações possíveis sobre a área de 

estudo por meio de consultas a bases de dados digitais e cartográficos do município. O 

primeiro procedimento foi analisar a planta de Aracaju, fornecida pela Empresa Municipal 

de Obras e Urbanização na escala 1:2000 (EMURB, 2004), para a identificação prévia da 

localização dos espaços livres definidos como de propriedade pública. Posteriormente, 
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analisou-se as informações da base de dado digitais, georreferenciada, da Prefeitura 

Municipal de Aracaju como o estudo Geoambiental do Município (ARACAJU, 2004) e 

mapas cadastrais da malha urbana da cidade com informações entre os anos de 2004 a 

2009, na escala de 1:10.000. A base de dados do projeto “Levantamento quantitativo do 

manguezal de Sergipe”, na escala 1:2000 (SERGIPE, 2012), também foi consultada para 

atualizar as informações sobre os remanescentes de manguezais do município.   

A análise dos Bancos de Dados citados possibilitou digitalizar as informações 

necessárias para os próximos procedimentos da pesquisa como: limite do município, 

limites das macrozonas de planejamento definidas no Plano Diretor, limite dos bairros; 

polígonos e localização das praças, dos parques públicos, canteiros centrais e rotatórias e 

localização das áreas protegidas.  

Com base nas informações obtidas iniciou-se o processo de digitalização de novas 

informações e atualização dos dados secundários. Esse procedimento foi realizado por 

meio da interpretação de imagens de satélite Quickbird
2
 de toda área do município, do ano 

de 2008, cedidas pela EMURB (2012), e posteriormente as informações obtidas com as 

imagens foram atualizadas em campo (Reambulação), com o auxilio de um GPS (modelo 

Garmim). 

 

(2) Atividades de campo 

Nesta etapa todas as áreas públicas municipais, definidas nas bases de dados como 

espaços livres destinados a constituição de uma área verde foram visitados a fim de serem 

classificados e categorizados dentro de um Sistema de Áreas Verdes Públicas para o 

município.  

Processo de Classificação das áreas verdes 

A classificação foi baseada no Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCAP), 

organizado por Henke-Oliveira (1996), que guiou a qualificação dos espaços em campo. O 

MCAP consiste em estabelecer e identificar quais as distintas classes de áreas públicas 

                                                           
2
 Imagens obtidas com o satélite Quickbird são imagens de alta resolução espacial, no seu canal 

pancromático a resolução espacial é de 0,6m e no modo multiespectral essa resolução é de 2,44m (MORAES, 

2010). São imagens ideais para estudos em áreas urbanas (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2010). 
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livres que existem na cidade através de uma chave de classificação a qual foi adaptada para 

atender aos objetivos desse estudo. Essa serviu para analisar de forma mais criteriosa e 

complexa a qualificação dos espaços visitados de forma que os critérios de inclusão das 

categorias não fossem aleatórios. 

O processo para a classificação do espaço livre visitado, iniciava-se por meio da 

inclusão desse espaço em uma das 3 grandes classes de avaliação: (1) as áreas associadas 

ao sistema viário; (2) áreas não associadas as áreas protegidas e (3) áreas associadas às 

áreas protegidas. 

Posteriormente, seguindo-se o fluxo da chave de classificação era observado se os 

requisitos estabelecidos para a sua inclusão no sistema estavam presentes. Por exemplo, no 

caso das áreas da Classe 1 - Áreas associadas ao sistema viário, que correspondem aos 

canteiros centrais e rotatórias, o espaço era incluído, na planilha de campo, somente se 

apresentasse maciços de vegetação de porte arbóreo e/arbustivo ou equipamentos para o 

lazer como bancos, caso contrário o espaço era eliminado da análise.  

Na Classe 2 - Áreas não associadas às áreas protegidas compreendem-se as áreas 

verdes de uso coletivo, definidas como um espaço de livre acesso da população, associadas 

à vegetação arbórea ou arbustiva (implantada ou remanescente) e que apresentam 

benefícios ambientais, como melhoria do microclima, amenização da poluição; benefícios 

sociais, como bem-estar para o homem associado ao lazer; e estéticos, quando cumprem a 

função de embelezamento da paisagem. Nesta classe está incluída a maioria das praças e 

parques. Inclui-se nessa classe, também, as áreas potencialmente coletivas que apresentam 

elevado valor estético e ou ecológico, porém com valor social comprometido.  

As áreas da Classe 3 - Áreas associadas a áreas protegidas correspondem as áreas 

de remanescentes de vegetação, são inacessíveis a população e têm como principal função 

a conservação dos recursos naturais e geralmente são protegidas por legislações 

especificas.  

 

Critérios para categorização das áreas verdes  

Além da observação dos requisitos exigidos para a inclusão da área em uma das três 

classes, descritas acima, a definição da categoria que o espaço pertence (se canteiro central, 
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praça, parque, potencialmente coletiva, complexo de lazer ou área protegida), seguiram os 

seguintes critérios. 

 

 Canteiros e rotatórias  

Foram considerados os canteiros centrais e rotatórias das vias de circulação com 

vegetação arbórea ou arbustiva, não totalmente impermeabilizados, com comprimento e 

largura superior a 2 metros (ROSSET, 2005). As calçadas foram excluídas dessa 

classificação por serem totalmente impermeabilizadas, considerou-se o conceito de que as 

árvores presentes nas calçadas fazem parte da arborização urbana, mas não integram o 

Sistema de Áreas Verdes. 

 

 Praças públicas: 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município (ARACAJU, 2000) 

define as praças da cidade como espaços abertos destinados ao lazer e animação, as quais 

são classificadas em 3 tipos caracterizadas por diretrizes básicas, a saber: 

a. Praça de vizinhança tipo I – pontos de encontro e animação na escala de vizinhança; 

áreas de até 3.999 m
2
, admite-se bancas de jornais e/ou revistas ou quiosque de lanche 

na praça, limitado a um único equipamento, seja de que tipo for; equipamentos para 

prática de jogos e parque infantil; 50% da área deverá ser arborizada numa relação 

mínima de 1 árvore a cada 16,00 m
2
; raio de atendimento de até 700m (setecentos 

metros); 

 

b. Praça de vizinhança tipo II – pontos de encontro e animação na escala de bairro; a 

área deve ser entre 4.000 e 29.999m²; deve-se ter equipamentos para a prática de 

jogos, esporte, ginástica, parque infantil; 50% da área deverá ser arborizada numa 

relação mínima de 1 árvore a cada 16,00 m
2
; raio de atendimento de até 1.400m (mil 

e quatrocentos metros); 

 

c. Rua Praça – para o lazer cotidiano familiar; ruas residenciais fechadas (permitido 

trânsito eventual de emergência) a serem regulamentadas; raio de atendimento de até 

300m (trezentos metros). Também podem ser conhecidas como largos. 
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Para que esses espaços fossem classificados como “área verde” considerou-se que 

esta deve ser uma área de acesso livre à população; apresentar um Percentual de Cobertura 

Arbórea (PCA) mínimo de 40% (ROSSET, 2005); presença de equipamentos de lazer, 

como bancos, quadras, parques, estruturas para a terceira idade, espaços para atividades 

culturais, pistas de Cooper, ciclismos, skate e etc. (OLIVEIRA, 2007) e solo não 

impermeabilizado em sua maior parte.  

 

 Parques públicos de Recreação:  

São aqueles locais criados por Lei específica pela Administração Pública e 

conforme o Plano Diretor do Município (ARACAJU, 2000) destinam-se à recreação ativa 

e passiva. São centros de convivência de toda a população exercido principalmente nos 

finais de semana, podem ser jardim botânico, zoológico, hortos florestais e mirantes. As 

diretrizes básicas são: área acima 30.000m² (trinta mil metros quadrados); taxa de 

ocupação de 5% para as edificações; taxa mínima de permeabilidade do terreno de 80%; 

diversos equipamentos de uso comunitário; manutenção ou recomposição da vegetação 

nativa existente e raio de atendimento de até 2.500m (dois mil e quinhentos metros).  

 

 Complexos de Lazer:  

Durante as análises interpretativas do trabalho de campo, algumas áreas incluídas 

dentro da Classe 2 não se encaixaram em nenhuma das categorias anteriores, sendo 

denominadas nesse trabalho como “Complexos de lazer” que correspondem à áreas de 

grandes dimensões (>1ha) que não estão decretadas como parques; são associadas a 

elementos naturais como vegetação, recurso hídrico ou outros; apresentam acesso livre a 

população e um elevado valor social na função lazer. Podendo-se observar em todo 

conjunto do complexo: equipamentos de lazer que permitem a prática de diversas 

atividades como caminhadas, ciclismo, esportes, parquinhos infantis, praças de 

alimentação, atividades culturais como shows e feiras. Os principais tipos encontrados 

foram orlas, passeios públicos e calçadões.  
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 Áreas Protegidas  

 Foram consideradas como áreas protegidas aquelas definidas pela legislação 

Municipal, Estadual ou Federal, associadas a ecossistemas naturais com predomínio de 

vegetação arbórea arbustiva, sendo classificadas da seguinte forma: 

1) Área de Preservação Permanente (APP) – Definidas e regulamentadas pela Lei de 

proteção á vegetação nativa (BRASIL, 2012). 

2) Unidades de Conservação (UC) – Definidas e regulamentadas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (BRASIL, 2002).   

 

Processo de Agrupamento das classes 

Após a definição da classe e a das suas respectivas categorizações, os espaços 

avaliados eram agrupados conforme as características comuns que apresentavam entre si. 

A definição dos Grupos é um processo de síntese que torna o entendimento do sistema de 

áreas públicas mais simples, possibilitando definir bases metodológicas mais adequadas 

para o planejamento (OLIVEIRA-HENKE, 1996). Por exemplo, as praças, parques e 

complexos de lazer são categorias de área verdes distintas, porém, integram o mesmo 

grupo (C), por guardarem entre si características semelhantes: espaços associados a 

vegetação destinados ao lazer da população. Já as áreas potencialmente coletivas apesar de 

pertencerem a mesma classe (2) dos parques e praças, compreendem-se em outro grupo 

(B), porque apresentam algumas características distintas das áreas do grupo C. As áreas de 

preservação permanente e as unidade de conservação também são categorias distintas, mas 

integram o mesmo grupo (D), porque apresentam características e funções semelhantes 

entre si. Na Figura 2.3 observa-se a esquematização da chave de classificação utilizada em 

campo e no Quadro 2.1 são apresentadas as características e especificidades de cada grupo.  
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1. ÁREA 
ASSOCIADA AO 

SISTEMA VIÁRIO 

1.1 Trevo ou rotatória 

1.2. Canteiro central 

GRUPO 
A

2. ÁREA VERDE 
PÚBLICA NÃO 

ASSOCIADAS À 
ÁREAS DE 

PROTEÇÃO  
PERMANENTE 

2.. Vegetação 
implantada e conduzida

2. Vegetação 
remanescente arbórea

1. Localizadas em ruas 
ou  avenidas

2.2. Coletivas
2.2.1. Praças

2.2.2 Parques

GRUPO 
B

GRUPO 
C

2.2.3. Outros

Modelo de Classificação de Áreas Públicas

Legenda:

Processo de Classificação

Processo de definição de grupos

1.1.1 Arborizado

2.1. Potencialmente Coletivas

3. ÁREA 
ASSOCIADA Á 

ÁREAS DE 
PROTEÇÃO 

AMBIENTAL

3. Vegetação natural/pouco 
modificada/arbórea – arbustiva 

GRUPO 
D

3.1. APP’s

3.2. UC’s

Categoria definida durante a aplicação da chave

2.2.3.1. Complexos de Lazer

 

Figura 2.3 – Organograma dos procedimentos metodológicos adotados para a classificação do sistema 

de áreas verdes públicas de Aracaju. Organizado pelo autor, 2012. 

 

Quadro 2.1 – Características dos Grupos de Áreas Públicas de Aracaju, baseado no Modelo de 

Classificação de áreas Públicas (MCAP) Adaptado de HENKE-OLIVEIRA (1996). 

GRUPO CARACTERÍSTICAS 

 

A 
Áreas associadas ao sistema viário: áreas verdes que integram o sistema viário da 

cidade e apresentam algum tipo de vegetação arbórea ou arbustiva, excluindo-se as 

árvores isoladas das calçadas e vias públicas; Compreendem os trevos, rotulas e canteiros 

centrais de ruas e avenidas arborizados; não apresentam equipamentos de lazer, mas 

apresentam elevado valor estético e/ou ecológico.  

 

 

 

 

B 

 

Áreas potencialmente coletivas: são as 

áreas públicas que apresentam elevado 

valor estético e ou ecológico, porém 

com valor social comprometido por 

apresentarem problemas quanto à 

acessibilidade, infraestrutura, falta de 

equipamentos para o lazer e outros. 

 

Subgrupo B1 - Áreas públicas ociosas ou 

devolutas que apresentam elevado valor 

ecológico ou estético devido à presença de 

vegetação. Apresentam grande potencial para 

conversão ao grupo C.  

Subgrupo B2 – Áreas oficializadas dentro do 

planejamento municipal como áreas verdes, 

porém não atendem os requisitos necessários 

para a sua classificação dentro do grupo C, 

representadas por praças, parques ou passeios 

públicos impermeabilizados, sem cobertura 

arbórea efetiva, sem equipamentos de lazer e 

praças ainda não construídas.  
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C 

 

Áreas verdes de uso coletivo: são aquelas que apresentam valor ecológico, estético e 

social elevados. Nesse grupo compreende-se a maioria das praças, parques, bosques, 

hortos, passeios públicos e outros; apresentam obrigatoriamente equipamentos para o 

lazer e condições de acessibilidade ao público. 

 

D 

 

Áreas protegidas são aquelas definidas em lei Federal, Estadual ou Municipal como de 

proteção permanente, correspondem as Unidades de Conservação (UC’s), Áreas de 

Preservação Permanente (APP’s) e outras.  

Fonte: adaptado de Oliveira (1996). Organizado pelo autor. 

 

 

(3) Processamento e análise das informações coletadas em campo 

O processamento, análise e digitalização das informações, sistematização de 

resultados, elaboração de bancos de dados relacional e produção de mapas temáticos foram 

realizados com o auxílio de programas de Geoprocessamento: os Sistemas de Informação 

Geográfica SPRING, ArcGIS e MapSource e de tabulação de dados Microsoft Excel 

(Quadro 2.2):  

 

Quadro 2.2 – Programas utilizados para o processamento dos dados e informações sobre o sistema de 

áreas verdes públicas de Aracaju-SE. 

PROGRAMA ATIVIDADE/DESCRIÇÃO 

SPRING 

versão 5.1.8 

Processamento Digital das Imagens - O processamento digital das imagens 

utilizadas no estudo foi realizado por meio da composição colorida das faixas 

visíveis do espectro (Canal 1-Azul, Canal 2-Verde e Canal 3-Vermelho) das 

imagens utilizando a técnica de transformação IHS< - >RGB, que consiste em 

projetar a informação de cores representadas no espaço real: R-vermelho, G-

verde, B-azul, para outro conjunto de eixos de medição de cores nesse caso o IHS, 

que trabalha a Intensidade (I), Matiz (M) e Saturação (S) da imagem, sendo 

possível melhorar a qualidade visual e assim facilitar a sua interpretação (IBGE, 

2001), posteriormente foram aplicadas técnicas de realce de contraste do tipo 

linear e equalização do histograma em todas as composições.  

 

Vetorização das informações - consiste na transformação da informação em 

vetores, representados por polígonos, pontos ou linhas. Essa técnica foi utilizada 

para mapear a cobertura arbórea das unidades, digitalizar os polígonos das novas 

áreas e espacializar os índices de áreas verdes. 
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ARC GIS  

versão 9.3 
Mapas Temáticos - Confecção dos Layouts dos mapas temáticos. 

 

MapSource  

versão 6.12 

Transferência de pontos e rotas – Utilizado para a transferência dos pontos de 

referência espacial obtidos com o auxilio de um GPS (modelo Garmim) durante a 

realização do trabalho de campo.  

Microsoft Excel  Tabulação de dados de campo e elaboração de Banco de Dados relacional.  

Fonte: organizado pelo autor, 2012. 

 

 

Após todas essas análises foi enviado a Empresa Municipal de Obras e urbanização 

(EMURB) de Aracaju um ofício com a solicitação de uma entrevista. A entrevista era do 

tipo estruturada com questões formalmente elaboradas (ROSA e ARNOLDI, 2008), a fim 

de esclarecer as dúvidas e questionamentos que surgiram durante a pesquisa quanto a 

classificação de algumas áreas e aspectos relacionados ao planejamento das áreas verdes 

públicas da cidade (APÊNDICE A).  
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

2.3.1 Classificação das Áreas Verdes Públicas 

 

Considerando-se o Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCPA) adotado 

nesse estudo, as categorias encontradas foram agrupadas em 3 classes. Para a Classe 1, que 

corresponde às áreas associadas ao sistema viário, foram identificadas 11 áreas; na Classe 

2, áreas verdes públicas não associadas às Áreas Protegidas, foram identificadas 180 áreas 

distribuídas entre praças e largos, parques e complexos de lazer e na Classe 3, definida 

como as áreas associadas ás áreas protegidas, foram identificadas 1 Unidade de 

Conservação e um conjunto de 21 áreas de Preservação Permanente (APP) correspondente 

a remanescentes de Manguezais. Devido a intensa fragmentação dessas áreas a frequência 

dessa categoria foi definida por meio de um agrupamento dos fragmentos adjacentes, 

presente em uma mesma região, ou seja, cada unidade das 21 áreas corresponde a um 

conjunto de fragmentos. As áreas protegidas (Classe 3) apresentaram-se como as grandes 

contribuintes do Sistema de Áreas Verdes Públicas do Município, 89,5% de toda área 

verde classificada no sistema, é composta por essa categoria, enquanto que as demais 

categorias ocupam apenas 10,5% do total (Tabela 2.1).   

 
Tabela 2.1 – Categorização do Sistema de áreas verdes públicas do município de Aracaju-SE. 

CLASSES CATEGORIAS  Fr  

ÁREA 

TOTAL 

(ha) 

 OCUPAÇÃO 

CATEGORIA 

(%) 

OCUPAÇÃO 

TERRITORIAL 

(%) 

1 Canteiros e rotatórias  11 2,6 0,1% 0,01% 

2 

Praças e largos 150 65,6 2,7% 0,40% 

Parques públicos  4 123,0 5,1% 0,74% 

Complexos de lazer  4 49,5 2,1% 0,30% 

Potencialmente coletivas  22 13,6 0,6% 0,08% 

3 
Unidade de Conservação  1 213,8* 8,9% 1,29% 

Área de Preservação Permanente 21 1.932,84 80,6% 11,67% 

TOTAL 7 213 2.333,64 100% 14,48% 

Legenda: Fr- Frequência. * o valor total foi realizado com o desconto de 66,5 ha desse valor (213,8 - 

66,5=146,5ha), que corresponde á área de um parque público localizado dentro dessa Unidade de 

Conservação (Parque da Cidade), que já foi contabilizado na categoria parque.  
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Classe 1 – Áreas associadas ao Sistema Viário  

1) Canteiros e rotatórias  

Os canteiros centrais e rotatórias considerados na classificação ocupam uma área de 

2,6ha, compondo o Verde de acompanhamento viário, sendo essa categoria a menos 

significativa em termos de área ocupada dentro da malha urbana do município. Esses 

espaços não constituem áreas verdes propriamente ditas por, comumente, não serem 

adequados para o lazer e em sua maior parte serem impermeabilizados, mas foram 

computados no Percentual de Áreas Verdes (PAV) da cidade considerando-se a 

importância das funções ecológicas e estéticas que a vegetação associada a eles apresenta. 

Das 11 áreas identificadas, 2 apresentaram equipamentos de lazer constituindo 

áreas com atrativos para a permanência das pessoas: o canteiro central da Av. principal no 

Bairro Olaria, onde existem bancos (Figura 2.4) e o da Av. Gasoduto do Conjunto Orlando 

Dantas (Bairro Farolândia) que apresenta bancos e pista para realização de caminhadas e 

Cooper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Canteiro Central com Bancos, na Av. Principal do Bairro Olaria, Aracaju-SE. Fonte: 

Acervo do autor, 2012. 
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Classe 2 – Áreas verdes públicas não associada as áreas protegidas 

2) Praças e Largos 

As praças e largos correspondem à categoria com a maior frequência de ocorrência, 

porém apresentam uma taxa de ocupação no território de apenas 0,4%. Para a identificação 

desses espaços, o conceito de praça do Plano Diretor e as informações contidas no arquivo 

digital de praças públicas do município (Base de Dados da Secretaria Municipal de 

Planejamento de Aracaju/SEPLAN) foram utilizados, considerando-se inicialmente a 

existência de 157 praças.  

Durante o trabalho de campo, onde todos esses pontos foram visitados, observou-se 

que nem todos os espaços definidos como praças públicas dentro do planejamento 

municipal se enquadram nos conceitos definidos no Plano Diretor. Dentre essas, 6 (3,6%) 

praças foram classificadas como integrantes do sistema de acompanhamento viário não 

sendo adequado classificá-las como praças nesse estudo; 10 (6,4%) constituem espaços 

com outras funções como área de estacionamento, terminais de ônibus e taxis, pátios para 

eventos, ponto comercial e outros, correspondendo a um total de 2,57ha de áreas inviáveis 

para cumprir a função de área verde (Figura 2.5 e 2.6).  

 

 
 

Figura 2.5 - Área definida no planejamento da Prefeitura como “Praça da Av. Coelho e Campos”, 

porém atualmente cumpre a função de estacionamento não podendo ser considerada uma área verde, 

Bairro Centro, Aracaju-SE. Fonte: Acervo do autor, 2012. 
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Figura 2.6 - Área definida no planejamento da Prefeitura Municipal de Aracaju como “Praça Pedro 

Paes Mendonça”, porém atualmente constitui um estabelecimento comercial de hamburguês, não 

podendo ser considerada uma área verde. Av. Jornalista Santos Santana, Bairro Jardins, Aracaju-SE. 

Fonte: Acervo do autor, 2012. 

 

Além dessas praças mencionadas, 19 (12,1%) ainda não tinham sido construídas, 

representando atualmente uma área de 8,3ha de espaços ociosos (Figura 2.7). Observou-se 

que na maioria desses locais apesar das praças ainda não estarem construídas, os espaços 

encontram-se permeáveis, ocupados por vegetação e, em alguns casos, delimitados por 

meio fio, fato importante para demarcação da área como um espaço público.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Área definida no planejamento da Prefeitura Municipal de Aracaju como “Praça Maria 

Pureza Batista Ramos”, porém ainda não construída, Bairro Lamarão. Fonte: Acervo do Autor, 2012. 
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Conforme informação pessoal de um funcionário da Empresa Municipal de Obras e 

Urbanização/EMURB, quando questionado sobre as praças, que constam na Base de 

Dados utilizada, porém, ainda não construídas, foi informado que quando um loteamento é 

construído, os espaços livres e áreas verdes do local já são previamente alocados de acordo 

com as diretrizes do Código de Urbanismo do Município. No entanto, no caso das praças, 

não significa que serão prontamente construídas.  

Este fato constitui um aspecto negativo dentro do planejamento das áreas verdes da 

cidade, porque a morosidade na construção desses espaços pode acarretar problemas 

quanto à ocupação indevida pela população, que muitas vezes os utiliza para benefícios 

particulares como estacionamento, acúmulo irregular de lixo e outros. Assim, a área que no 

planejamento inicial foi destinada a constituição de uma área verde pública pode nunca ser 

construída ou ser usada para outros fins. Esses espaços ainda não podem ser classificados 

como áreas verdes de uso coletivo, mas foram classificados como áreas potenciais 

integrantes do Grupo B (subgrupo B2), considerando-se o fato de que futuramente possam 

ser efetivamente estabelecidas como praças.  

Já as praças com outras funções e que não cumprem a função de área verde, por 

serem espaços totalmente impermeabilizados e não apresentarem nenhum tipo de 

vegetação arbórea/arbustiva foram desconsideradas, não sendo agrupadas em nenhum dos 

grupos do Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCAP).  

Posterior à tabulação dos dados, acima mencionados, um ofício com uma 

solicitação de uma entrevista, foi enviado a EMURB (APÊNCICE A), com o objetivo de 

se obter informações sobre o planejamento das praças, cronograma de construção dessas 

praças, processo de mudança de função das praças, como o que ocorreu com os casos 

ilustrados nas Figuras 2.5 e 2.6. Até o término deste estudo nenhuma resposta foi enviada.  

Após a análise das 157 praças, inicialmente consideradas, restaram 126 (80,3%) 

que puderam ser classificadas como praças ou largos, somadas a mais 24 que foram 

identificadas e georreferenciadas durante o trabalho de campo, e como ainda não 

constavam na base digital utilizada na pesquisa tiveram que ser vetorizadas, totalizando 

150 praças efetivamente estabelecidas (APÊNDICE B). Essas 150 praças foram 

submetidas a um segundo processo de análise que correspondeu a verificação dos 

requesitos estabelecidos para que essas pudessem ser classificadas como áreas verdes 
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públicas: (1) condições de acesso livre ao público; (2) Percentual de Cobertura Arbórea 

mínimo; (3) solo não impermeabilizado e (3) existência de equipamentos de lazer. 

Em relação ao acesso, todas (100%) apresentam condições de acesso livre ao 

público. Já a presença de equipamentos de lazer foi observada em 86,6% (130) das praças, 

e 13,33% (20) não apresentam nenhum tipo de equipamento para o lazer ou recreação, nem 

mesmo a presença de bancos, item essencial de uma praça pública. Ou seja, deixam de 

cumprir às diretrizes do próprio Plano Diretor (ARACAJU, 2000) que estabelece que as 

praças devem apresentar equipamentos para o lazer.  

A impermeabilização total do solo foi observada em 5 (4%) praças, destacando, 

também, que as praças recentemente construídas e as que sofreram reformas vem 

apresentando um padrão urbanístico negativo que é o alto percentual de impermeabilização 

em relação ao percentual de solo livre (Figura 2.6). Observa-se que há uma necessidade de 

se estabelecer dentro da definição de praça que consta no Plano Diretor uma diretriz quanto 

à taxa máxima de impermeabilização que as praças construídas, com a função de compor o 

sistema de áreas verdes da cidade, devem apresentar.  

Quanto ao critério da Porcentagem de Cobertura Arbórea (PCA) associada à praça, 

foi o que mais restringiu a classificação das praças como áreas verdes efetivas. 

Considerando-se uma escala de intervalos da distribuição dos valores e o critério de 

inclusão de no mínimo 40% de PCA (ROSSET, 2005), apenas 48% (72) das praças podem 

ser consideradas como áreas verdes pertencentes ao grupo C do MCAP (Tabela 2.2.). O 

restante que corresponde a 45% (67) foram desclassificadas quanto a essa função, por 

apresentarem um PCA abaixo de 40% (Tabela 2.2), sendo agrupadas no Grupo B 

(subgrupo B2). Considerou-se que essas praças agrupadas no B2 são potencialmente 

coletivas porque futuramente caso os problemas identificados sejam solucionados, dentro 

de um processo de planejamento adequado, poderão ser alteradas para o grupo C, que 

corresponde ao grupo das áreas verdes efetivamente constituídas.  
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Tabela 2.2 – Escala de distribuição do Percentual de Cobertura Arbórea (PCA) de praças públicas de 

Aracaju-SE. 

ESCALA DE DISTRIBUIÇÃO DO 

PCA (INTERVALOS) 

Nº DE PRAÇAS DENTRO DO 

INTERVALO 

VALOR 

PERCENTUAL  

100% 23 15% 

99 - 80% 11 7% 

79 - 60% 17 11% 

59 - 40% 21 14% 

39 - 0% 67 45% 

S/Referência* 11 7% 

* Nessas praças não foi possível realizar o cálculo da PCA devido a presença de nuvens e sombras nas imagens 

e em alguns casos porque as plantas estão em fase de muda não apresentando uma cobertura possível de ser 

calculada. Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

  

Nas 11 praças onde não foi possível calcular o Percentual de Cobertura Arbórea 

(devido à presença de nuvens e sombras nas imagens de satélite), durante o trabalho de 

campo observou-se que estas apresentavam vegetação. Assim, foram classificadas no 

grupo B2 devido ao fato de não podermos precisar o valor do seu PCA.  

O valor estabelecido no Plano Diretor de 50% de área arborizada nas praças numa 

relação mínima de 1 árvore a cada 16m² (ARACAJU, 2000) não foi considerado para essa 

classificação, porque a metodologia dessa pesquisa estabelece que o cálculo do PCA é 

calculado sobre todo maciço de árvores presente na praça, independente da sua posição ou 

distância de uma árvore para outra, não sendo possível, em um tempo hábil, calcular a 

distância entre as árvores presentes em cada praça. Porém, essa diretriz do Plano Diretor é 

um parâmetro útil em termos de planejamento aplicado, a qual nos planos de construção de 

novas praças ou de revitalização de praças antigas deve ser observada. A distância mínima 

entre as árvores que deve ser definida em função das espécies e do porte arbóreo destas. O 

objetivo principal é distribuir de forma mais homogênea possível as árvores por todo 

perímetro da praça de forma que se possa ter como meta, atingir um patamar ideal: um 

PCA de 100%, o qual foi observado em apenas 23 (15%) das praças analisadas. 

Apesar do estabelecimento de valores e índices de referências, para a cobertura 

arbórea de uma área verde, não ser objeto de consenso entre os pesquisadores, esse tipo de 

análise constitui um instrumento norteador para a definição de estratégias dentro do 

planejamento.  
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Pode-se observar que, conforme os valores apresentados na Tabela 2.2, uma 

cobertura arbórea abaixo de 40% é preocupante para o município de Aracaju, pois quase 

metade do universo das praças apresenta essa condição. Essas praças devem ser objeto de 

um plano de ação específico que apresente como objetivo principal o aumento da cobertura 

arbórea através da implantação de novas árvores. Consequentemente isso aumentará o 

número de praças que poderão ser classificados como área verde futuramente. 

É preciso observar, também, que esse processo não consiste apenas na simples 

implantação de novas árvores, é necessário analisar a qualidade do estado fisiológico e 

fitossanitário da vegetação existente (FERREIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2013, no 

prelo) a fim de identificar o quantitativo de árvores (inventários florestais) que precisam 

ser substituídas. Essa informação permite definir estrategicamente a quantidade e as 

melhores formas de distribuição das árvores dentro do espaço. Nas outras 72 praças que 

apresentaram um PCA acima de 40% (APÊNDICE B), essa análise também deve ser 

realizada, porém, pode ser objeto de uma segunda etapa dentro do planejamento, pelo fato 

de apresentarem, em termos de cobertura arbórea, uma condição mais satisfatória.  

Apesar de aparentemente desnecessárias, essas especificidades potencializam os 

efeitos positivos do planejamento porque possibilitam economias de outras atividades que 

estão relacionadas com a manutenção das áreas verdes, por exemplo, custos de manutenção 

decorrentes de problemas fitossanitários nas árvores e execução de podas (SANTOS et. al., 

2013, no prelo). Após essas análises, as praças foram finalmente agrupadas conforme as 

funções que efetivamente exercem e classificadas nos respectivos grupos correspondentes 

(Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 – Classificação das Praças públicas de Aracaju-SE, quanto ao cumprimento da função de 

área verde e respectivo agrupamento, conforme Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCAP). 

CARACTERISTICA Frequência % 
Área 

(ha) 

Grupo 

(MCAP) 

Praças submetidas à análise quanto ao cumprimento da 

função de área verde  150  

  

Praças consideradas como área verde 72 48% 20,20 C 

Praças consideradas como potenciais à constituição de área verde 67 45% 36,94 B2 

Praças não classificadas  11 7% 4,46 B2 

Praças não submetidas à análise quanto ao cumprimento da 

função de área verde 29  

  

Praças não construídas (espaços ociosos potenciais à constituição 

de áreas verdes)  
19 65,5% 8,36 B2 

Praças com outras funções  10 34,5% 2,57  - 

Fonte: dados da pesquisa, 2012. 
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3) Parques públicos de recreação  

O processo de classificação dos parques de recreação realizou-se de forma mais 

simplificada do que o das praças. Primeiramente, porque os parques são espaços 

associados a elementos naturais como vegetação e recursos hídricos, construídos com 

objetivo de atender, obrigatoriamente, às necessidades de lazer e recreação, ao ar livre, da 

população, geralmente cumprem a função de área verde urbana. 

Foram identificados quatro parques de recreação oficialmente instituídos e que 

ocupam 0,74% do espaço urbanizado. Desses quatro parques analisados apenas um não 

cumpre a função de área verde de forma efetiva, o “Parque de exposições João Cleóphas”, 

que é um espaço destinado a eventos associados à exposição de animais ficando o acesso 

restrito à realização desses eventos. Apesar desse parque apresentar vegetação arbórea, o 

solo está impermeabilizado e não cumpre o requesito de permeabilidade em 80% da área 

(ARACAJU, 2000) e apresenta mais de 5% do território ocupado por edificações. Por isso, 

o parque foi classificado no grupo B (subgrupo B2), considerando que é uma área 

potencial à área verde, desde que o espaço seja adequado para isso.  

Os demais parques apresentam acesso livre à população, estão associados à 

vegetação arbórea arbustiva, apresentam diversos tipos de equipamentos para o lazer e solo 

são permeáveis em 80% do perímetro, cumprindo de forma efetiva todos os requisitos 

estabelecidos para que fossem categorizados como área verde pertencente ao grupo C 

(Tabela 2.4).  

 

Tabela 2.4 – Classificação dos Parques Públicos de Aracaju quanto ao cumprimento da função de área 

verde e respectivo agrupamento, conforme Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCAP). 

PARQUES PÚBLICOS 
ÁREA 

(ha) 

PCA 

(%) 

GRUPO 

(MPCA) 

Parque Governador Rollemberg Leite (Parque da cidade) 66,25 68% C 

Parque de Exposições João Cleóphas 2,78 14% B2 

Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira) 36,12 7% C 

Parque Governador Antônio Carlos Valadares (Parque dos Cajueiros) 17,87 77% C 

TOTAL   - - 

Legenda: PCA - Percentual de Cobertura Arbórea. Fonte: dados da pesquisa, 2012.  
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O Parque da Sementeira apresentou um valor baixo de cobertura arbórea devido ao 

fato de que a maior parte do seu bosque arbóreo é constituída por indivíduos plantados 

recentemente entre os anos de 2007 e 2010. A maioria das áreas do parque ainda não 

apresenta uma cobertura arbórea significativa (Figuras 2.8 e 2.9). Apesar disso, a área 

cumpre de forma efetiva a função de área verde e constitui um importante espaço de lazer 

para a população do município, bastante frequentado, principalmente nos finais de semana.  

 

 

Figura 2.8 – Pistas de caminhada do Parque da Sementeira e área onde as plantas ainda não atingiram 

um porte arbóreo significativo, município de Aracaju, SE. Fonte: Acervo do Autor, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Área do Parque da Sementeira que apresenta a cobertura arbórea mais significativa, 

município de Aracaju,SE. Fonte: Acervo do autor, 2012. 
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O Parque dos Cajueiros por pouco mais de 10 anos encontrava-se deteriorado, mas 

recentemente (2012) foi revitalizado pelo Governo do Estado (Figura 2.10) e a população 

voltou a usufruir do espaço como uma área de lazer, de prática de esportes e para 

contemplação da natureza, ação privilegiada,principalmente porque o parque está 

localizado as margens do Rio Poxim (Figura 2.11).  

 

 
 

Figura 2.10 – Área do Parque dos Cajueiros revitalizada, município de Aracaju, SE. Fonte: Acervo do 

autor, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Limites do Parque dos Cajueiros as margens do Rio Poxim, município de Aracaju, SE. 

Fonte: Acervo do autor, 2012. 
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O Parque da Cidade o mais antigo do município, tem uma característica 

diferenciada dos outros por está localizado dentro de uma Unidade de Conservação: Área 

de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu (213,8ha), que abriga o último 

remanescente de Floresta Atlântica da cidade, fato que também contribuiu para o valor 

significativo da sua cobertura arbórea. O parque, também, abrigar o único Zoológico da 

cidade, oferece passeio de teleférico e áreas para realização de caminhadas e piqueniques 

(Figuras 2.12 e 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Área interna do Parque da Cidade, município de Aracaju, SE. Fonte: Acervo do autor, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Área de Floresta Atlântica dentro dos limites do Parque da Cidade, município de 

Aracaju, SE. Fonte: Acervo do autor, 2012. 
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4) Complexos de lazer  

Foram identificadas 4 áreas que apresentavam características e especificidades que 

as diferenciavam das praças e dos parques de recreação e conforme definido na 

metodologia foram categorizadas como “Complexos de Lazer” (Tabela 2.5). Essa categoria 

surgiu como consequência das observações do trabalho de campo, onde percebeu-se que 

são áreas muito utilizadas pela população para a recreação e o lazer ao ar livre, reunindo 

alguns elementos que possibilitaram a sua classificação como “área verde” (Figura 2.14).  

 

Tabela 2.5 – Classificação dos Complexos de Lazer de Aracaju-SE quanto ao cumprimento da função 

de área verde e respectivo agrupamento, conforme Modelo de Classificação de Áreas Públicas 

(MCAP). 

COMPLEXOS DE LAZER ÁREA (ha) PCA (%) 
GRUPO 

(MPCA) 

Calçadão 13 de Julho  3,01 15% C 

Orla da Atalaia 42,42 s/ref* C 

Orlinha do Bairro Industrial  1,50 4% C 

Passeio Público do conj. Beira Rio/ Bairro Inácio Barbosa  2,54 40% C 

TOTAL   

  *Não foi possível calcular a cobertura arbórea devido ao fato das árvores estarem distribuídas de forma muito isolada 

não apresentando nenhum maciço de cobertura arbórea significativa para o cálculo.  

  Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Complexo de lazer “Orlinha do Bairro Industrial”, município de Aracaju, SE. Fonte: 

Acervo do autor, 2012. 
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Os Complexos, apesar de apresentarem um elevado valor social, como área de lazer 

ao ar livre, do ponto de vista ecológico, apresentam um baixo Percentual de Cobertura 

Arbórea e alto grau de impermeabilização do solo, quando comparados com os parques 

públicos. Por isso, são áreas passíveis de questionamentos quanto a sua classificação como 

área verde.  

No entanto, para esta pesquisa, apesar desses espaços não terem cumprido os 

requesitos, em sua totalidade, preservou-se o computo desses como áreas verdes, com base 

nos resultados da pesquisa sobre a percepção ambiental realizada com os moradores da 

cidade, que quando questionados sobre “qual a área de lazer que você mais frequenta na 

cidade?” os maiores percentuais das respostas foram para a categoria praia, 34,1% dos 

entrevistados, seguido da categoria “orla” onde 15,5% dos entrevistados responderam ser o 

local de lazer que mais frequentam, os Parques da Cidade e da Sementeira juntos 

obtiveram 4,6% das repostas e as praças apenas 2,6% (FRANÇA, 2011).  

Ao se considerar esses aspectos, os complexos podem ser tratados dentro do 

planejamento como áreas verdes, porém com uma ressalva relacionada a sua função 

ecológica. Nesse caso, recomenda-se o estabelecimento de um planejamento mais 

específico para essas áreas. Deve-se definir estratégias que possibilitem o aumento do 

Percentual de Cobertura Arbórea e a diminuição do percentual de impermeabilização, para 

que esses espaços possam ser otimizados quanto as suas funções ecológicas, com o 

oferecimento de um maior conforto ambiental.  

 

5) Áreas potencialmente coletivas 

 

A identificação e classificação das áreas “potencialmente coletivas” incluídas no 

Grupo B, Subgrupo B2, foram realizadas de forma aleatória durante o trabalho de campo, 

porque a categorização quanto a sua natureza pública não consta na Base de Dados 

utilizada. Com o auxilio da chave de classificação esses espaços foram analisados 

observando-se alguns indicativos que pudessem esclarecer se a área era realmente pública, 

como presença de equipamentos urbanos públicos (placas indicativas, bancos) e consulta a 

moradores da vizinhança. Com a aplicação desse processo foi possível identificar apenas 3 
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áreas (Tabela 2.6). No oficio enviado a EMURB, (APÊNDICE B), constava 

questionamentos relacionados à verificação da natureza pública dessas áreas, assim como, 

a solicitação de informações cadastrais sobre outras áreas públicas ociosas, com o 

potencial para constituir uma área verde. No entanto, até o término deste trabalho a 

entrevista solicitada, no ofício, não foi atendida.  

 

Tabela 2.6 – Classificação de áreas potenciais à constituição de uma área verde e respectivo 

agrupamento, conforme Modelo de Classificação de Áreas Públicas (MCAP), município de Aracaju-

SE. 

NOME LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

(ha) 

GRUPO 

(MCAP) 

Área 1  Loteamento Parque dos Coqueiros /Bairro Inácio Barbosa  1,54 B2 

Área 2  Bairro Suissa 2,28 B2 

Área 3  Zona de Expansão 1,35 B2 

TOTAL  

 

5,16 - 

 Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

Durante a realização do estudo foram obtidas informações de outras fontes 

(Cartório 5º Oficio, Processo 5757 de 05/01/1978, lv. 2, fl. 75, matrícula 3095) de que a 

“Área 1” (Figura 2.15) é um remanescente dos 4,7 ha (47.377,23m²) que foram doados a 

Prefeitura em 1978 para constituir a área verde do “Loteamento Parque dos Coqueiros”, no 

Bairro Inácio Barbosa. A “Área 2” pertence ao exército, ou seja, não deixa de pertencer a 

Administração Pública e pode ser pleiteada pela Prefeitura junto ao exército para a 

construção de um Parque (Figura 2.16). A “Área 3”, atualmente encontra-se abandonada, 

apenas com um piso antigo que provavelmente foi uma quadra de futebol (Figura 2.17). 
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O Código de Urbanismo do município define que “Em todo loteamento
3
, será 

exigido a percentagem de 15% em praças (área verde), além das ruas traçadas” (Art. 28º, 

ARACAJU, 1966). Porém, conforme informação pessoal de funcionário da EMURB a 

Prefeitura ainda na possui nenhum Banco de Dados registrando essas áreas. No momento, 

não há como identificar onde estão localizadas, e se, atualmente, constituem áreas de 

praças ou outro tipo de área verde. Para isso, é preciso realizar um levantamento e uma 

verificação nos projetos de construção dos loteamentos do município e posterior 

confirmação das informações em campo.  

Diante do exposto, a realização desse levantamento é extremamente importante 

para o planejamento, onde se faz necessário a identificação, quantificação e uma análise 

qualitativa dessas áreas, onde se possa verificar se estas realmente constituem áreas de 

praças e se não estão sendo utilizadas para outros fins. Associado a isso, é necessário, 

também, desenvolver um mecanismo de controle e verificação quanto aos novos 

loteamentos se estes estão atendendo à legislação. Por fim, as informações devem constar 

em um banco de dados atualizado que facilite o processo de fiscalização e gerenciamento 

desses locais. 

Essas estratégias podem ser fundamentais para o planejamento do ponto de vista 

quantitativo, pois permitem um controle mais eficaz na manutenção dos percentuais de 

áreas verdes propostos para os loteamentos o que, consequentemente, influenciará 

positivamente o controle do quantitativo de áreas verdes em todo perímetro urbano da 

cidade.  

 

Classe 3 – Áreas associadas as áreas protegidas 

As áreas protegidas são as mais significativas em termos de extensão, ocupando 

12,9% da área urbana do município (Tabela 2.1). Essas áreas contribuem sobremaneira 

para a manutenção da qualidade ambiental da cidade devido aos serviços ambientais que 

                                                           
3
 Compreende-se da Lei Nº 19/1966 - Código de Urbanismo do Município de Aracaju ao verificar o seu Art. 

32º que para ser considerado um loteamento á área deve ser maior que 40.000 m² (Art. 32º - “Fica proibido o 

loteamento de área menor que 40.000 m², exceto quando já estiver amarrado entre loteamentos já 

aprovados”). 
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proporcionam (HENKE-OLIVEIRA, 1996). Funcionam como áreas de drenagem natural, 

regulação hídrica e microclimática, conservação da biodiversidade, hábitat de animais, 

dentre outros (MASCARÓ e MASCARÓ, 2009). No entanto, historicamente vêm sofrendo 

um intenso processo de degradação (ALMEIDA, 2010), devido, principalmente, à 

expansão urbana da cidade. Esse processo é intensificado, pela ocupação irregular dessas 

áreas tanto por empreendimentos de casas populares, como por empreendimentos de 

grande porte como loteamentos e condomínios residenciais. 

 

6) Unidades de Conservação  

 

Existe apenas uma unidade de conservação no município, pertencente ao grupo Uso 

Sustentável, classificada na categoria Área de Proteção Ambiental (APA) conforme o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2002). A APA Morro do Urubu 

ocupa uma área de 213,8 ha, foi criada em 1993 (SERGIPE, 1993), e abriga o último 

remanescente de vegetação arbórea de Mata Atlântica da cidade (Figura 2.18). Constitui 

um dos mais importantes espaços de conservação ambiental do município funcionando 

como uma área de regulação hídrica e microclimática da região. Também, é considerada 

como reserva da biosfera pela UNESCO desde o ano de 2000 (MATOS e GOMES, 2011).  

 

 

Figura 2.18 - Vista parcial da APA Morro do Urubu, município de Aracaju, 2011. Fonte: acervo do 

autor, 2012. 
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Apesar da importância dessa unidade de conservação, não há até o momento a 

elaboração de um plano de manejo dessa unidade, instrumento do planejamento, 

fundamental para a sustentabilidade da área (MATOS e GOMES, 2011). Além disso, no 

Plano Diretor vigente no município a APA Morro do Urubu está localizada em uma Zona 

de Adensamento Básico - ZAB, ou seja, “Zonas que apresentam potencial de urbanização, 

porém com “déficit” de infra-estrutura, sistema viário, transporte, comércio e serviços 

(ARACAJU, 2000),”. Para Chagas, (2009) essa situação demonstra uma incompatibilidade 

entre objetivos conservacionistas relacionados com a criação da APA e o planejamento 

urbano do município, comprometendo, assim, a conservação desse importante 

remanescente de Mata atlântica no Meio Urbano.  

 

7) Áreas de Preservação Permanente 

 

As Áreas de Preservação Permanente (APP’s), identificadas nesse trabalho, 

correspondem predominantemente a remanescentes de manguezais, com vegetação de 

porte arbóreo arbustivo (Figura 2.19), as quais ocupam uma área de 1.932,84ha. Conforme 

a Lei de proteção a vegetação nativa (BRASIL, 2012), estas áreas devem ser 

permanentemente preservadas em toda sua extensão, estejam elas localizadas em zonas 

rurais ou urbanas.  

 

 

Figura 2.19 – Remanescentes de Manguezal as margens do rio Sergipe, Bairro Industrial, município de 

Aracaju, SE. Fonte: acervo do autor, 2013. 
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As áreas mais extensas e menos fragmentadas estão localizadas na porção sul do 

município, na Zona de Expansão. Os remanescentes mais fragmentados e com uma maior 

intensidade de pressão antrópica, devido, principalmente, ao processo de ocupação da 

cidade estão localizados na porção Oeste e Norte do município, que corresponde 

respectivamente à Zona de Adensamento Básico 1 (ZAB1) e a Zona de Adensamento 

Básico 2 (ZAB 2). Na região Central da cidade, onde estão localizadas as Zonas de 

Adensamento Prioritário (ZAP’s) não foi identificado nenhum remanescente significativo 

dessas APP’s.  

No plano diretor do município consta a delimitação e caracterização de Áreas 

definidas como de Interesse Ambiental (AIS’s), as quais são conceituadas como “áreas de 

preservação, áreas de proteção, os espaços abertos e as paisagens notáveis do município, já 

definidos na legislação federal, estadual e municipal existente, bem como aqueles que 

assim vierem a ser definidas por Lei” (ARACAJU, 2000, pág. 54). 

Dentre essas AIS’s consta a delimitação de 399,78ha de áreas denominadas como 

Parques Ecológicos (Figura 2.20), definidos como: 

As áreas verdes em acelerado processo de degradação ambiental ou cujo 

conjunto ainda seja de notável valor natural, destinados a uso público, a fim de 

garantir e promover o nível de arborização da cidade, e os índices de 

permeabilidade do solo e de proporcionar uma relação harmônica entre os meios 

antrópico e natural (ARACAJU, 2000, pág. 19).  
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Figura 2.20 – Localização dos Parques Ecológicos definidos como áreas de Interesse Ambiental do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Aracaju. Fonte: ARACAJU, 2000. 
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Para facilitar a análise desta pesquisa, as áreas delimitadas como parques 

ecológicos (representados na figura acima) foram numerados de 1 a 7 e os seus limites 

analisados por meio da interpretação de imagens de satélite de 2008. Considerando os 

polígonos determinados no plano diretor, dentro dos limites desses parques ainda 

encontram-se remanescentes de Manguezais (Parque 1, 4, 5 e 6) e áreas de contenção de 

dunas com vegetação rasteira de restinga (Parques 2, 3 e 7), 75,4 ha (19%), dessas áreas, 

são urbanizados ou apresentam solo exposto e degradado (Tabela 2.7) (Figura 2.21).  

  

Tabela 2.7 – Parques ecológicos definidos dentro do estudo Geoambiental do município de Aracaju-SE 

realizado em 2004. 

Nº NOME 

ÁREA DO 

PARQUE 

(ha) 

ÁREA COM 

VEGETAÇÃO 

(ha) 

ÁREA 

URBANIZADA/ 

SOLO EXPOSTO 

(ha) 

ÁREA 

URBANIZADA/ 

SOLO EXPOSTO 

(%) 

1 Parque Ecológico 41,56 21,88 19,68 47% 

2 Parque Ecológico (Dunas) 16,83 16,83 0,00 0% 

3 Parque Ecológico (Dunas) 95,78 78,64 17,14 18% 

4 Parque Ecológico 5,95 3,6 2,36 40% 

5 Parque Ecológico  31,81 21,03 10,78 34% 

6 Parque Ecológico  177,96 155,38 22,57 13% 

7 Parque Ecológico (Dunas) 29,90 27,03 2,87 10% 

TOTAL  399,78 324,38 75,40 19% 

Fonte: dados atualizados de ARACAJU, 2004. 
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Apesar das áreas dos parques constarem no plano diretor, representadas por mapa 

temático, verificou-se que não há decretos oficializando a criação desses parques e nem 

planos de manejo ou políticas municipais para a sua conservação.  

Observou-se, também, que dentro dos limites do parque nº 4, existe um decreto 

municipal instituindo uma área estimada em 25.027,416m² (2,5ha) como Parque Municipal 

Ecológico do Tramandaí (ARACAJU, 1996), sendo que os limites desse parque 

“secundário” estão localizados dentro da área ainda com vegetação. O Parque Ecológico 

do Tramandaí foi criado com intuito de preservar o manguezal do riacho Tramandaí 

existente na região, anteriormente ao surgimento do bairro Jardins, situado na zona sul de 

Aracaju. No entanto, esse fato não impediu o processo de degradação e ocupação antrópica 

dentro dessa área, processo potencializado, principalmente, pela construção do Bairro 

jardins iniciado em 1996 (SOUTO, 2012). Atualmente o parque encontra-se em um 

avançado processo de degradação ocasionado pelo escoamento in natura do esgoto do 

bairro jardins, depósito de lixo e outros, ocasionando interferências na regulação hídrica da 

maré e consequentemente mortalidade da vegetação (Figura 2.21).  

 

 

Figura 2.22 – Vegetação degradada do Parque Ecológico do Tramandaí, Município de Aracaju-SE. 

Fonte: acervo do autor, 2013. 
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Evidencia-se que há dentro do planejamento a intenção ou propostas de criação 

desse tipo de parques ecológicos municipais, porém não há uma política de gerenciamento 

e fiscalização dessa operacionalização. Isso resulta em problemas como os observados 

acima, demonstrando que a falta de um planejamento adequado torna a expansão urbana de 

uma cidade incompatível com as prerrogativas da conservação ambiental dos ecossistemas 

naturais ainda presentes nesse meio.  

Acredita-se que as áreas desses parques, deveriam ser decretadas como áreas 

municipais protegidas na categoria Parques Ecológicos, conforme consta no plano diretor 

que: 

Na definição do Plano Qüinqüenal, conforme disposto na Lei do Plano Diretor, 

deverá ser observada, como diretriz prioritária, a aquisição das áreas dos Parques 

Ecológicos e a implementação de programas de revitalização de Áreas de 

Interesse Ambiental degradadas constantes dos Anexos I e II desta Lei 

(ARACAJU, 2000, pág. 77). 

 

A instituição destes faz-se necessário de forma urgente, tendo em vista que as áreas 

onde estão localizados são de grande pressão antrópica e como demonstrando nos 

resultados da Tabela 2.6, já apresentam dentro dos seus limites percentuais de urbanização, 

que na maioria deles ocorreu de forma desorganizada. 

Porém, somente a instituição desses não é suficiente, deve-se criar os mecanismos 

político administrativos para a sua conservação, como planos de planejo, estabelecer mais 

diretrizes, dentro do plano diretor, para o parcelamento e uso do solo nas adjacências 

dessas áreas. Além de uma fiscalização mais restritiva das licenças concedidas para a 

construção de novas obras e empreendimentos da cidade. 

A criação desses parques ecológicos municipais pode constituir-se em uma 

estratégia de planejamento adequada para a conservação dos remanescentes de vegetação 

existentes no município, desde que a sua instituição esteja associada a uma gestão eficiente 

de todo processo. Apesar das áreas de manguezais serem instituídas como de Preservação 

permanente (BRASIL, 2012), é importante a decretação destas dentro do Plano Diretor, 

como áreas não urbanizáveis, dessa forma reforça-se a importância desses remanescentes 

dentro do ecossistema urbano, ao mesmo tempo em que os órgãos licenciadores de obras 

de urbanização contarão com mais um instrumento legal para embasar a proteção dessas 
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áreas. Deve-se, também, desenvolver mecanismos de fiscalização das metas e estratégias 

estabelecidas.  

Certamente as áreas já urbanizadas dentro desses limites permanecerão nessa 

condição, o que se precisa daqui em diante é implantar as estratégias necessárias para se 

conservar o que ainda existe (Figura 2.23). Esse tipo de política é fundamental para que se 

possa evitar que os novos parques, apresentem o mesmo cenário observado no Parque do 

Tramandaí. O planejamento que apresenta uma gestão eficiente torna possível o 

crescimento urbano sustentável de uma cidade.  

 

 

Figura 2.23 – Vista parcial da vegetação remanescente dentro dos limites do Parque Ecológico nº 6, 

área da Ponte sobre o Rio Poxim, Bairro Inácio Barbosa, Município de Aracaju-SE. Fonte: acervo do 

autor, 2013. 

 

Para as análises deste estudo, nas áreas onde os limites desses parques estão 

localizados, considerou-se apenas o computo das áreas com vegetação nativa 

remanescente. Os limites dos supostos parques ecológicos não foram considerados porque 

não existem decretos oficializando a sua criação e nem mesmo políticas municipais de 

conservação desses locais. Por isso a vegetação remanescente foi enquadrada dentro dessa 

Classe (3), como Área de Preservação Permanente, conforme a legislação Federal 

(BRASIL, 2012).   
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2.3.2 Agrupamento das categorias analisadas  

 

Após todas essas análises realizadas para a classificação qualitativa do Sistema de 

Áreas Verdes Públicas do município procedeu-se o processo de síntese, que corresponde 

ao agrupamento das classes (HENKE-OLIVEIRA, 1996), ficando as categorias 

distribuídas em seus respectivos grupos, conforme a Tabela 2.8. Essa classificação guiou o 

processo de cálculo dos índices espaciais de áreas verdes, que serão discutidos no próximo 

capítulo.  

 

Tabela 2.8 – Classificação qualitativa do Sistema de Áreas Verdes Públicas de Aracaju-SE, conforme o 

Modelo de Classificação de áreas Públicas (MCAP).  

Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

O sistema de classificação de áreas verdes deve ser sempre atualizado e monitorado 

porque espaços que hoje não puderam ser considerados de forma efetiva como uma área 

verde, caso execute-se uma gestão mais específica com as estratégias voltadas para a 

adequação da sua qualidade, futuramente poderão ser reclassificadas e incorporadas ao 

total de áreas pertencentes ao grupo C, ações que resultarão no aumento do número de 

áreas verdes do município. Portanto, as áreas que hoje integram o grupo B (B1 e B2) 

devem ser alvo de ações prioritárias dentro do processo de planejamento, no qual metas 

específicas devem ser estabelecidas com o objetivo de se adequar essas áreas, de forma 

que, futuramente, possam cumprir efetivamente todas as funções exigidas dentro do 

conceito de áreas verdes urbanas. 

CATEGORIAS DE ÁREAS VERDES Fr ÁREA TOTAL (ha) GRUPO (MCAP) 

Praças  72 20,20 C 

Parques públicos  3 120, 24 C 

Complexos de lazer 4 49,5 C 

Áreas potencialmente coletivas  
3 5,16 B1 

98 55,13 B2 

Canteiros/rotatórias 11 2,56 A 

Unidade de Conservação  1 213,8 D 

Área de Preservação Permanente  21 1.932,84 D 

TOTAL  213 2.332,38 -  
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Já as áreas do grupo D devem ser permanentemente monitoradas, a fim de se evitar 

a ocupação irregular e a degradação desses locais, processo que segundo Almeida (2010), 

historicamente ocorre na cidade. A observação dos mecanismos legais que devem garantir 

a proteção dessas áreas e a regulação dos seus usos é fundamental para a sua conservação.  

A localização de todas das categorias que compõem o sistema de áreas verdes 

públicas do município podem ser visualizadas na Figura 2.24. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados obtidos nessa fase apresentaram-se como um ponto fundamental para 

o planejamento das áreas verdes públicas por ser possível avaliar as potencialidade e 

fragilidades do cenário atual. Os procedimentos metodológicos adotados para classificar o 

Sistema de Áreas Verdes Públicas foram considerados adequados para a análise qualitativa 

das categorias de áreas verdes do município. Além disso, a sistemática de classificação e 

caracterização adotadas permite estabelecer estratégias, para a melhoria da qualidade 

desses espaços, mais especificas para cada tipo de categoria.   

As áreas protegidas são as mais significativas do sistema em termo de área 

ocupada, evidenciando-se a importância dessa categoria para a manutenção da qualidade 

ambiental do município. Observou-se também que além da necessidade de se fiscalizar se a 

legislação federal, que deveria garantir a conservação dessas áreas, está sendo cumprida, é 

preciso estabelecer dentro das políticas urbanas e ambientais do município estratégias e 

mecanismos de gestão mais eficientes, a fim de garantir a conservação dos recursos 

naturais presentes nessas unidades.  

Relacionando-se as categorias analisadas com a qualidade socioambiental dos 

espaços os Parques públicos de recreação são as áreas que apresentam a maior a qualidade 

dentre as outras categorias. São espaços que contribuem sobremaneira com o conforto 

ambiental nas adjacências das áreas onde estão localizados e oferecem todos os elementos 

para usufruto da população, como um espaço de lazer ao ar livre.  

As praças públicas constituem dentro do cotidiano da população os espaços mais 

importantes, porém, grande parte delas apresentou um comprometimento da sua qualidade 

quanto ao conforto ambiental que oferecem. Isso compromete o uso destas, pela 

população, como espaço de lazer e convivência social. Além disso, é a categoria com a 

maior frequência, dessa forma na maioria dos bairros da cidade a presença de vegetação de 

porte arbóreo fica condicionada dentro desses espaços. Logo, percebe-se a importância das 

praças tanto para o caráter social das áreas verdes, como para a manutenção de um 

microconforto ambiental nesses locais.    
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CAPÍTULO 3 – ÍNDICES ESPACIAIS DAS ÁREAS VERDES 

PÚBLICAS DE ARACAJU, SERGIPE 

 

RESUMO: Os índices espaciais das áreas verdes públicas de Aracaju foram calculados 

com base nos resultados da classificação dos espaços livres da cidade. Os valores foram 

obtidos por meio da interpretação de imagens de satélite Quickbird (2008) e processamento 

de dados em programas de Sistema de Informações Geográficas (SIG’s). Avaliou-se quali-

quantitativamente os aspectos relacionados com 3 índices: (1) Percentual de Áreas Verdes 

- PAV; (2) Percentual de Cobertura Arbórea –PCA e seu respectivo índice (Índice de 

Cobertura Arbórea por Habitante) e o (3) Índice de Áreas Verdes Públicas por Habitante – 

IAVP. O PAV foi tratado como um índice que reflete a qualidade ambiental do sistema, 

por considerar a influência de todas as áreas, independente da sua qualidade e das funções 

que exercem. Já o IAVP foi tratado como um índice que reflete a qualidade socioambiental 

da cidade, por considerar no seu computo somente as áreas verdes de acesso livre ao 

público e que apresentam equipamentos para o lazer. O PAV da cidade é de 14,48% em 

relação à área urbanizada e o PCA é de 9,7% com um valor de ICA de 28,09m²/hab. Já o 

IAV, foi de apenas 3,4m² de área verde por habitante. O resultado demonstra que as áreas 

protegidas contribuem sobre maneira para o valor dos índices, em contrapartida existe um 

acentuado déficit de áreas verdes associadas ao lazer, como praças e parques. Logo, faz-se 

necessário a implantação de mais parques de recreação, implantação de mais praças 

públicas nas áreas que apresentaram os piores déficits e políticas municipais para a 

conservação das áreas protegidas. Palavras-Chave: Índice de Área Verde, Índice de 

Cobertura Arbórea. 

 

ABSTRACT: The space rates of the public green areas of Aracaju were calculated based 

on the classification results of the free spaces of the city. The values were obtained through 

interpretation of Quickbird satellite images (2008) and data processing in programs of 

Geographic Information System (SIG’s). The related aspects were evaluated into 3 rates: 

(1) Green Area Percentage – PAV; (2) Tree Coverage Percentage – PCA and its respective 

rate (Tree Coverage Rate by Inhabitant-ICA) and (3) Public Green Area Rate by Inhabitant 

– IAVP. The PAV was treated as the rate that reflects the environmental quality of the 

system, considering the influence of all areas independently of its quality. As for the IAVP, 

it was treated as a rate that reflects the socio-environmental quality of the city, once they 

are free public green areas and have leisure equipments. The PVA of the city is 14.48% 

compared to urban areas and the PCA is 9.7% with a ICA of 28.09m²/inhabitant. The IAV 

was only 3.4m² of Green área per inhabitant. The result shows that the protected areas 

contribute for the rate values. On the other hand, there is a high deficit of green areas 

associated with leisure, like parks and squares. Therefore, it is necessary to build more 

recreation parks, more public squares in the areas that show the worst deficit and also 

create policies to preserve the protected areas. Key-words: Green Areas Rate, 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento do Sistema de Áreas Verdes da cidade, além da sua classificação 

pode ser analisado por meio do estabelecimento de índices e indicadores de qualidade, 

sendo que um dos índices mais calculados é o Índice de Áreas Verdes (IAV – 

m²/habitante), definido como “a relação entre valor da área caracterizada como área verde 

e a população residente” (FONTES, 2008, pág. 937). Como o IAV está associado a fatores 

demográficos, o público deve ter acesso a essas áreas, as quais além das funções ecológicas 

devem atender plenamente às demandas sociais de lazer e conforto, dessa forma esse 

índice pode ser abordado como um indicador de qualidade de vida (HENKE-OLIVEIRA, 

1996; HENKE-OLIVEIRA, SANTOS e PIRES, 1999). 

Em alguns trabalhos, os autores (HENKE-OLIVEIRA, 1999; GUZZO, 1999; 

ROSSET, 2005; HARDER, RIBEIRO e TAVARES, 2006; ZANIN et al., 2007; FREIRE 

et al., 2012) já consideram que os índices espaciais, relacionados ás áreas verdes, devem 

ser abordados sob o ponto de vista de dois aspectos, onde primeiramente, calcula-se a 

quantidade total das áreas existentes independente da sua qualidade ou acesso a população, 

essa abordagem enfatiza o valor potencial associado a essas áreas, e posteriormente, o 

índice é calculado após a realização de uma análise qualitativa das áreas, onde é 

observadoo se estas, além de cumprirem a função ecológica e estética estão associadas ao 

uso coletivo da população, cumprindo a função do lazer e recreação de forma efetiva. 

Sendo que este último corresponde ao valor real do Índice de Áreas Verdes (IAV) do local.  

Cada cidade ou região apresenta particularidades que vão exigir o estabelecimento 

de índices e indicadores de áreas verdes diferenciados, os quais devem estar associados às 

necessidades e às características encontradas. Daí a importância de se realizar uma 

classificação anterior, dos elementos que compõem o Sistema de Áreas Verdes, antes do 

cálculo, propriamente dito, de índices.  

O simples cálculo dos índices espaciais não reflete todos os aspectos que devem ser 

considerados dentro do processo de planejamento desse objeto de estudo, contudo constitui 

um dos principais norteadores do planejamento, por permite avaliar o cenário atual de 

forma quali-quantitativa. Dentro desse contexto a realização desse trabalho teve como 

objetivo estabelecer os índices espaciais de áreas verdes públicas do município, a fim de 
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sistematizar informações essenciais para o planejamento do Sistema de áreas verdes da 

cidade.  

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

 

3.2.1 Área de estudo  

 

O estudo foi realizado, considerando-se todo perímetro urbano de Aracaju. A área 

total do município é 181,9 Km², porém para este estudo subtraiu-se desse valor, a área 

correspondente ao oceânico atlântico, considerando-se apenas uma área continental 

urbanizada de 165,7 km².  

O território de Aracaju conforme o seu Plano Diretor está dividido em três grandes 

Macrozonas que apresentam características diferenciadas quanto à homogeneidade, ao uso 

e à ocupação, caracterizadas entre si pela função social e parâmetros urbanísticos 

diferenciados (ARACAJU, 2000). Esse zoneamento foi utilizado como base para o cálculo 

dos índices e discussão analítica do estudo, baseando-se no pressuposto de que qualquer 

trabalho associado a aspectos do planejamento urbano devem está em consonância com os 

critérios e definições propostos nesse instrumento. É também uma forma de avaliar se os 

itens que estão postos nesse documento contribuem de forma concreta para o planejamento 

adequado do espaço dentro das questões avaliadas no estudo.  

Cada zona e suas subdivisões foi considerada como uma Unidade de Planejamento 

(UP), e as subdivisões destas os seus setores que corresponde aos bairros (Quadro 3.1) 

(Figura 3.1). 
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Quadro 3.1 – Características das Macrozonas do município, definidas como Unidades de Planejamento 

da pesquisa, Aracaju, 2012.  

 

UNIDADES DE 

PLANEJAMENTO (UP’s) 
NOME  DEFINIÇÃO 

UP1 ZAP’s 

Zona de Adensamento Preferencial - aquela em que o 

potencial de urbanização, dado pela disponibilidade da 

infraestrutura básica, equipamentos urbanos e boa 

acessibilidade, possibilitam adensamento maior que aquele 

correspondente ao coeficiente único de aproveitamento, de 

acordo com o que dispõe o Art. 199, § 1º, da Lei Orgânica 

de Aracaju. Subdividi-se em ZAP 1 (UP1a), ZAP 2 (UP1b), 

ZAP 3 (UP1c), ZAP 4 (UP1d) e ZAP 5 (UP1e).  

UP2 ZAB’s 

Zona de Adensamento Básico: aquela que apresenta 

potencial de urbanização, porém com “déficit” de 

infraestrutura, sistema viário, transporte. O adensamento e o 

uso e a ocupação do solo devem ser realizados de forma 

controlada, a fim de aproveitar o potencial de urbanização 

existente, diminuindo a necessidade de novos investimentos 

públicos em infra-estrutura; subdivide-se em ZAB 1(UP2a) 

e ZAB 2 (UP2b).  

UP3 ZAR 

Zona de Adensamento Restrito: aquela que apresentam 

padrão de ocupação disperso e descontínuo, com acentuado 

“déficit” de infraestrutura e serviços urbanos. Atualmente 

conhecida como “Zona de Expansão”. 

Fonte: Adaptado de ARACAJU (2000). 
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3.2.2 Coleta e análise dos dados  

 

Cálculo de índices espaciais  

 

Após a classificação e análise do Sistema de Áreas Verdes do Município discutido, 

procedeu-se o cálculo dos índices espaciais, considerando-se a categorização estabelecida 

nos resultados do capítulo 2 (Tabela 2.8). Foram calculados os seguintes índices: (1) 

Percentual de Áreas Verdes públicas (PAV); Índice de Áreas Verdes Públicas 

(IAVP/m².hab
-
) e Percentual de Cobertura Arbórea (PCA): 

 

 

(1) Percentual de Áreas Verdes públicas (PAV) 

Para a estimativa do PAV considerou-se o somatório de todas as áreas classificadas 

no estudo, independente do acesso da população e da avaliação qualitativa do espaço. 

Nesse caso, considerou-se a importância ecológica e/ou estética que essas áreas 

representam, podendo o índice ser avaliado como um indicador de qualidade ambiental 

(HENKE-OLIVEIRA, 1996). Para isso, foi realizado o somatório de todas as áreas (Ar) 

pertencentes aos grupos A, B, C e D (Quadro 2.1), dividas pela área urbanizada (ArUrb)
4
 

(Equação 3.1): 

 

 
(3.1) 

 

(2) O Índice de Áreas Verdes Públicas (IAVP/m².hab
-
) 

 

O IAVP foi calculado através de dois procedimentos: no primeiro (Procedimento 

A) consideraram-se apenas as áreas classificadas dentro do grupo C, ou seja, as áreas 

verdes que cumprem de forma efetiva a sua função ambiental, social e estética, conforme 

os critérios estabelecidos, sendo que o resultado desse procedimento foi tratado como o 

                                                           
4
 A área total do município é 181,9 Km², porém para esse estudo retirou-se o valor correspondente ao 

oceânico atlântico, considerando-se apenas uma área de 165,7 km² (A Urb.) de área continental efetivamente 

urbanizada. 
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índice real de áreas verdes públicas da cidade. No segundo procedimento (Procedimento 

B), considerou-se o somatório das áreas classificadas dentro dos grupos B e C, sendo o 

resultado desse procedimento tratado como um índice potencial, tendo em vista que as 

áreas classificadas dentro do grupo B não cumprem de forma efetiva a função de área 

verde. Os IAVPs foram calculados pela forma tradicional: somatório da área verde (ArV) 

total, dividida pelo número de habitante (hab) da unidade considerada (Equação 3.2):  

 

 

(3.2) 

 

Como o IAV é um índice associado a valores demográficos e, consequentemente, 

deve-se considerar o uso e o acesso da população a esses espaços. As áreas do grupo A, 

que correspondem ao verde de acompanhamento viário, foram excluídas do cálculo desse 

índice.  

 

(3) Percentual de Cobertura Arbórea (PCA) 

Para o cálculo da Cobertura Arbórea considerou-se o percentual de área urbanizada 

(A Urb.) coberta pela projeção das copas de árvores e arbustos associadas a maciços de 

vegetação nativa ou implantada pertencentes às áreas dos grupos A, B, C e D. Excluiu-se 

as árvores isoladas presentes em calçadas, vias públicas e no interior de residências. O 

percentual é calculado somando-se a área recoberta por vegetação arbórea ou arbustiva 

(ArC) dividido pela área urbanizada (Ar Urb.) (Equação 3.3):  

 
(3.3) 

Esse índice também foi avaliado fazendo-se uma associação demográfica, na qual 

estabeleceu-se o quantitativo em m² de área recoberta, por vegetação arbóreo-arbustiva, 

distribuído por habitante, resultando em um valor que correspondeu a um índice 

secundário: Índice de Cobertura Arbórea por Habitante (ICA/m².Hab
-
) (Equação 3.4): 

 

(3.4) 
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Primeiramente os valores de cada índice foram calculados com o auxílio do 

programa Excel, posteriormente os dados foram inseridos no Programa de 

geoprocessamento SIG ArcGis para proceder à análise espacial dos dados e consequente 

confecção dos mapas temáticos.  

  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Análise dos Índices espaciais  

 

A Classificação do Sistema de áreas verdes do município de Aracaju foi 

fundamental para obtenção de índices espaciais mais específicos e criteriosos, pois se 

considerou a efetividade das funções exercidas por cada tipo de categoria analisada.  

Com base na Tabela 2.8 (Capítulo 2), o Percentual de Áreas Verdes (PAV) foi 

calculado considerando-se as áreas de todos os grupos (A, B1, B2, C e D). O PAV 

apresentou-se como um bom indicador de qualidade ambiental. As áreas foram avaliadas 

sob o ponto de vista das funções ecológicas que exercem, por exemplo, os parques e 

praças, quando adequadamente arborizados contribuem para uma melhoria do microclima 

dos locais onde se encontram. Já as áreas protegidas funcionam como áreas de conservação 

da biodiversidade, regulação hídrica e microclimática da cidade, dentre outras funções. Os 

valores foram analisados por Unidade de Planejamento (Macrozonas). 

O Percentual de Cobertura Arbórea – PCA foi calculado considerando-se a 

projeção das copas da vegetação arbórea arbustiva, presente em todos os Grupos, sendo 

analisado sob duas perspectivas: ocupação no espaço, que corresponde ao próprio PCA 

(%) e a associação com valores demográficos avaliando-se a área de cobertura arbórea 

distribuída por habitante (Índice de Cobertura Arbórea – ICA (m²/Hab)).  

Já para o cálculo do Índice de Áreas Verdes Públicas – IAVP (m²/Hab.) foram 

obtidos dois valores: o IAVP_A calculado apenas com o somatório das áreas do Grupo C e 

o IAVP_B calculado pelo somatório das áreas dos Grupos B e C. Para a análise desse 

índice adotou-se como unidade territorial os bairros ao invés das macrozonas, porque as 
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informações demográficas do município estão distribuídas apenas por bairro e o 

agrupamento dos valores dos bairros que compõem cada macrozona não é uma operação 

possível devido ao fato de que existem bairros que estão divididos entre duas macrozonas 

como é o caso do Grageru, Siqueira Campos, Suissa, Centro e 13 de Julho. Por isso não foi 

possível precisar qual o real número de habitantes em cada macrozona da cidade.  Além 

disso, o IAV é um índice que está diretamente associado com aspectos da qualidade 

socioambiental e analisá-lo sob a ótica de uma unidade territorial menor proporciona o 

estabelecimento de estratégias e metas para o planejamento mais específicas e adequadas a 

realidade do local avaliado.  

Percentual de Áreas Verdes – PAV 

O PAV médio da cidade é de 8,9%, variando 1,37%, observado na ZAP-05 até 

25,09%, observado na ZAB-01 (Figura 3.2). 
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São as áreas protegidas que contribuem significativamente para os percentuais mais 

altos do município, por apresentarem dimensões maiores do que a de outras categorias. 

Legalmente (BRASIL, 2012; BRASIL, 2006; BRASIL, 2000) essas áreas não podem ser 

suprimidas, devastadas ou revertidas para outros usos que não sejam com fins de 

conservação e uso racional dos recursos do ecossistema. O gerenciamento desses locais são 

regulamentados por mecanismos e estratégias superiores àquelas de caráter municipal 

(como Códigos de Urbanismo, Planos Diretores, Leis Orgânicas e outras).  

Consequentemente, espera-se que os 12,9% (2.146,6ha) de área ocupada por essa 

tipologia sejam permanentemente conservados e incluídos dentro do planejamento urbano 

da cidade como áreas não passiveis de ocupação ou utilização para outros fins. Considera-

se que a legitimidade da existência dessas áreas está acima da visão político-administrativa 

das presentes e futuras administrações municipais. As estratégias de planejamento 

relacionadas a essas áreas correspondem basicamente ao controle e a fiscalização do uso e 

da ocupação do solo, os quais são realizados por meio do monitoramento e da 

aplicabilidade das leis, as quais devem ser reforçadas dentro das diretrizes do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Sustentável do município.  

Espera-se que nos futuros planejamentos ou avaliações do Sistema de Áreas Verdes 

Públicas do município de Aracaju, esses valores estejam sempre presentes no cômputo das 

áreas verdes da cidade.  

A título de comparação e análise, retirou-se a influência das áreas protegidas do 

cálculo do PAV e considerou-se apenas, as áreas do grupo A, B e C, que são as áreas 

urbanisticamente implantadas. Assim, foi possível perceber que a distribuição espacial 

desse índice altera-se drasticamente, passando-se de um valor médio de 8,9% para 3,17% 

de área verde. E ainda altera-se, também, a hierarquia das zonas com os maiores valores. 

Nessa nova análise, os maiores valores foram encontrados na ZAP-04 (8,6%) e na ZAP-01 

(5,3%) e o percentual mais baixo na ZAR (0,08%) (Figura 3.3).  
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Com base nessa segunda distribuição do PAV, representada na Figura 3.3, as seguintes 

análises foram realizadas: 

As ZAP’s – Zonas de Adensamento Prioritário são aquelas com o melhor potencial 

de urbanização da cidade, as quais apresentam uma maior disponibilidade de infraestrutura 

básica possibilitando um adensamento maior do que o de outras áreas (ARACAJU, 2000). 

Correspondem às áreas da região central do município, densamente urbanizadas e 

urbanisticamente estabelecidas com uma infraestrutura básica satisfatória 

(desconsiderando-se os impactos ambientais gerados no seu processo de urbanização, 

como canalização dos córregos naturais, deficiências no sistema de drenagem e 

lançamentos de esgotos in natura diretamente no rio Sergipe, conforme trabalho de Santos, 

Daltro e Mendonça (2010)). Dentro do Plano Diretor vigente é a única área que apresenta 

uma diretriz de urbanização relacionada com a implantação das áreas verdes: “Intensificar 

o aumento de áreas verdes, tendo em vista a melhoria da qualidade ambiental” 

(ARACAJU, 2000, pág. 49). 

Tendo em vista os baixos valores de PAV, relacionados às áreas implantadas 

urbanisticamente, a intensificação do aumento dessas áreas não deve ser uma diretriz 

básica apenas das ZAP’s. Deve ser estabelecida para todas as macrozonas, principalmente, 

nas ZAB’s - Zonas de Adensamento Básico, que apesar de terem apresentado valores altos 

de PAV, quando inclusas as áreas protegidas, esses valores decaem quando se desconsidera 

a influência dessas áreas. 

As ZAB's que estão localizadas na Zona Norte, em parte da zona Sul e na Zona 

Oeste da cidade, são áreas que, apesar do potencial de urbanização, apresentam algum 

“déficit” na infraestrutura básica, no sistema viário, no transporte, comércio e serviços. Por 

isso, o coeficiente de aproveitamento
5
 do solo deve ser menor e o uso e ocupação do solo 

devem ser realizados de forma controlada, a fim de aproveitar o potencial de urbanização 

existente e diminuir a necessidade de novos investimentos públicos em infraestrutura 

(ARACAJU, 2000, pág. 49). 

                                                           
5
 Coeficiente de aproveitamento ou índice de Aproveitamento é a relação entre a área total construída e área 

total do lote ou gleba. O Plano Diretor vigente (2000) estabelece que o Coeficiente de aproveitamento básico 

da cidade é de 3, e na ZAP no máximo deve variar de 4 a 6, na ZAB no máximo 4 e na ZAR no máximo 3. 
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Atualmente, observa-se que são as ZAB’s que apresentam um processo de 

ocupação do solo mais intenso do que nas ZAP´s, onde conforme dados do último censo 

(Ano de 2010) (IBGE, 2012), a ZAB’S apresentam uma densidade demográfica de 

aproximadamente 604 habitantes por km² e nas ZAP’s essa densidade é de 

aproximadamente 87 habitantes por km². Dessa forma, faz-se necessário a definição de 

diretrizes mais específicas para a implantação de áreas verdes nas ZAB’s.  

A Unidade de Planejamento, ZAR – Zona de Adensamento Restrito apresenta uma 

dinâmica diferente das outras duas áreas. É uma zona de extrema fragilidade ambiental que 

abriga a maior quantidade de Áreas protegidas do Município e, além das áreas 

contabilizadas nesse estudo (955,60ha), ainda existem lagoas naturais de drenagem e áreas 

de estabilização de dunas, fatores que devem restringir o processo de ocupação da área. O 

Plano Diretor a caracteriza como área que apresenta um padrão de ocupação disperso e 

descontínuo, acentuado “déficit” ou ausência de infraestrutura e serviços urbanos, 

apresentando como diretrizes básicas:  

 

Garantir que a instalação de infraestrutura e serviços urbanos preceda o processo 

de uso e ocupação do solo. (...) Estruturar internamente as ZAR’s, em especial 

no que se refere ao sistema viário básico, sistema de macrodrenagem, 

preservação e proteção do meio-ambiente (ARACAJU, 2000, pág.50); 

 

Apesar de todas essas restrições esta é a área da cidade denominada como “Zona de 

Expansão Urbana (ZEU)”. Logo, especula-se que há uma tendência do crescimento urbano 

e econômico da cidade instalar-se nessa zona, que futuramente poderá tornar-se 

densamente povoada (MENEZES et al., 2012). Considerando esse aspecto, todas as 

diretrizes de ocupação do solo devem desde já ser pensadas, inclusive quanto ao Percentual 

de Áreas Verdes correspondente às áreas de uso coletivo que deve existir na zona, de 

forma que possa-se desenvolver um processo sustentável de ocupação do espaço, evitando 

problemas e impactos como os que ocorrem nas ZAP’s e ZAB´s. 

Por exemplo, como as ZAP’s são áreas intensamente urbanizadas, onde o solo é 

densamente ocupado por toda a infraestrutura urbana, são raros os espaços que podem 

apresentar um potencial para a implantação de novas áreas verdes, sendo que de acordo 

com a metodologia desse estudo não foi identificado nenhum nessas zonas. Assim, as 
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estratégias devem ser direcionadas para a manutenção dos índices existentes e otimização 

dos espaços que integraram o Grupo B2 (APÊNDICE B), a fim de se elevar os índices 

dessa zona. Outra estratégia seria investir em uma melhor arborização de canteiros e 

rotatórias que permitam a locação de uma arborização de porte arbóreo, desde que sejam 

devidamente planejados. 

Já nas ZAB’s deve-se investir de forma prioritária no planejamento que considere a 

identificação de novos espaços potenciais à constituição de uma área verde, otimização dos 

espaços potenciais identificados e dos espaços que integraram o Grupo B2, assim como, a 

fiscalização e controle dos percentuais de áreas verdes que os novos empreendimentos 

devem oferecer ao domínio público. 

 

Percentual de Cobertura Arbórea (PCA) e Índice de Cobertura Arbórea (ICA) 

 

Considerando-se a cobertura vegetal representada por árvores de porte arbóreo 

presentes nas praças, parques, canteiros, unidade de conservação e as de porte arbustivo 

presentes, principalmente, nas áreas de manguezais, Aracaju apresentou um Percentual de 

Cobertura Arbórea de 9,7% que corresponde a 16.044.758,34m² (1.604,48 ha) de área 

ocupada pela projeção das copas dessa vegetação. E ao distribuirmos a área representada 

por essa cobertura pelo total de habitantes da cidade observa-se um valor de 28,09m² de 

cobertura Arbórea por habitante, que corresponde ao Índice de Cobertura Arbórea por 

Habitante (ICA) (Tabela 3.1; Figura 3.4).  

 

Tabela 3.1 – Distribuição do Percentual de Cobertura Arbórea (PCA) e do Índice de Cobertura 

Arbórea (ICA) por categoria de área verde, do município de Aracaju-SE. 

TIPO  ÁREA (m²) PCA (%) ICA (m²/Hab.) 

Áreas protegidas  15.155.480,41 9,15 26,54 

Canteiros  27.994,30 0,02 0,05 

Parques  617.272,58 0,37 1,08 

Praças 244.011,05 0,15 0,43 

Total 16.044.758,34 9,68 28,09 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Com base na classificação proposta por Jim (1989), em um estudo realizado na 

cidade de Hong Kong, no qual o autor classifica os tipos de distribuição espacial da 

cobertura vegetal (Tree-canopy cover) baseado na geometria das manchas encontradas 

(Figura 3.5), pode-se verificar que a cobertura arbórea da cidade de Aracaju (Figura 3.4) 

apresenta um padrão predominante do tipo 1 caracterizado como isolado (isolated) 

variando entre um padrão disperso (dispersed) e agregado (clumped). Observa-se também 

que os maciços mais significativos e menos fragmentados dessa vegetação estão 

concentrados nas áreas protegidas (9,15%). Analisando-as separadamente pode-se 

classificá-las em um padrão do tipo 3 caracterizado como conectado na variante ramificado 

(ramified), enquanto que a vegetação presente nas áreas de praças, canteiros e parques 

representa apenas 0,54% da cobertura arbórea e apresenta um padrão de distribuição 

isolado na variante disperso (dispersed), caracterizando-se, assim, uma fragmentação e 

isolamento da vegetação presente nessas categorias. Esse cenário representa uma condição 

ruim do ponto de vista ecológico, além do baixo valor percentual da cobertura arbórea, 

também não há uma interconexão entre maciços de vegetação e nem há a presença de 

corredores ecológicos ou infraestruturas verdes conectando esses espaços (Figura 3.6), o 

que seria uma condição ideal para se aumentar a qualidade ambiental do sistema.  

 

Figura 3.5 – Classificação da distribuição espacial da cobertura vegetal urbana. Fonte: Jim (1989). 
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De acordo com essas análises e conforme o padrão de distribuição observado, na 

Figura acima, pode-se dizer, então, que as partes do extremo norte da cidade e do sudoeste 

apresentam os melhores padrões de conectividade da cobertura arbórea e a parte central da 

cidade apresenta os piores padrões, caracterizados por um intenso isolamento da cobertura 

arbórea restrita a áreas de praças, parques e canteiros centrais.  

Os percentuais e índices de cobertura arbórea são valores que refletem de forma 

mais significativa a qualidade ambiental do espaço em relação aos outros índices, 

principalmente, quanto ao conforto térmico. Isso se deve ao fato de que o cálculo do PCA 

considera somente a área efetivamente ocupada por vegetação, elemento da paisagem 

natural que mais contribui com a regulação climática de um local (MASCARÓ e 

MASCARÓ, 2009). 

 Mais uma vez, observa-se que as áreas protegidas, além de serem as maiores em 

termos de área ocupada no território (12,96%), abrigam os maiores percentuais de 

cobertura arbórea do município, constituindo-se em áreas fundamentais para a manutenção 

da qualidade ambiental.  

A cobertura arbórea representada pelas outras categorias (parques, praças e 

canteiros) (Figura 3.6), apesar de apresentarem um padrão de distribuição disperso e 

ocupar apenas 0,54% da área urbanizada do município, contribuem para melhoria do 

microclima dos locais onde estão implantadas. Esse cenário realça as prerrogativas já 

discutidas neste trabalho, relacionadas à importância de se aumentar o Percentual de 

Cobertura Arbórea (PCA) das praças por meio de uma Arborização Urbana bem planejada. 

O PCA representado por essas categorias são importantes para os locais onde se inserem, 

principalmente, nos núcleos centrais da cidade, onde a vegetação presente está restrita e 

condicionada dentro dessas categorias. Ressalta-se também o fato de que a presença das 

áreas protegidas é mínima ou mesmo nula nas áreas centrais do município.  
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Índice de Áreas Verdes Públicas (IAV) 

 

Aracaju apresentou um IAVP real (Procedimento A) de 3,4m²/hab. e um IAVP 

potencial (Procedimento B) de 4,4 m
2
/hab. (Tabela 3.2).  

 

Tabela 3.2 – Índices de áreas verdes públicas do município de Aracaju, SE distribuído por bairro. 

ID BAIRRO 
ÁREA 

BAIRRO (m²) 

Nº DE 

HABITANTES 

ÁREA 

VERDE_A(m²) 

ÁREA 

VERDE_B(m²) 

IAVP_A 

(m²/hab) 

IAVP_B 

(m²/hab) 

1 ATALAIA 3.718.653,48 11.799 212.827,58 229.807,04 18,04 19,5 

2 FAROLÂNDIA 6.234.089,23 38.257 10.009,55 98.936,05 0,26 2,59 

3 COROA DO MEIO  9.383.877,85 18.871 390.806,75 400.548,30 20,71 21,2 

4 INÁCIO BARBOSA 2.954.770,17 13.887 40.216,39 79.683,66 2,90 5,74 

5 SÃO CONRADO 3.165.501,67 30.675 - 34.082,22 0,00 1,11 

6 JABOTIANA 6.810.714,84 17.157 5.872,96 54.423,95 0,34 3,17 

7 GRAGERU 1.642.032,43 17.413 13.470,31 35.092,42 0,77 2,02 

8 JARDINS  2.651.530,45 7.126 369.418,55 376.310,64 51,84 52,8 

9 LUZIA 1.691.784,88 20.430 17.736,71 27.989,17 0,87 1,37 

10 PONTO NOVO 1.835.864,08 22.762 8.162,22 14.569,30 0,36 0,64 

11 TREZE DE JULHO 1.602.985,11 8.328 24.699,23 36.480,70 2,97 4,38 

12 SALGADO FILHO 664.850,61 3.992 1.414,28 1.414,28 0,35 0,35 

13 SIQUEIRA CAMPOS 1.746.000,45 14.525 21.692,41 25.978,61 1,49 1,79 

14 AMÉRICA 1.340.999,50 15.870 3.963,56 13.208,80 0,25 0,83 

15 CAPUCHO 2.643.250,30 956 9.336,50 9.336,50 9,77 9,77 

16 SÃO JOSÉ 1.345.125,97 5.587 20.323,83 20.323,83 3,64 3,64 

17 NOVO PARAÍSO 904.806,90 11.134 - 10.828,63 0,00 0,97 

18 

JOSÉ CONRADO DE 

ARAÚJO 1.136.515,82 12.983 - 58.730,88 0,0 4,52 

19 LAMARÃO 2.774.170,46 8.983 183,20 4.139,64 0,02 0,46 

20 GETÚLIO VARGAS 864.136,77 6.587 11.351,17 25.224,39 1,72 3,83 

21 CIRURGIA 618.647,18 5.349 - 349,32 0,00 0,07 

22 SUISSA 1.117.760,63 11.051 3.868,90 28.537,61 0,35 2,58 

23 PALESTINA 315.585,64 12.706 - - 0,00 0,00 

24 SANTO ANTÔNIO 1.369.751,90 12.459 6.859,92 6.859,92 0,55 0,55 

25 CENTRO 2.241.079,07 7.572 64.204,56 68.109,70 8,48 8,99 

27 DEZOITO DO FORTE 2.077.624,81 22.251 5.785,90 14.083,34 0,26 0,63 

28 CIDADE NOVA 2.216.375,11 21.220 - - 0,00 0,00 

29 SOLEDADE 3.322.268,07 9.484 - - 0,00 0,00 

30 ZONA DE EXPANSÃO 78.883.657,62 27.899 - 56.484,09 0,0  2,02 

31 BUGIO 1.416.996,18 17.773 2.613,06 42.266,34 0,15 2,4 

32 JARDIM CENTENÁRIO 873.676,96 14.214 - - 0,00 0,00 

33 SANTOS DUMONT 2.217.829,65 25.808 - 9.632,45 0,00 0,37 

34 PORTO DANTAS 7.194.747,60 10.858 662.490,69 662.490,69 61,01 61,01 
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35 INDUSTRIAL 3.138.143,46 18.007 22.034,47 22.953,41 1,22 1,27 

36 OLARIA 1.356.968,29 17.188 8.859,94 9.015,88 0,52 0,52 

37 AEROPORTO 5.557.173,57 10.571 3.887,21 39.579,88 0,37 3,74 

38 SANTA MARIA 12.505.824,73 33.475 3.802,47 9.528,31 0,11 0,28 

39 PEREIRA LOBO 507.954,41 5.942 414,98 2.506,99 0,07 0,42 

 

TOTAL 182.043.725,83 571.149 1.946.307,31  2.529.506,92 3,4 4,4 

Legenda: ID – Código de Identificação associado à informação geográfica do setor, gerado pelo Programa de Informação Geográfica 

utilizado; IAVP_A – Índice de área verde Pública calculado pelos Procedimento A; IAVP_B – Índice de área verde Pública 

calculado pelo Procedimento B. Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

A Categoria “Parques Públicos” é a mais significativa em termos de 

macroplanejamento do Sistema de Áreas Verdes da cidade e contribuíram para os 

altíssimos valores dos Bairros Porto Dantas (61m²/hab), Jardins (51,8m²/hab.), Coroa do 

meio (20,7m²/hab) e Atalaia (18,04 m²/hab.) em relação aos índices dos demais setores da 

cidade. Isso deve-se a localização dos 3 principais parques (“Sementeira”, “da Cidade” e 

“Cajueiros”) e o Complexo de Lazer “Orla de Atalaia” nesses setores. 

Pressupõe-se que os Parques públicos são espaços utilizados pela população de 

todos os bairros do município, independente da sua localização. Por isso, a sua influência 

não deve ser atribuída somente ao setor no qual estão localizados. Assim, ao dividir-se a 

área total correspondente aos parques (120,24ha) pelo total da população, obtém-se um 

IAVP médio de 2,15m²/ hab. para a cidade. Considerando-se essa perspectiva nenhum 

setor ficaria com um índice igual zero. No entanto, observa-se que apesar deles serem as 

áreas mais importantes dentro do cálculo do IAVP não há uma distribuição homogênea 

dessa categoria pela cidade. Observando-se que a população dos setores mais afastados 

desses parques que corresponde à parte oeste do município como Bairro Bugio, Jardim 

Centenário, Olaria, Capucho, Jabotiana, Santos Dumont, José Conrado de Araújo, Novo 

Paraíso, América, 18 do Forte e Siqueira Campos, não são igualitariamente beneficiados 

como o restante da população, principalmente, por causa da distância, consequentemente a 

frequência a esses locais pode ser reduzida por esse fator.  

Em termos de planejamento recomenda-se a implantação de mais dois parques 

públicos em algum dos bairros citados acima, sendo que de forma prioritária na parte oeste 

da UP ZAB-02 e o outro na UP ZAR, o qual pode ser implantado à medida que a área 

cresça urbanisticamente. A identificação de áreas potenciais é o primeiro passo para isso.  
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Uma situação mais critica é observada quando excluirmos a influência dos parques 

públicos dos setores em que estes não estão presentes, dessa forma observa-se que 61,5% 

(24) dos bairros do município apresentam um IAVP real (IAVP_A) abaixo de 1m²/hab. 

(Figura 3.7; Tabela 3.2). 
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Esses valores devem-se, principalmente, à falta de praças públicas em condições e 

em quantidades adequadas nesses bairros. A praça pública é a categoria mais importante 

em termos de microplanejamento do Sistema de Áreas Verdes, porque são esses espaços 

que irão contribuir com aumento do índice específico do bairro. Além disso, são os espaços 

que fazem parte do cotidiano dos moradores de cada bairro, influenciando de forma direta 

a qualidade socioambiental dos bairros nos quais habitam.  

Uma das primeiras medidas a ser tomada, como estratégia para reversão desse 

cenário, consiste em adequar e melhorar a qualidade das praças classificadas dentro do 

Grupo B2 (APÊNDICE B) e otimizar as área potenciais do Grupo B1. A realização dessas 

ações contribuiria para o aumento em pelo menos 1m² de área verde por habitante o que é 

um valor significativo em termos de planejamento. A perspectiva desse novo cenário (ou 

prognóstico) pode ser visualizada no mapa de distribuição do IAVP potencial (IAVP_B), 

que apresentou uma leva mudança no padrão: bairros que antes apresentavam o valor 

“0,0m²/hab.” podem superar esse valor em pelo menos 1m²/hab. como é o caso dos bairros 

Farolândia, São Conrado, Novo Paraíso, Lamarão, Suissa, Zona de Expansão, Bugio e 

Aeroporto (Tabela. 3.2; Figura 3.8).  

 Posteriormente, deve-se investir na construção de mais praças, prioritariamente, nos 

bairros em que mesmo com a otimização das áreas do Grupo B, ainda apresentam valores 

abaixo da média do município (3,4m².hab
-
), como o São Conrado, Grageru, Luzia, Ponto 

Novo, Siqueira Campos, América, Novo Paraíso, Cirugia, Lamarão, Palestina, Santo 

Antônio, Cidade Nova, Soledade, Jardim Centenário, Santos Dumont, Industrial, Olaria, 

Santa Maria e Pereira Lobo. 
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Apesar de Aracaju ter apresentado um valor razoavelmente bom do Índice de 

Cobertura Arbórea (ICA) (28m²/hab.), que representa uma análise da qualidade ambiental 

do município , quando se analisa o Índice de Áreas Verdes Públicas (IAVP) que considera 

o acesso do público e a função de lazer, o valor encontrado (3,4m²/Hab.), notadamente, 

constitui uma condição inadequada. Ao compara-se com o valor proposto pela Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), de 15m²/hab. de áreas verdes para recreação, 

Aracaju está muito aquém de uma situação ideal, apresentando um grande déficit de áreas 

verdes públicas associadas ao lazer. Essas conclusões também foram apontadas em um 

estudo sobre áreas verdes de Aracaju que abordou a capacidade de sombreamento médio 

das copas dos indivíduos arbóreos de praças públicas, por meio da aferição do índice de 

sombreamento, posteriormente dividido pela população onde os autores obtiveram uma 

média de 0,66m²/hab (RESENDE, SOUZA e MELO e SOUZA, 2009). 

O cálculo do IAVP de uma cidade não representa todos os aspectos que estão 

relacionados com a análise da sua qualidade socioambiental, mas certamente é um 

norteador para o planejamento, pois permite verificar o cenário atual encontrado. 

Posteriormente a esse processo, a partir dos dados encontrados, deve-se definir estratégias 

para melhorar os valores inadequados ou para manter a qualidade e quantidade dos valores 

adequados. Por isso o cálculo do IAV é um dos principais métodos de análise da qualidade 

das áreas verdes em cidades brasileiras.  

Porém, como já discutido por outros autores, analisados no referencial teórico, há 

uma dificuldade em se realizar comparações entre os índices encontrados por diferentes 

autores em diferentes cidades. A análise da tabela 2.9 demonstra que esse fato é uma 

realidade entre os trabalhos desenvolvidos no Brasil.  

Constatou-se, em cada estudo analisado, que as categorias de áreas verdes 

consideradas para o cálculo são distintas e muitas delas são áreas com outras funções 

dentro da malha urbana, como é o caso, por exemplo, de Goiânia (GO) e Vitória (ES) 

reconhecidas nacionalmente como umas das “cidades mais verdes do país” e Paulínia (SP) 

que consideraram para o cálculo do IAV as Unidades de Conservação e as Áreas de 

Preservação Permanente. Dessa forma, a comparação do IAV encontrado em Aracaju com 

o dessas cidades torna-se metodologicamente inadequado porque para o cálculo do IAV de 

Aracaju, considerou-se, apenas, as áreas verdes coletivas de uso público associadas á 
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vegetação. Já em outras cidades como Curitiba (PR) e João Pessoa (PB), os autores da 

informação não mencionam as categorias e critérios adotados para o estabelecimento dos 

índices, apenas denominaram “áreas verdes”, sem o acompanhamento da caracterização 

das categorias.  

Considerando-se a concepção de computo das áreas de Unidade de Conservação e 

de Preservação Permanente no cálculo do índice, o IAVP de Aracaju subiria para 39,7m² 

de área verde por habitante, demonstrando que a inclusão dessas áreas no cálculo 

superestima o valor do índice e, além disso, não é um procedimento compatível com o 

verdadeiro aspecto que os Índices de Áreas Verdes Públicas representam dentro do 

planejamento do Sistema de áreas verdes de uma cidade.  

As áreas protegidas são espaços com a função primordial de conservação dos 

recursos naturais de um ambiente e devem sim ser computadas dentro do sistema de áreas 

verdes públicas do município, como forma de avaliar a qualidade ambiental do espaço. 

Porém, estas não devem ser consideradas como áreas verdes de uso coletivo da população 

destinadas ao lazer ou recreação (como é o caso das praças e parques públicos), pois, são 

áreas que devem ter um tratamento diferenciado dentro do planejamento urbano, como 

controle de ocupação, parcelamento e uso do solo e planos de manejo no caso das 

Unidades de Conservação, devido principalmente às fragilidades ambientais e 

suscetibilidade à degradação que elas apresentam.  

Por outro lado a comparação entre índices de diferentes cidades torna-se possível e 

compreensível quando as mesmas características e métodos de análise são utilizadas, como 

o que ocorre com as cidades de Erechim (RS), São Carlos (SP), Bebedouro (SP), Getúlio 

Vargas (RS), Belém (PA), Ilhéus (BA), Vinhedo (SP), Umberlândia (MG), São Carlos 

(SP), Bebedouro (SP), Porto Alegre (RS) e Erechim (RS). Os autores utilizaram métodos 

de análise e definições semelhantes aos utilizados nesta pesquisa, consideraram em suas 

análises apenas as áreas verdes associadas à recreação como os parques e praças. Esse 

procedimento permite avaliar de forma mais eficiente os índices, dando-se ênfase a 

associação das áreas verdes com o cumprimento da sua função de lazer e recreação a qual 

se destinam.  

Ao se comparar os valores encontrados nessas cidades, Aracaju apresenta um dos 

menores índices de áreas verdes por habitante (3,4m²/hab.) ficando acima apenas da cidade 
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de Ilhéus (BA) e São Carlos (SP), que apresentaram um valor de 3,19m²/hab e 2,65m²/hab. 

respectivamente, uma condição desfavorável para a qualidade do sistema de áreas verdes 

do ponto vista de oferta de áreas verdes associadas ao lazer, por essa perspectiva de 

análise, a condição implica no comprometimento da qualidade de vida dos cidadãos do 

município. 

Tabela 3.3 – Índices de áreas verdes públicas de cidades Brasileiras, distribuídos por região.  

REGIÃO 
IAV 

(m²/hab.) 
CATEGORIAS CONSIDERADAS FONTE 

NORTE    

Rio Branco, AC 
10,0 Parques urbanos e Unidades de 

Conservação. 

OLIVEIRA e JESUS, 2011. 

Manaus, AM 25,0 
Proposta de Parque, Praça, Canteiro 

Central, Cemitério, Horto Municipal, 

Áreas Verdes de conjuntos 

residenciais e Áreas Especiais. 

COSTA et al., 2006. 

Belém, PA 16,84 Praças, bosques e avenidas 

arborizadas. 

LIMA, FONSCECA e 

ARAÚJO, 2011. 

NORDESTE    

João Pessoa, PB 19,0 * PINA, ALMEIDA e PINA, 

2010. 

Ilhéus, BA 3,19 Áreas verdes de uso coletivo.  MORAES et al., 2009.  

CENTRO-OESTE    

Goiânia,GO 94,0 Unidades de Conservação, Parques 

públicos e Praças. 

GOIÂNIA, 2008. 

SUDESTE    

Vinhedo, SP 
2,19 Praças. HARDER, RIBEIRO E 

TAVARES, 2006. 

Juiz de Fora, MG 10,4 * COSTA e FERREIRA, 2009.  

Umberlândia, MG 
6,6 Praças e Parques TOLEDO, MAZZEI e 

SANTOS, 2009. 

São Carlos, SP 2,65 Praças e Jardins. HENKE-OLIVEIRA, 

SANTOS e PIRES, 1999. 

Bebedouro, SP 8,8 Áreas verdes de uso coletivo.  
SÁ, FIGUEIREDO E 

SOUZA, 2008. 

Paulínia, SP 
106,95 

Áreas verdes de uso coletivo; áreas de 

proteção ou de preservação 

permanente.  

BARGOS, 2010. 

Vitória, ES 16,39 
Praças, Parques urbanos e Parques 

Naturais (Áreas de Proteção 

Ambiental). 

SOUZA, 2011. 

SUL    

Getúlio Vargas, RS 
13,19 Áreas verdes de uso coletivo.  ZANIN, ROSSET e 

DALAVALE, 2007. 

Curitiba, PR 52,0 * CURITIBA, 2013. 

Porto Alegre, RS 5,88 Praças e Parques públicos. CUNHA et al.  

Erechim, RS 3,6 Áreas Verdes de uso Coletivo.  ROSSET, 2005 

* não foi informado pelo autor. Fonte: Organizado pelo autor, 2012. 
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Avaliando-se o cenário encontrado e tendo em vista que cada cidade deve 

estabelecer os valores ideias de áreas verdes de acordo com a sua realidade, a melhor 

estratégia para o aumento do Índice de Área Verde do município de Aracaju é trabalhar 

com o estabelecimento de metas, as quais devem ser estruturadas como uma diretriz do 

Plano Diretor, ou mesmo com a elaboração de um Plano Diretor de Arborização e de áreas 

verdes da cidade, semelhante ao de cidades como Goiânia (GO), Vitoria (ES), João Pessoa 

(PB), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Conforme Saches, Costa e Silva Filho (2008) esse 

tipo de plano diretor constitui uma ferramenta eficaz, tanto de planejamento como de guia 

para a manutenção e monitoramento da arborização urbana. A observação de Planos que já 

foram elaborados ou que estão em fase de elaboração é de grande importância para 

subsidiar a criação de planos para outras cidades. Ainda para os autores, seria importante e 

muito útil que cada cidade fizesse um documento à parte com as discussões e os estudos 

prévios já realizados, os quais devem embasar a elaboração do Plano. 

A normatização do planejamento das áreas verdes constitui-se em uma ação 

importante com efeitos a curto e longo prazo. Dessa forma, o planejamento ganha força de 

lei tornando-se obrigatório o seu cumprimento independente da gestão administrativa que 

estiver à frente do município.  

Considerando-se os resultados desse estudo sugere-se que um padrão de aumento 

do IAV em pelo menos 1m² por habitante, a cada unidade temporal, pode ser uma diretriz 

interessante para o planejamento, sendo que essa unidade temporal deve ser definida em 

associação com o planejamento financeiro da cidade. Observando-se quais os recursos 

materiais e humanos que serão ou já são implementados no gerenciamento das áreas 

verdes, a unidade temporal pode variar de 1 a 4 anos, tempo que dura uma gestão do 

mandato político. 

No processo de planejamento também deve-se envolver uma etapa de gestão desse 

sistema. Não basta apresentar o cenário atual, estabelecer metas, implantar e não monitorar 

é preciso avaliar a continuidade e a eficácia das ações implantadas. Cabe a gestão, ao final 

de cada período estabelecido no planejamento, recalcular e reavaliar os índices espaciais 

observando-se a eficácia da sua distribuição por setor ou Unidade de Planejamento e, 

principalmente, se as estratégias estabelecidas são suficientes para acompanhar a demanda 

do crescimento populacional do município, item diretamente relacionada com o IAV.  
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Certamente o município não vai aumentar o seu território e nem diminuir o seu 

ritmo de crescimento urbano e populacional. É necessário pensar o planejamento urbano de 

forma holística, integrando os diversos fatores que fazem parte do metabolismo de uma 

cidade. Esses aspectos estão relacionados com uma série de outras questões de ordem 

político administrativas, mas apontar soluções e sugerir caminhos a serem seguidos é um 

dos primeiros passos na busca pela sustentabilidade do espaço que habitamos.  

 

3.3.2 Síntese das estratégias para o Planejamento das áreas verdes de Aracaju  

 

A análise do cenário atual das áreas verdes públicas de Aracaju possibilitou 

conhecer as potencialidades e as fragilidades do Sistema de Áreas Verdes do município, 

assim como possibilitou verificar quais estratégias que podem ser adotadas para a melhoria 

da qualidade do espaço, do ponto de vista das funções socioambientais que as áreas verdes 

proporcionam. Para Santos (2004), essas estratégias podem ser apresentadas na forma de 

políticas, metas, diretrizes, planos, programas, projetos e ou regras técnicas que devem ser 

pensados de forma integrada.  

As soluções e alternativas propostas devem apontar os caminhos para minimizar o 

os aspectos negativos apontados na pesquisa. Com base em Santos (2004), as etapas 

empregadas e os produtos obtidos nessa pesquisa foram sintetizados em um quadro com o 

objetivo de facilitar a avaliação das principais contribuições do estudo para as fases que 

devem ser empregadas no processo de planejamento (Quadro 3.2). 

Primeiramente, os objetivos foram definidos conforme os propósitos da pesquisa, 

juntamente com a delimitação da área de estudo e seleção das escalas de trabalho. 

Posteriormente deu-se procedimento a fase de inventários. No diagnóstico fez-se uma 

análise integrativa das fragilidades e potencialidades do sistema e o prognóstico 

possibilitou avaliar identificar alternativas, assim como a construção de alguns possíveis 

cenários para o futuro como foi o caso da análise do IAVP_B (Índice de Área Verde 

Pública Potencial). 
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Quadro 3.2 – Fases para a elaboração de um planejamento para as áreas verdes públicas de Aracaju-

SE.   

ETAPAS  MÉTODOS  PROCEDIMENTOS  PRODUTOS  

Definição de 

Objetivos  

- - - 

Inventários  Listagens  - Análise de Banco de Dados 

cartográficos 

- Definição das categorias de 

áreas verdes 

- Levantamento de dados 

diretos  

-Definição dos parâmetros e 

indicadores de qualidade. 

-Classificação do 

Sistema de áreas verdes 

públicas. 

-Cálculo de índices: 

PAV, PCA, ICA e 

IAVP_A. 

Diagnósticos  Métodos espaciais  - Descrição do cenário atual  

-Avaliação das fragilidades e 

potencialidades.  

-Análise quali-

quantitativa das áreas 

verdes públicas do 

município. 

-Mapas temáticos de 

distribuição e 

localização das áreas 

verdes. 

Prognóstico Construção de 

cenários 

- Identificação de alternativas 

e construção de possíveis 

cenários futuros. 

- IAVP_B 

Levantamento de 

alternativas 

Sistematização de 

Estratégias  

- Síntese de resultados  - Quadro 3.3  

Tomada de decisão - - - 

Fonte: Organizado com base em Santos (2004). Legenda: PAV – Percentual de Áreas Verdes; PCA – Percentual de 

Cobertura Arbórea; ICA – Índice de Cobertura Arbórea; IAVP_A – Índice de Área Verde Pública por habitante real; 

IAVP_B – Índice de Área Verde Pública por habitante potencial. Fonte: dados da pesquisa, 2012. 

 

Propõem-se, também, a formulação de diretrizes que estão relacionadas com a 

instrumentação técnica, jurídica e administrativa, com a definição de normas para 

organização territorial, elaboração de planos e programas, propostas de monitoramento e 

controle, proposição de subsídios ao gerenciamento e elaboração de mecanismos de gestão. 

Esse procedimento foi realizado considerando-se todos os elementos e informações 

analisados neste estudo, as principais estratégias foram organizadas conforme o seu caráter 
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ambiental, político, social, e espacial de acordo com as esferas que constroem a concepção 

de sustentabilidade proposta por Sachs (2002), resultando na organização do Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Síntese das estratégias propostas para o planejamento das áreas verdes públicas de 

Aracaju. 

DIMENSÃO 
ESTRATÉGIAS 

Nº DEFINIÇÃO PATAMAR DE QUALIDADE 

Ambiental 

1 Aumentar o PCA das praças com valores 

abaixo de 40%. 

PCA de 100%. 

2 Definir o percentual máximo de 

impermeabilização de praças públicas, como 

diretriz do Plano Diretor.  

 

3 Melhorar a qualidade das praças públicas não 

classificadas no Grupo C (áreas verdes de uso 

coletivo) 

100% das praças da cidade 

devem apresentar a possibilidade 

de serem classificadas como 

áreas verdes. 

4 Inserir diretrizes especiais no Plano Diretor 

definindo as áreas protegidas como 

constituintes do Sistema de Áreas Verdes do 

Município.  

- 

5 Fiscalizar a ocupação irregular das áreas 

protegidas do município.  

Manutenção dos 12,9% de área 

ainda existente. 

Político 

6 Identificar as áreas doadas por loteamentos 

para constituição de áreas verdes. 

Montagem de um Banco de 

Dados consultivo. 

7 Centralização das informações relativas ás 

áreas verdes da cidade. 

Montagem de Bancos de Dados.  

8 Fiscalizar o percentual de áreas doadas á 

prefeitura para a constituição de áreas verdes. 

Cumprimento das legislações 

pertinentes. 

9 Caracterizar o Sistema de áreas Verdes 

Públicas dentro do Plano Diretor do Município. 

Inserir capítulo especial dentro 

Plano Diretor.  

Social 

10 Implantação de novas áreas verdes, 

principalmente representadas por praças nos 

bairros com IAVP abaixo de 1m²/hab. 

Distribuição equitativa do IAV 

por toda malha urbana. 

11 Implementação de mais 2 Parques Públicos de 

Recreação na zona Oeste e na Zona de 

Expansão da município.  

Distribuição equitativa do IAV 

por toda malha urbana. 

Espacial 

12 Identificação e mapeamento de todas as áreas 

públicas potenciais a constituição de uma nova 

área verde. 

- 

13 Adequação das áreas potenciais já 

identificadas. 
- 

14 Prevenir a invasão das áreas potenciais. - 

15 Promover a integração da arborização de vias 

públicas com as praças, parques e áreas 

protegidas.  

Formação de corredores 

ecológicos (Infraestrutura verde). 

Fonte: dados da pesquisa, 2012. 
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A tomada de decisão é a etapa que fecha a fase de um ciclo dentro do planejamento, 

consiste na seleção das melhores alternativas levantadas, envolve a consideração de 

avaliação técnica, jurídica, administrativa e financeira dessas alternativas; hierarquização 

das alternativas e definição dos modelos de organização territorial que serão adotados para 

a execução do planejamento traçado. Essa etapa depende de um trabalho integrado de uma 

equipe multidisciplinar associada à administração do município, os quais devem decidir e 

avaliar as melhores alternativas e decisões a serem tomadas sobre o assunto. Por isso, os 

elementos correspondentes a essa etapa não foram preenchidos no Quadro 2.1.  

A integração e execução de todas essas estratégias e dos produtos gerados podem 

auxiliar na implantação de um Sistema de Gestão das áreas verdes do município de forma 

mais adequada à realidade da cidade.  
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise por Unidade de Planejamento contribuiu para um interessante ponto de 

vista político administrativo dos índices espaciais de áreas verdes da cidade. Esse 

procedimento permitiu estabelecer valores e estratégias mais específicos para cada Zona, 

os quais devem ser associados aos parâmetros urbanísticos que são considerados nas 

formulações das diretrizes básicas do Plano Diretor. 

Ressalta-se, novamente, a grande importância que as áreas protegidas exercem para 

a manutenção da qualidade ambiental do município. Reflete-se sobre isso algumas 

considerações que a administração pública não pode desconsiderar, como o fato de que 

essas áreas são as grandes contribuintes no computo das áreas verdes, logo devem ser 

objetos de um planejamento mais adequado. A supressão e degradação dessas áreas, em 

longo prazo, pode comprometer a qualidade ambiental, sobremaneira o conforto 

microclimático que essas áreas proporcionam dentro da cidade. 

Existe um acentuado déficit de áreas verdes associadas ao lazer como praças e 

parques na maioria dos bairros da cidade. Logo, faz-se necessário a implantação de mais 

parques de recreação, implantação de mais praças públicas nas áreas que apresentaram os 

piores déficits. 

Todas as estratégias propostas neste estudo precisam ser sistematizadas e integradas 

em banco de dados relacionados com as áreas verdes do município, de forma que a 

Administração possa monitorar mais especificamente as áreas verdes da cidade e contribuir 

com mais estratégias que possam melhorar a qualidade socioambiental desses espaços. 

Espera-se que os resultados apontados nesta pesquisa possam auxiliar na elaboração 

de um planejamento mais adequado das áreas verdes da cidade tendo em vista que o 

quadro apresentado atualmente constitui uma condição desfavorável do ponto de vista da 

qualidade ambiental e de vida para a população do município. Assim como, espera-se que 

esse cenário possa ser continuadamente acompanhado de forma qualitativa, com a intenção 

de identificar se o conjunto de alternativas e estratégias propostas são compatíveis e 

suficientes para solucionar os problemas encontrados. 
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CONCLUSÃO FINAL  

 

O município de Aracaju apresentou uma série de categorias de espaços livres que 

podem ser classificados como áreas verdes, diferenciando-se entre si quanto ao aspecto 

dessas funções: ambiental, social e estético. No entanto, nem todos os espaços cumprem 

essas funções em sua totalidade observando-se problemas e fragilidades que comprometem 

a qualidade socioambiental dessas áreas.  

As áreas protegidas contribuem sobremaneira para a qualidade ambiental do 

município devido a sua extensão e distribuição pelo território. A maioria delas está 

localizada em áreas de grande pressão antropica e por isso sofrem um intenso processo de 

degradação. Observa-se uma necessidade de controle da ocupação dessas áreas por meio 

de políticas ambientais de conservação e fiscalizações mais eficientes. 

Em relação às áreas verdes de uso coletivo associadas ao lazer e ao bem estar da 

população, observou-se um alto déficit e uma distribuição irregular pela malha urbana, fato 

que compromete a qualidade socioambiental do município nesse aspecto. 

 Considerando todos os aspectos abordados no estudo constata-se como necessidade 

prioritária para o planejamento a inclusão de conceitos, diretrizes e valores norteadores 

sobre as áreas verdes dentro do Plano Diretor da cidade para que as normas estabelecidas 

nesse documento sejam cumpridas de forma permanente e independente da visão política 

das gestões administrativas que gerenciam a cidade ao longo dos anos.  

As principais contribuições do trabalho podem ser sintetizadas na classificação do 

Sistema de Áreas Verdes, fundamental para compreender a sistemática de organização 

urbana desses elementos na cidade; a análise espacial das áreas verdes por meio dos 

Índices, o que possibilitou ilustrar a distribuição desses espaços pela malha urbana; na 

elaboração de um quadro de estratégias que podem auxiliar as tomadas de decisão; 

produção de mapas temáticos que ilustram o cenário atual e identificam as potencialidades 

e fragilidades do atual planejamento das áreas verdes do município. 

 Como principais sugestões para aperfeiçoar o planejamento das áreas verdes da 

cidade pode-se citar a necessidade de sistematização de um Banco de Dados Geográfico 

específico sobre o assunto, integração multidisciplinar das estratégias sugeridas e com base 

no produto final de todas as ações e estratégias discutidas para o município sugere-se a 

implantação de um sistema de gestão das áreas verdes do município de Aracaju. 
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APÊNCIDE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ENVIADO A EMURB 
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APÊNCIDE B – PRAÇAS SUBMETIDAS AO PROCESSO DE CLASIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁREAS 

VERDES PÚBLICAS DE ARACAJU 

 

Quadro B.1 – Praças classificadas dentro sistema de áreas verdes públicas de Aracaju, SE. 

ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO 1 (ZAB 1) 

Nº Praças Bairro Área (m²) 
PCA 

(%) 

Grupo 

(MCAP) 

Observações 

(Trabalho de Campo) 

Coordenadas 

(UTM SADA-69) 

S (Sul) O (oeste) 

1 Doutor Lourival Bomfim Santos Dumont 2.085,38 0,00 B2 Precisa de revitalização  8795327 709201 

2 Valteno Menezes  Santos Dumont 5.979,44 1,79 B2 Reformada recentemente 8795310 709768 

3 S/ ID 5 (Posto Policial)* Lamarão     3.008,72  2,08 B2 - 8797271 710217 

4 Travessa 8 (Jardim lamarão)** Lamarão  183,20 - B2 Reformada recentemente 8797377 710500 

5 José Andrade Góes ** 18 do forte  4.718,22 - B2 Impermeabilizada 8794593 711558 

6 Zedeclias da S. Lemos Bugio 2.706,92 7,10 B2 Reformada recentemente 8795185 708681 

7 Vereador Osvaldo Mendonça Bugio 33.298,88 15,53 B2 Precisar revitalizar  8795383 708175 

8 Dilton Jorge ** Bugio 2.613,06 - B2 Precisa de revitalização 8795663 708212 

9 Minervino Correia Silva Bugio  3.647,48 7,17 B2 - 8795457 707755 

10 Professor Abelardo Monteiro  Santos Dumont 1.567,63 16,81 B2 Reformada recentemente 8795387 710096 

11 Caique * Industrial 918,94 36,89 B2 - 8794522 712665 

12 Liberato Costa Industrial 433,47 50,77 A - 8793845 713008 

13 Princesa Isabel Santo Antônio  5.088,00 135,11 A Precisa de revitalização   8793954 712708 

14 Maria Quitéria 18 do forte  8.297,44 32,48 B2 Reformada recentemente 8794327 711433 

15 Frei Demetri 18 do forte  393,62 85,76 A Precisa de revitalização   8794759 711245 

16 Doutor Juliano Simões Santo Antônio  336,06 106,86 A Reformada recentemente 8794913 711909 

17 Siqueira de Menezes Santo Antônio  1.435,86 59,83 A - 8794840 712162 
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18 Vereador Mário Walois Galvão 18 do forte  674,07 112,96 A - 8794087 710586 

19 Almirante Amintas Jorge Industrial 6.646,88 0,00 B2 Reformada recentemente  8795009 712972 

ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO 1 (ZAP1) 

20 Olímpio Campos Centro 25.835,53 90,11 A - 8792962 712993 

21 Almirante Barroso Centro 5.783,38 60,70 A - 8792955 713191 

22 Fausto Cardoso Centro 10.504,09 67,22 A Reformada recentemente 8792964 713331 

23 General Valadão Centro 3.905,14 19,07 B2 Impermeabilizada  8793430 713330 

24 Godofredo Diniz Centro 424,12 110,06 A -  8793631 712961 

ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO 2 (ZAP 2) 

25 Valdemar Fontes Cardoso Suissa 478,64 31,67 B2 Precisa de revitalização 8791915 711224 

26 Horácio Martins dos Santos Pereira Lobo  2.092,02 9,39 B2 - 8792105 711135 

27 Largo S/ ID 4* Suissa 376,8682 0,00 B2 - 8792044 711334 

28 Largo Figueiredo da silva* Suissa 860,2426 55,89 A - 8792112 711394 

29 Largo Corália de O. Santos * Suissa    1.051,59  80,03 A - 8792171 711446 

30 Largo Alfredo Tenório* Suissa 672,7538 75,54 A - 8791987 711291 

31 Professor Manuel Franco Freire Suissa 1.401,90 12,89 B2 - 8792056 711472 

32 Desembargador Luiz Magalhães Pereira Lobo  414,98 159,85 A -  8792241 711461 

33 Largo Coronel Antero José de Almeida Cirugia  182,06 116,75 A - 8792498 711608 

34 Iracyr Silva Siqueira Campos  461,36 0,00 B2 - 8792662 711117 

35 Saturnino de Brito Getúlio Vargas  13.873,22 19,82 B2 - 8792918 712159 

36 Dom José Thomaz Siqueira Campos  11.991,62 43,90 A - 8793435 710806 

37 da Avenida Coelho e Campos  Getúlio Vargas  2.830,66 52,89 A - 8793703 711922 

38 Doutor Ranulfo Prata Getúlio Vargas  4.138,05 51,22 A - 8793635 711704 

39 dos Expedicionários Getúlio Vargas  4.382,46 49,82 A Precisa de revitalização 8793559 711511 

40 Largo Professor Irineu Martins Lima Cirugia  167,26 143,36 A Precisa de revitalização 8791221 713429 

ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO 3 (ZAP 3) 
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41 Tobias Barreto São José  13.019 74,18 A - 8791828 713050 

42 Doutor Joaquim Inácio Barbosa São José  3.554 81,76 A - 8791752 713790 

43 Getúlio Vargas São José  1.737 49,51 A Reformada recentemente 8791827 713697 

44 Graccho Cardoso São José  1.562 73,25 A - 8792107 713416 

45 Almirante Tamandaré São José  452,039 114,72 A - 8792193 713499 

46 Bandeira centro 12.415,11 105,64 A - 8792454 712421 

47 Camerino centro 9.242,32 91,39 A - 8792464 713303 

48 Largo Dr. Nestor Piva 13 de Julho  102 28,85 B2 - 8791220 713429 

ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO 5 (ZAP 5) 

49 Doutor Pedro Garcia Moreno** Grageru  4.769,93 -  A - 8790221 712445 

50 Dom José Vicente Távora Grageru  850,77 92,84 A - 8790309 712284 

51 Doutor Eronildes Carvalho Salgado Filho 1.414,28 53,77 A Precisa de revitalização  8791168 712213 

52 Biblioteca Epifanio Dórea* 13 de Julho   11.679,10  30,37 B2 - 8791158 713354 

53 Imprensa 13 de Julho 2.896,59 81,16 A - 8791178 713006 

54 Assis Chateaubriand Suissa 907,45 118,31 A - 8791527 712533 

ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO 2 (ZAB2) 

55 Padre Melo  Santa Maria  3.802,47 0,00 B2 - 8784987 707564 

56 Igaratim (Dom José Brandão de Castro) Aeroporto 10.872,43 28,97 B2 - 8783551 710793 

57 Benedito Alves Conserva 2 (Praça dos Pais) Aeroporto 2.470,90 12,75 B2 - 8784325 710153 

58 Etelvino Alves de Lima Aeroporto 3.226,22 74,50 A Precisa de revitalização  8784333 710431 

59 das Mães Aeroporto 9.619,81 7,79 B2 Precisa de revitalização 8784472 710246 

60 S/ ID 2* Aeroporto 11.950,53 38,15 B2 
Espaço conservado pela associação 

de moradores do bairro 
8783801 710719 

61 Selda de Vasconcelos Silveira Aeroporto 660,99 63,68 A Precisa de revitalização  8784170 710678 

62 Major Bernardino Dantas Atalaia 737,05 56,36 A - 8784871 712653 

63 S/ ID 8* Atalaia 970,7838 35,85 B2 - 8784752 712697 

64 Durval Andrade Atalaia 9.810,00 27,98 B2 Precisa de revitalização  8785163 713338 
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65 Agostinho Alves dos Santos*** Farolândia  328,51 52,77 A Precisa de revitalização 8785480 712614 

66 Alcebiades Paes Farolândia  2.623,66 62,03 A - 8785527 712760 

67 S/ ID 7* Coroa do meio    1.371,14  - B2 - 8787447 714117 

68 José Tokarski  Coroa do meio 294,09 26,86 B2 - 8787104 714359 

69 Chico Mendes  São Conrado  7.218,41 0,00 B2 Reformada  8786643 709053 

70 Darío Ferreira Nunes São Conrado  6.381,91 8,17 B2 - 8787258 709647 

71 Engenheiro Sérgio Costa Tavares Farolândia  5.173,06 2,78 B2 Impermeabilizada 8785824 711076 

72 Presidente João Goulart (Praça da Juventude) Farolândia  18.272,56 20,87 B2 Reformada recentemente 8786117 710554 

73  Jornalista Orlando Dantas Farolândia  10.006,44 2,77 B2 - 8786039 711266 

74 Acrísio Garcez Farolândia  10.468,82 8,32 B2 - 8786360 710811 

75 Deputado Pedro Barreto de Andrade Farolândia  1.272,13 7,56 B2 Precisa de revitalização 8786476 710671 

76 Indl. João Rodrigues da Cruz Farolândia  6.065,74 6,17 B2 Impermeabilizada 8786400 711092 

77 S/ ID 12 (CJ. Augusto Franco)* Farolândia  13.564,65 8,36 B2 Precisa de revitalização 8786521 711557 

78 Rua 8 (CJ. Augusto Franco) Farolândia  5.634,73 1,67 B2 - 8786639 711067 

79 Major Edeltrudes Teles Farolândia  8.475,93 11,29 B2 - 8786611 711442 

80 Edite Menezes Lopes Farolândia  2.286,34 44,32 A Precisa de revitalização 8787036 711115 

81 Florival Brito Farolândia  1.185,00 117,92 A - 8786368 712362 

82 Teodorico do P. Montes Farolândia  4.150,69 78,45 A - 8786263 712568 

83 Cuzcuz* Inacio Barsosa    2.122,48  79,60 A - 8788263 711402 

84 Zé Pretinho Inacio Barsosa  6.013,80 21,30 A - 8788279 711264 

85 Josino Almeida*** Inacio Barsosa  2.110,61 53,58 A - 8788863 710916 

86 Vereador Raul Ferreira de Andrade Inacio Barsosa  5.853,78 10,51 A - 8788696 711577 

87 Monteiro Lobato Inacio Barsosa  10.110,97 42,08 A - 8788447 711763 

88 Tiradentes Inacio Barsosa  429,19 201,89 A - 8788591 711961 

89 Professor Alberto Carvalho Grageru  2.590,21 17,12 B2 Construída recentemente 8789262 711661 

90 S/ ID 10 (CEHOP) * Grageru  6745,84 28,03 B2 - 8789528 711189 



146 

 

 

91 Poeta Clodoaldo de Alencar Grageru  6.398,62 47,99 A - 8789605 711429 

92 Anival Dantas Luzia 11.288,57 45,08 A Reformada recentemente 8789533 710363 

93 Vereador Nivaldo T Menezes Luzia 1.570,61 71,08 A Precisa de revitalização  8789766 710752 

94 Professor José Roland Ferreira de Oliveira Luzia 700,39 90,53 A - 8789828 710266 

95 Alameda das árvores * Luzia    3.684,25  0,00 B2 - 8791000 711641 

96 do Conjunto Médici II Luzia 2.183,25 25,59 B2 Reformada recentemente 8790046 710467 

97 José Atanásio do Nascimento Jabotiana 2.697,63 88,20 A Precisa de revitalização 8789723 709948 

98 Iselte Fernandes Azevedo Jabotiana  6.931,33 8,58 B2 - 8789532 708916 

99 Padre Arnóbio Patrício de Melo Jabotiana  3.766,15 3,92 A - 8789295 708933 

100 Largo S/ ID 6 (Conj.  JK) * Jabotiana  606,96 65,16 A - 8789062 709217 

101 do Conj. Sol Nascente* Jabotiana  18.720,46  21,58 B2 - 8789673 709445 

102 Neuzice Barreto Jabotiana  652,09 31,97 B2 - 8790610 709317 

103 Triângulo das Fogueiras Ponto novo 408,45 50,63 A - 8790738 709825 

104 da Rua João Gonçalves (CJ. Castelo Branco) Ponto novo 695,22 104,46 A - 8790748 709985 

105 Governador Lourival Batista Ponto novo 590,34 105,09 A Reformada recentemente 8790897 709826 

106 Santiago Dantas Ponto novo 564,52 176,47 A - 8790951 709719 

107 Dom Mário Vilas Boas Ponto novo 575,46 127,36 A - 8791058 709774 

108 Doutor Celso de Carvalho Ponto Novo  597,45 41,00 A Reformada recentemente 8791004 709879 

109 Padre Ailton Gonçalves Lima Ponto Novo  599,11 102,64 A Precisa de revitalização  8791008 710062 

110 Coronel Andrade Ponto Novo  480,27 143,75 A Reformada recentemente 8790865 710216 

111 Senador Teotônio Vilela Ponto Novo  1.866,86 66,31 A Reformada recentemente 8790749 710824 

112 Vereador Manoel Vicente do Nascimento Ponto Novo  5.309,33 33,52 B2 - 8790916 710795 

113 Largo Fernando Santos Sampaio * Ponto Novo  1097,76 7,62 B2 - 8790677 710106 

114 Largo S/ ID 3 * Ponto Novo  225,4372 110,38 A - 8790745 710040 

115 Largo Prof. Alcebiades M. V. Boas * Ponto Novo  522,9367 75,37 A - 8790719 709937 

116 Cybelle Almeida Silva Lima Ponto Novo  332,60 70,88 A - 8790921 710601 
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117 Rubens Paiva Luzia 413,70 114,56 A -  8790371 711152 

118 Raul Batista Luzia 547,77 129,36 A Precisa de revitalização  8790513 711069 

119 Emilleon R. Schuster Ponto Novo  703,55 92,74 A Reformada recentemente 8790507 710898 

120 Professor Genaro Plech Luzia 1.066,79 72,19 A Reformada recentemente 8790349 711485 

121 Carlos Hardman Luzia 1.318,22 132,24 A - 8790470 711550 

122 Professora Luiza Alves de Oliveira Luzia 522,07 103,95 A Reformada recentemente 8790510 711359 

123 Ávio Seixas Brito Luzia 756,79 18,90 B2 - 8790743 711822 

124 Conjunto Dos Motoristas I Luzia 3.628,17 39,46 B2 -  8790891 711596 

125 Conjunto Dos Motoristas II Luzia 308,61 92,10 A - 8790899 711303 

126 S/ ID 1  * Grageru  1450,9969 42,84 A - 8790496 712092 

127 Oliveira Belo Grageru  5.863,25 15,45 B2 - 8790432 711920 

128 Zilda Arms * Grageru  3334,2534 0,00 B2 Construída recentemente  8790019 712106 

129 Luciano Franco Barreto Junior Jardins  4.606,44 3,80 B2 - 8789892 712747 

130 Gilda Lelis Siqueira Campos  4.208,23 45,23 A Reformada recentemente 8791453 710375 

131 Joaquim Sabino Ribeiro Chaves Siqueira Campos  3.053,48 49,79 A -  8791686 710294 

132 Presbítero Filemon Freire Santos Siqueira Campos  1.123,04 75,25 A - 8791541 710696 

133 Terezinha Valdelice Santos da Paixão Siqueira Campos  1.316,04 43,05 A - 8791529 710191 

134 Franklin Delano Roosevelt Siqueira Campos  3.824,84 2,31 B2 - 8792562 709651 

135 Liberdade * América  3963,56 2,18 B2 Construída recentemente  8792238 709967 

136 Tancredo Neves (Capuchinhos) América  9.245,23 5,20 B2 Reformada recentemente 8792829 709813 

137 Ronaldo Calumby Barreto Novo Paraíso  10.424,97 36,15 B2 Reformada recentemente 8793146 709107 

138 Roberto Fonseca Novo Paraíso  403,66 26,04 B2 Reformada recentemente 8793392 709230 

139 Nelson Ferreira Martins 

José Conrado de 

Araújo 3.166,25 27,10 B2 - 8793826 708945 

140 João Paulo II Olaria  8.859,94 0,00 B2 Reformada recentemente 8793928 707713 

141 Joe Fabricio de Farias São Conrado  17.560,95 4,72 B2 -  8786614 709557 

142 Benedito Alves Conserva 1 Inácio Barbosa 5.444,56 16,11 B2 Reformada recentemente 8788534 711023 



148 

 

 

143 Guardalupe Mendonça  Inacio Barbosa  6.797,38 32,38 B2 - 8788638 711089 

144 Antonio Texeira Jabotiana  2.568,37 0,00 B2 - 8790058 709443 

145 Waldice alves de souza  Capucho 9.336,50 0,00 B2 Construída recentemente 8793057 708573 

146 Tenente Domingues Fontes (Farol) Farolândia  9.016,00 2,81 B2 - 8786634 712535 

ZONA DE ADENSAMENTO RESTRITO (ZAR) 

147 Horto do Carvalho * ZAR 2.248,39 0,00 B2 - 8783140 708945 

148 Largo S/ ID 11 * ZAR 686,4818 0,00 B2 Construída recentemente 8784043 709846 

149 Professor Winiston Nunes de Melo  ZAR 3.917,68 0,00 B2 - 8784031 709650 

150 Edmo Sabino Ribeiro Chaves  Aeroporto 779,00 0,00 B2 - 8784144 709478 

Legenda: PCA – Percentual de Cobertura Arbórea. MCAP – Modelo de Classificação de Áreas Públicas. 
* Praças não cadastradas na Base de Dados da Prefeitura Municipal de Aracaju. ** Não foi possível calcular a Porcentagem de Cobertura Arbórea. *** Praças com 

polígono original  refeito (a projeção encontrada na base de dados não correspondeu ao desenho da praça observado em campo e por meio das imagens de satélite).  
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Quadro B.2 – Praças não construídas, município de Aracaju-SE. 

ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO 2 (ZAB 2) 

Nº  Praças  Bairro 
Área 

(m²) 

PCA 

(%) 

Grupo 

(MCAP) 

Coordenadas (UTM 

SADA-69) 

S (Sul) O (oeste) 

1 Praça da Rua G  Grageru  2.234,55 38,96 B2 8790187 712143 

2 Praça Poeta Ascenso Ferreira Atalaia 6.198,67 0,00 B2 8784154 712156 

3 Praça Olímpio Campos (Coroa do Meio) Coroa do meio 8.076,31 0,00 B2 8786879 714645 

4 Praça Radialista Glau Peixoto São Conrado  2.038,84 23,44 B2 8787155 708790 

5 Praça Dulce Meneses Dantas São Conrado  882,12 93,87 B2 8786430 709136 

6 Praça da Rua C (PARQUE MAR) Farolândia  411,79 0,00 B2 8786036 712050 

7 Praça da Avenida C (JARDIM EUROPA) Jardins  2.285,66 0,00 B2 8788971 712135 

8 Praça Maria Francelina Dantas  Jabotiana  18.480,96 38,08 B2 8789555 709997 

ZONA DEADENSAMENTO BÁSICO 1 (ZAB 1) 

9 Praça Eulina Lima dos Santos Olaria  155,94 0,00 B2 8794722 707490 

10 Praça Maria Pureza Batista Ramos Lamarão  947,73 0,00 B2 

 

 

ZONA DE ADENSMENTO RESTRITO (ZAR) 

11 Praça Zoroastro Rodrigues  ZAR 1.561,03 0,00 B2 8772560 702834 

12 Praça da Rua C (Lot. Praia do Refúgio)  ZAR 3.249,52 0,00 B2 8777944 707253 

13 Praça Doutor Costa Pinto ZAR 4.241,05 0,00 B2 8774710 702869 

14 Praça Doutor Eduardo Vital ZAR 2.062,52 0,00 B2 8774689 702792 

15 Praça da Rua F (Lot. Praia do Refúgio) ZAR 9.712,84 0,00 B2 8777880 707510 

16 Praça da Rua N (Lot. Praia do Refúgio)  ZAR 10.156,63 5,55 B2 8777731 707985 

17 Praça Paulo Barbosa de Araújo  ZAR 5.179,69 27,90 B2 8777623 708170 

18 Praça Dom Helder Câmara  Santa Maria  5.725,84   B2 8785896 707740 

                   Fonte: dados da pesquisa, 2012.  
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Quadro B.3 – Praças desclassificadas e excluídas do sistema de áreas verdes públicas, município de Aracaju-SE. 

ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO 1 (ZAP 1) 

Nº Praça Bairro 
Área 

(m²) 
Observações (Trabalho de Campo) 

Coordenadas (UTM 

SADA-69) 

S (Sul) O (oeste) 

1 Doutor Carlos Firpo Centro 453,95 Impermeabilizado - Ponto de taxi  8793495 713081 

2 João XXIII Centro 2.585,66 Terminal de Ônibus Municipal  8793462 712942 

3 Eventos Hilton Lopes Centro 3.186,71 Impermeabilizada - Destinada para eventos  8793882 713319 

4 Avenida Coelho e Campos  Centro 1.069,46 Canteiro - Estacionamento 8793773 713036 

ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO 2 (ZAB 2) 

5 Rua U (Cj. Santa Tereza) Aeroporto 1.026,48 Não se caracteriza como praça  8784251 710245 

6 Pedro Paes de Mendonça Jardins  2.359,31 Restaurante Burg Kings (Área privada)  8793762 712334 

7 Eventos José Augusto Cantor Sergipano Coroa do meio 8.934,13 Impermeabilizada - Destinada para eventos 8786190 714452 

8 Francisco Rosa Novo Paraíso  512,79 Quadra de esportes  8793376 709339 

9 Sagrado Coração de Jesus José Conrado de Araújo 2.120,50 Pátio de uma igreja  8789788 709718 

ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO 1 (ZAB 1) 

10 Santo Antônio Santo Antônio  3.501,01 Polígono corresponde à casa de particulares  8794702 712178 

Fonte: dados da pesquisa, 2012. 


