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RESUMO 

 

Entender as transformações antrópicas e suas relações com a na paisagem natural é 

promover a preservação das áreas verdes e sua manutenção para as futuras gerações, pois 

essas são responsáveis por diversos benefícios para os habitantes da cidade. Este artigo tem 

por objetivo aplicar a metodologia de estudos das métricas de paisagem, proposta pela 

Ecologia da Paisagem, através da utilização do software de livre acesso Fragstats©.  

Através do software é possível classificar os fragmentos de vegetação da paisagem urbana, 

a fim de demonstrar o potencial de representação, avaliação e análise aos pesquisadores e 

urbanistas, para o estudo de caso, utilizou-se a cidade de Juiz de Fora – MG. O resultado 

foi à apresentação de valores comparativos dos fragmentos analisados, no qual foi possível 

realizar o diagnóstico da morfologia e dispersão dos espaços verdes, auxiliando na análise 

do uso e ocupação do solo da cidade e as possíveis criações de corredores ecológicos 

(stepping stones) que favorecem as áreas verdes urbanas. A partir da análise das métricas, é 

possível  avaliar o quanto o fragmento está fragilizado ou não pelas suas condições de 

forma, e o quanto está integrado ou não aos demais fragmentos. A classificação auxilia não 

só na identificação dos fragmentos mais robustos e mais bem localizados, como dá suporte 

à definição do aproveitamento mais indicado para o fragmento no planejamento de áreas 

verdes urbanas. 

 

Palavras-chave: Planejamento urbano; gestão urbana; áreas verdes; corredores ecológicos; 

geotecnologia; Ecologia da paisagem. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Entender as transformações antrópicas e suas relações com a na paisagem natural é promover a 

preservação das áreas verdes e sua manutenção para as futuras gerações, pois essas são 

responsáveis por diversos benefícios para os habitantes da cidade. O exponencial crescimento 

das populações na cidade, principalmente após o século XIX, clamou a necessidade de 

repensar o espaço urbano que garantisse a qualidade do ambiente e de vida das pessoas, 

principalmente no que se refere à cobertura vegetal que compõem a paisagem urbana. Os 

fragmentos de vegetação arbórea em ambiente urbano são responsáveis por diferentes funções, 

relacionadas à qualidade estética, à criação de possibilidades de socialização e lazer, à proteção 

da biodiversidade, à proteção contra problemas geotécnicos e a proteção de recarga de 

aquíferos e de mananciais, além disso, garante também a manutenção do equilíbrio ambiental 

relacionado ao clima, umidade do ambiente, qualidade do ar e controle acústico (LOBODA et. 

al., 2005; PROIETTI et. al., 2008; GONÇALVES e MEGEGUETTI, 2015). 

 



A cobertura vegetal é parte indissociável da paisagem que compõem a cidade. Sendo 

responsável pelas sensações, sentimentos e recordações, elemento entendido como essencial e 

que caracteriza a identidade de um lugar - genius-lóci -, "num grau de significação e de 

coerência abrangentes [...]” Benevolo (2004, p.141), onde cada espécime retirado ou inserido 

sem um estudo adequado compromete a unidade do todo. Por isso, estudar as áreas verdes é 

temática relevante em um cenário que tende a cada vez mais a se tornar "cinzento", 

impactando aproximadamente 84% da população do Brasil que vivem nas cidades (REJANE e 

SANTOS, 2001; NOGUEIRA, 2007;). 

 

Busca-se na Ecologia da Paisagem e na Biologia da Conservação o apoio para investigar  de 

forma ampla, abrangente e sistemática as áreas verdes através dos estudos das Métricas de 

Paisagem. No qual é possível identificar vocações e caracterizar fragmentos de vegetação, 

selecionando os mais adequados para a preservação ambiental, que possibilitem a formação de 

corredores ecológicos em equilíbrio com a ocupação antrópica, visando à paridade de espécies 

e da biodiversidade (FORMAN e GORDAN, 1986).  

 

Para auxiliar os estudos de métricas de paisagem, encontra-se nas geotecnologias importante 

apoio, uma vez que cumprem uma importante função na identificação, caracterização e análise 

da cobertura vegetal no meio urbano. Modelos de análise espacial são frequentemente 

utilizados para auxiliar no planejamento e gestão das áreas verdes urbanas. Nesse sentido 

cumpre função de destaque as técnicas de sensoriamento remoto, processamento digital de 

imagens e estruturação de Sistemas de Informações Geográficas (MOURA, 2010; 

MAGALHÃES, 2013). 

 

O uso das tecnologias de geoinformação permite estudar cada unidade individualmente, 

criando parâmetros para definir e auxiliar na gestão das áreas verdes de forma ampla e 

hierarquizada sendo ajustado de acordo com as características de cada região. Esse processo é 

potencializado por meio de softwares especialistas que mensuram os fragmentos da paisagem, 

classificando-os e comparando-os aos padrões esperados para cada situação de acordo com a 

forma e a distribuição no ambiente (MOURA, 2013).  

 

Assim, este artigo tem por objetivo aplicar a metodologia de estudos das métricas de 

paisagem, proposta pela Ecologia da Paisagem, através da utilização do software de livre 

acesso Fragstats©.  

 

1.1 Ferramenta e Classificação da imagem  

 

Para realizar o estudo das métricas de paisagem, foi utilizado o software de livre acesso 

Fragstats© para classificar os fragmentos da vegetal da paisagem urbana e demonstrar seu 

potencial de representação, avaliação e análise aos pesquisadores e urbanistas. Buscando, 

identificar as vocações e o papel de cada fragmento de cobertura vegetal, identificando-os, 

mapeando-os e caracterizando-os, para aplicar modelos de análises espaciais. Os mapas de 

cobertura vegetal foram obtidos a partir da classificação das imagens RapidEye coletadas 

no ano de 2015, cedidas para uso acadêmico pelo Ministério do Meio Ambiente, através do 

Geocatálogo (fig. 1A).  

 

As imagens de satélite RapidEye, são equipado com sensores REIS (RapidEye Earth 

Imaging System) que operam em cinco faixas na região do espectro eletromagnético, três 

das quais são conhecidas com "visível". Entre as faixas capturadas destacam-se as faixas 

das bandas Red-Edge (Banda 4: 690-730mm) e infravermelho próximo (Banda 5: 760-



850mm) capaz de capturar informações sobre o teor de clorofila e da robustez da cobertura 

vegetal pela composição RGB543 (Fig. 2 com aplicação do contraste a vegetação aparece 

com tons de vermelho).  

 

Devido a essas características, uma imagem RapidEye é adequada para separar vegetação 

de outros usos do solo, bem como para classificar diferentes condições da cobertura 

vegetal. A imagem apresenta resolução espacial de 5m e é gerada com 12 bits, ou seja, 

apresenta 4096 tons de cinza. Tais atributos favorecem a discriminação de vários alvos 

presentes na superfície. Trabalhou-se com as bandas 345 da composição BGR. 

 

Para a elaboração dos dados, a imagem foi tratada previamente no software Spring©, 

software brasileiro gratuito desenvolvido pelo INPE, que possibilita a aplicação de 

contrastes na imagem RapidEye na composição BGR, permitindo a visualização mais 

expressiva da vegetação destacada em vermelho(fig. 1B).  

 

A                                             B 

 
Fig. 1: (A) Imagem RapidEye e (B) Imagem com a aplicação do contraste nas bandas 

345 da composição BGR. Fonte: Geotif Rapideye Juiz de Fora 2015 UTM / WGS 84 - 

Elaborado pelos autores. (Imagens: Ministério do Meio Ambiente, Geocatálogo). 

 

2  ESTUDO DE CASO 

 

Para o estudo de caso foi escolhido uma amostragem da cidade de Juiz de Fora- MG (fig. 

2), a fim de demonstrar o potencial do Fragtasts©. Município de médio porte, localizada na 

Zona da Mata mineira com vegetação nativa de floresta tropical, expansão da Mata 

Atlântica.  

 
Fig. 2: Localização do Município de Juiz de Fora/MG. Fonte: Autores.  



A cidade tem 516.247 habitantes, importante vetor de ligação entre o Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, possui 1437,5 km² de área territorial, dos quais 446,551 km² - ou 31% do 

território do município - é urbana e 983,324 km² - 69% do território restante - é rural 

(IBGE, 2010). Ou seja, 98% da população de Juiz de Fora habitam os 31% da área urbana 

do território, evidenciando a alta taxa de urbanização na cidade, representando um índice 

bem acima da média brasileira e estadual de pessoas vivendo no espaço urbano, vide tabela 

01 (IBGE, 2010). 

 

Em Juiz de Fora a distribuição das áreas verdes urbanas por habitante está concentrada em 

apenas 5 das 81 Regiões Urbanas definidas no plano diretor da cidade, o que representa 

que apenas 6,17% da área urbana têm índices acima dos considerados ideais de áreas 

verdes (COSTA e FERREIRA, 2011). 

 

Tabela 1: População urbana e rural. 

POPULAÇÃO TOTAL URBANA RURAL 
TAXA DE 

URBANIZAÇÃO 

BRASIL 190.755.799 160.925.804 29.829.995 84% 

MG 19.597.330 16.715.216 2.882.114 85% 

JF 516.247 510.378 5.869 98% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Este fator pode ser em parte explicado pela legislação que define a distribuição de áreas 

nos loteamentos na cidade. A Lei Federal 6766/79, que define o parcelamento do solo 

destinado a fins urbanos, define que haja a destinação de um percentual de áreas para uso 

institucional, mas abre brechas para que a destinação, seja ela para cobertura vegetal ou 

não, fique a cargo da legislação municipal. Dessa forma, a lei municipal nº 6908/86 

(PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 1986), Art. 10, define o mínimo de 35% da área do 

loteamento para uso público, dos quais 15% são destinados exclusivamente para 

equipamentos públicos e áreas livres públicas. Isso significa que os 15% não serão 

necessariamente utilizados para praças e parques, locais que geralmente contam com a 

presença arbórea, já que podem ser destinados a equipamentos de cultura, saúde e lazer. Os 

20% restantes podem ser contabilizados para áreas de vias públicas e calçadas (áreas 

impermeabilizadas).  

 

3  METODOLOGIA 

 

Para identificar as vocações e o papel de cada fragmento de cobertura vegetal, foi necessário 

identificá-los, mapeá-los, caracterizá-los, aplicando modelos de análises espaciais para auxiliar 

no planejamento e na gestão das áreas verdes urbanas. Nesse sentido, cumprem função de 

destaque as tecnologias da geoinformação, incorporadas ao sensoriamento remoto, 

processamento digital de imagens e estruturação de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) (MOURA, 2010). Seguindo a lógica da Ecologia da Paisagem, destacamos as principais 

métricas para medir as morfologias: efeito de borda; área nuclear; tamanho, forma e grau de 

isolamento de fragmentos; avaliação das condições de metapopulações; e conectividade entre 

fragmentos. 

 

Os fragmentos são classificados segundo suas condições de forma pelos parâmetros de área 

núcleo (area core), relação perímetro/área, círculo circunscrito e distância euclidiana em 



relação aos outros fragmentos (stepping stones). A metodologia baseou-se em quatro 

etapas (fig. 3):  

• Produção de dados: captura da imagem RapidEye, processamento digital de 

imagens de satélite para classificar a cobertura vegetal e visualizar as áreas verdes 

com o uso do software Spring© e criação do bando de dados geográficos.  

• Cálculo de métricas de paisagem com o uso do software livre Fragstats© para 

analisar os fragmentos de vegetação e o processamento dos dados gerados pelo 

Fragstats© para analisar os fragmentos de vegetação. 

• Mapas de representação da distribuição das métricas. 

• Análise dos mapas gerados.  

 

Fig.3: Fluxograma metodológico. 

 

Para analisar as morfologias das áreas verdes, observa-se a condição do fragmento em relação 

ao mesmo e aos fragmentos vizinhos. Assim, na métrica "área núcleo" (area core), analisa-se a 

forma e dimensão do fragmento, notando a existência de um núcleo interno e se este é 

significativo, ou se há um número considerável de núcleos internos, além disso, leva-se em 

consideração se a forma é robusta ou não. Desta forma, pode-se analisar se a área é mais 

protegida de transformações antrópicas e se possui caráter de estabilidade em relação às 

transformações da paisagem (Fig. 4A).  

 

 
Fig. 4: Métricas. (a) dimensão da área núcleo ou número de áreas núcleo. (b) 

dimensão do círculo inscrito. (c) relação perímetro/área indicando fator de borda. (d) 

conectividade (stepping stones). Fonte: Elaborado por Ana Clara Mourão Moura. 

 

A dimensão da métrica que calcula o "círculo inscrito" é também um fator de existência de um 

núcleo interno mais protegido de transformações e de maior estabilidade (Fig. 4B), sua analise 
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é similar a da fig.4A. Para analisar a métrica de "efeitos de borda", é preciso identificar se a 

forma do fragmento apresenta ramificações ou se sua forma é mais compacta (maior ou menor 

relação perímetro/área) e, por consequência, maior ou menor superfície de contato entre os 

fragmentos (Fig. 4C).  

 

O tamanho, forma e grau de isolamento de fragmentos permitem identificar seu potencial para 

favorecer a conectividade entre ele e os demais fragmentos da proximidade, funcionando como 

stepping-stones (Fig. 4D) correspondendo a métrica "distância euclidiana". Os fragmentos que 

favorecem a conectividade têm importante papel no fluxo gênico, fundamental à reprodução 

das espécies, pois são importantes na definição de corredores e trampolins ecológicos. 

 

3  RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados foram à apresentação de valores comparativos dos fragmentos 

analisados, a partir dos quais foi possível realizar diagnóstico da morfologia e dispersão 

das áreas verdes, dando apoio para a análise do uso e das funções que são ou podem ser 

associadas em relação aos outros fragmentos para formação de corredores ecológicos 

(stepping stones). As métricas indicam o quanto o fragmento é fragilizado ou não pelas 

suas condições de forma, e o quanto ele é integrado ou não aos fragmentos vizinhos. A 

classificação auxilia não só na identificação dos fragmentos mais robustos e mais bem 

localizados, como dá suporte à definição do aproveitamento mais indicado para o 

fragmento. 

 

Para a análise dos mapas, a imagem foi classificada em 5 classes: (1) classe vegetação de 

grande porte; (2) classe vegetação de médio porte; (3) classe vegetação rasteira; (4) classe 

água; e (5) classe área antropizada. Após essa etapa, foram selecionadas e agrupadas as 

tipologias de vegetação (classes 1, 2 e 3) e as áreas antropizadas e água ( classes 4 e 5). As 

áreas representadas em branco no mapa correspondem às áreas antropizadas ou áreas de 

córregos e rios, e as demais que apresentam cores do azul ao vermelho são as análises 

realizadas nos fragmentos de cobertura vegetal. 

 

 
Fig.5: Mapa Distancia Euclidiana 

 

No mapa Distância Euclidiana (Figura 5), fica claro o quanto a extensão onde há uma 

urbanização consolidada (superfície na cor branca) está em processo de perda de área 

verde robusta em relação aos fragmentos de vegetação da área próxima ao seu redor (na 

cor azul). Entretanto, quando observamos a imagem de forma mais aproximada (zoom na 



imagem fig.5) das áreas consolidadas, notamos o quanto os fragmentos estão próximos 

entre si. O que indica a possibilidade de criação de corredores ecológicos ou fragmentos de 

áreas verdes que quando pulverizados na paisagem urbana garantem conforto térmico e 

ambiental para cidade.  

 

No mapa de Área Núcleo (fig. 6A),  indica o nível de coesão dos fragmentos de vegetação, 

isto é, seu grau de estabilidade, permitindo verificar o fragmento com maior área núcleo no 

qual indica as maiores áreas onde existem relações ecológicas mais bem preservadas. Essas 

áreas podem ser interpretadas como zonas com alto potencial de influenciar seu entorno e 

devem ser preservadas, uma vez que essa influencia forma toda uma rede ambiental a sua 

volta. Podemos observar que os fragmentos com maior potencialidade de conservação 

encontram-se fora da área antropizada consolidada, representados pela cor vermelho no 

mapa. O que reforça a preocupação de se estudar e elaborar gestões para as áreas com 

menos vegetação, onde há núcleo de fragmentos de áreas verdes vulneráveis, notados pela 

presença de ramificações. Fica clara essa condição quando analisamos também o mapa de 

Círculo Inscrito (fig. 6B), no qual os núcleos mais fortes (na cor vermelha) estão na área ao 

redor da mais urbanizada.  
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B 

 

Fig.6: (A) Mapa Área Núcleo (Area core) e (B) Mapa de Círculo Inscrito. 

 

Além disso, reforçado pelo mapa de Área (fig.7A), é possível perceber também o sentido 

de crescimento em direção ao noroeste/ nordeste da cidade, uma vez que é delimitado pela 

topografia local. No mapa de Forma (fig. 7B) notamos que as forma mais robusta também 

segue o mesmo sentido dos demais mapas citados.  
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Fig.7: (A) Mapa Área e (B)Mapa de Forma. 

 

No mapa de Relação Perímetro/Área, é possível identificar as áreas que possuem maior 

efeito de borda. Nesse caso, há uma pequena distância entre os fragmentos analisados, o 

que a princípio poderia parecer uma boa condição, na realidade é possível notar também 

que esses fragmentos apresentam bordas ramificadas, indicando a fragilidade do fragmento 

(figura 8).  

 

  
Fig.8: Mapa Relação Perímetro/Área.  

 

Essa situação ocorre nas áreas ao redor da área urbana consolidada, isto é, nas áreas que 

ainda não foram ocupadas seja pela topografia ou por ainda não estarem sendo loteadas. 

Quando analisamos o mapa Efeito de borda (figura 9), notamos o quanto é alta a 

ramificações presentes na forma, isto é, o que demonstra fragilidade dos fragmentos e 

aponta a o sentido de expansão da cidade.  

 

 
Fig. 9: Mapa de Efeito de borda 

 



Desta forma, é necessário pensar sobre os fragmentos que compõem a paisagem 

principalmente nos fragmentos localizados fora da área consolidada, e garantir qualidade 

dos fragmentos de áreas verdes a onde já há uma urbanização para preservar a paisagem 

local e sustentabilidade do lugar. Assim é proposto na fig. 10  (croqui), locais com 

potencial para criação de corredores ecológicos (em pontilhado) e áreas verdes de interesse 

para criação de equipamentos urbanos de pequeno/médio porte. No qual seriam áreas com 

interesse de preservação da arborização mais robusta e garantir conectividade em grandes 

fragmentos e ponto de partida para corredores ecológicos. Além das áreas marcadas em 

vermelho, equipamento de grande porte com potencial para criação de parques e praças.  

 
Figura 10: Proposta para área urbanizada consolidada. 

 

 

Quando se pensa na hierarquização dos fragmentos de vegetação de grande/ médio porte 

de arborização. Esses podem apontar espaços prioritários para conservação da 

biodiversidade do local, uma vez que os fragmentos com grandes áreas abrigam maiores 

quantidade de fauna e flora, com melhores condições de manutenção desses espaços ao que 

se refere a bioma. Por isso, justifica-se a criação de áreas que visam essa demanda, além da 

proporcionar à cidade qualidade ambiental e estética do espaço urbano.  Ao mesmo tempo, 

ao se conservar os fragmentos de vegetação, condicionam-se as relações ecológicas a 

serem desenvolvidas no interior do fragmento e no seu entorno. 

 

Ao se utilizar os estudos da Ecologia da Paisagem, aplicado ao solo urbano pode verificar-

se as lógicas de preservação e auxiliar na manutenção e preservação da arborização urbana, 

como hortos florestais, parques e praças. Cientes que esse tipo de estudo dá suporte à fauna 

e flora, focados nessa demanda não para espaços de multiusos.   

  



4  CONCLUSÕES 

 

Ante ao desafio de preservar a arborização urbana, cabe investigar as possibilidades de uso 

de ferramentas que auxiliam na gestão e na manutenção desses espaços, fundamentais para 

o planejamento a longo prazo, buscando identificar as espécies e garantir sua perpetuação 

para sociedade. O uso das imagens RapidEye demonstrou ser de grande valia por auxiliar 

na identificação dos fragmentos de áreas verdes urbanas. As imagens, cedidas pelo 

Ministério de Meio Ambiente para órgãos públicos e pesquisas acadêmicas, foram 

processadas em softwares livres: Spring© e Fragstats©, o que significa que o processo 

pode ser amplamente adotado no Brasil. 

 

O resultado é a identificação e caracterização dos fragmentos de cobertura vegetal segundo 

as Métricas de Paisagem propostas pelo princípio de Ecologia da Paisagem. Uma vez 

realizada a classificação, foi possível identificar vocações relacionadas à proteção 

ambiental, à formação de corredores (stepping stones) e ao favorecimento de 

embelezamento e lazer urbano. Vale destacar que para haver uma clareza e certeza nos 

resultados encontrados, é preciso que o pesquisador tenha seus objetivos claros, uma vez 

que os resultados não indicam valores por si só, precisam ser interpretados como 

parâmetros. 
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