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RELATÓRIO AU8 

COBERTURA VEGETAL NO PERÍMETRO URBANO 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo da vegetação de porte arbóreo nas áreas urbanas constitui tema de 

averiguação bastante complexo relativamente novo no campo de conhecimento 

científico e que envolve a interdisciplinaridade de diversas áreas. Numa abrangência 

maior, poder-se-ia dizer que a própria ecologia do meio urbano e seus ecossistemas 

específicos mostram-se pouco conhecidos. Nos processos de ocupação urbanos, 

ditados pelo imediatismo da exploração econômica, o binômio destruição e construção 

são privilegiadas sob quaisquer instâncias, num processo de desconstruções 

espaciais alienados, desnecessários e abusivos, com a substituição frequente de 

ecossistemas importantes por áreas que constituirão futuramente espaços-problemas 

nos contextos das cidades (MOTA, 2003). 

É possivel observar que a cidade passa por um rápido crescimento demográfico, e 

forte pressão sobre os ambientes naturais do municipio, o que exige cuidados por 

parte do poder público e gestão equilibrada para manutenção da qualidade de vida à 

sua população. 

Iacanga precisa aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do verde em sua área 

urbana. As árvores são necessárias para nossa cidade, pois contribuem para diminuir 

os impactos da urbanização. Uma cidade bem arborizada se traduz em um maior 

conforto térmico e controle de luz.  

A arborização urbana é um quesito importante para proporcionar um ambiente físico 

saudável e estão relacionadas com a presença de espécies vegetais em espaços 

públicos como parques, ruas, avenidas, jardins e praças. 

A arborização urbana é o conjunto de árvores existentes em uma cidade. Entretanto, 

esse termo também inclui os cuidados aplicados a essas árvores, como: plantio, 

controle de doenças e pragas, rega, podas quando necessário, adubação do solo, 

entre outros. Esses cuidados são imprescindíveis para a boa qualidade da 

arborização. Em Iacanga as responsabilidades por esses serviços são da 

Coordenadoria  de Agricultura e Meio Ambiente (equipe de poda e paisagismo). 
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PROJEÇÃO DE COPA 

 

Este inventário classifica-se como total ou censo da população arbórea no perímetro 

urbano de Iacanga. Foram inventariados todos os indivíduos (árvores e palmeiras) 

com diâmetro à altura do peito, estimado visualmente superior a 0,03 m. O inventário 

foi realizado por amostragem nos 2 km² do município e depois foi dividido em 4 

quadrantes e divididos em áreas do sistema viário, áreas verdes particulares, áreas 

verdes públicas, áreas verdes das escolas e áreas de reflorestamento urbano 

conforme abaixo especificado. A somatória dessas áreas no ano de 2017 está descrito 

no quadro abaixo. 

Áreas Quant.de árvores Média de projeção de copa 

total 
Áreas do sistema viário 3.643 138.434 m² 

Áreas verdes particulares. 3.647 138.586 m² 

Áreas Verdes públicas 1.339 96.500 m² 
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Áreas verdes das escolas 117 9.375 m² 

Área de reflorestamento 500 12.500 m² 

Áreas de APP 7.680 614.400 m² 

TOTAL 16.926 1.009.795 m² 

 

 

QUADRANTE 1 

 

Com base nas informações levantadas através da realização de um inventário arbóreo 

por amostragem foi possível concluir que no quadrante 1 a vegetação arbórea de 

Iacanga, presente nas vias públicas está estimada em 525 árvores, sabendo se que 

existe uma média entre árvores cada uma destas apresentou em média projeção de 

copa de 38m2por árvore. Como segue a tabela.  

 Bairros Número de árvores adultas existentes 

01 Vila Nova Iacanga  175 

02 Estância Iacanga 104 

03 Jardim Progresso 75 

04 Residencial São Judas Tadeu 50 
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05 Vila Nova Brasília 39 

06 Jardim Caracol 22 

07 Parque Primavera I e II 60 

 TOTAL 525 38 m²/árvore 19.950 m² 

 

Para áreas verdes Públicas (parques, praças e outras áreas de lazer) foi adotado um 

valor de projeção de copa correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para 

porte grande, 50m2 para porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para as 12 áreas 

existentes no quadrante 1 foram levantadas a ocorrência de 249 árvores. 

 Área Porte Qtde. Total de 

N° Local G M P Árvores 

01 Praça Décio da Silva Bueno  8 2 - 10 
02 Praça do Feijão  10 16 - 26 

03 Áreas verdes Vila Nova 

Iacanga  

4 - 10 14 

04 Sistema de lazer Loteamento 67 10 - 77 

05 Áreas verdes Jd. Progresso  - 9 - 9 

06 Área verde Loteamento  - - 3 3 

07 Praça do Kibe  10 - - 10 

08 Praça do Arroz  4 - - 4 

09 Praça Lazaro Fermino  - 3 - 3 

10 Praça do Major  4 12 - 16 

11 Praça do Hospital  6 31 - 37 

12 Centro esportivo  40    

 TOTAL DE ÁRVORES  153 83 13 249 

 TOTAL PROJEÇÃO DE 

COPA 

15.300 

m² 

4.150m² 325m² 19.775 m² 

 

Para áreas verdes particulares (quintais, jardins internos, chácaras, sítios e clubes de 

lazer) foi adotado um valor médio de projeção de copa de 38m2 por árvore, decorrente 

de uma estimativa calculada por inventario arbóreo. Para as 1.513 residências 
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existentes no quadrante 1 foi considerada uma média de 1 árvores por residência 

onde foi estimada a ocorrência de 1.513 árvores em quintais. 

Área Quantidade de 

árvores 

Projeção média de 

copa por árvore 

Projeção total de 

copa 

Área verde 

Particular 

1.513 

 

38 m2 57.494 m² 

 

Para áreas verdes de escolas foi adotado um valor de projeção de copa 

correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para porte grande, 50m2 para 

porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para as 5 áreas de escolas existentes no 

quadrante 1 foram levantadas a ocorrência de 46 árvores.  

 Área Porte Qtde. Total de 

  Escola  G M P Árvores 

01 Escola Orlando Castro 6 - - 6 

02 Apae  15 - - 15 

03 Projeto Criança e Adolescente  - 9 - 9 

04 Creche  6 3 - 9 

05 Escola Educare  - 7 - 7 

 TOTAL DE ÁRVORES  27 19 - 46 

 TOTAL DE PROJEÇÃO DE 
COPA  

2.700m
2 

950m2 - 3.650m2 

A somatória dessas áreas do quadrante 1 no ano de 2017 está descrito no quadro 

abaixo. 

Áreas Quant.de árvores Média de projeção de copa 

total Áreas do sistema viário 525 19.950 m² 

Áreas verdes particulares. 1.513 57.494 m² 

Áreas Verdes públicas 249 19.775 m² 

Áreas verdes das escolas 46 3.650 m² 

Área de reflorestamento - - 

Áreas de APP - - 

TOTAL 2.333 100.869 m² 
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Para o calculo de porcentagem de projeção de copa total do quadrante 1 em seu 

perímetro urbano de 635.890,83m2, foi somado à média de projeção de copa total de 

100.869m2 o que corresponde utilizando a regra de três simples a 15,86% da área. 

Como segue abaixo:  

635.890,83m2 ------------100% 

100.869m2 -------- X 

X=  15,86% 

 

QUADRANTE 2 

 

Com base nas informações levantadas através da realização de um inventário arbóreo 

por amostragem foi possível concluir que no quadrante  2 a vegetação arbórea de 

Iacanga, presente nas vias públicas está estimada em 1.282 árvores, sabendo se que 

existe uma média entre árvores cada uma destas apresentou em média projeção de 

copa de 38m2por árvore. Como segue a tabela.  

 



 

7 
 

  

Para áreas verdes Públicas (parques, praças e outras áreas de lazer) foi adotado um 

valor de projeção de copa correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para 

porte grande, 50m2 para porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para as 6 áreas 

existentes no quadrante 2 foram levantadas a ocorrência de 385 árvores. 

 Área Porte Qtde. Total de 

N° Local G M P Árvores 

01 Praça da Bíblia  - 12 - 12 

02 Área verde Av. São João  53 10 - 63 

03 Praça da Matriz  55 55 - 110 

04 Lago Jose Seghmatz  33 - - 33 

05 Arbóreo lago   - 60 12 72 

06 Praia das Palmeiras  95 - - 95 

 TOTAL DE ÁRVORES 236 137 12 385 

 TOTAL PROJEÇÃO DE 

COPA 

23.600m2 6.850m2 300m2 30.750m2 

 

Para áreas verdes particulares (quintais, jardins internos, chácaras, sítios e clubes de 

lazer) foi adotado um valor médio de projeção de copa de 38m2 por árvore, decorrente 

de uma estimativa calculada por inventario arbóreo. Para as 637 residências 

existentes no quadrante 2 foi considerada uma média de 1 árvores por residência 

onde foi estimada a ocorrência de 637 árvores em quintais. 

Área 
Quantidade de 

árvores 

Projeção média de 

copa por árvore 

Projeção total de 

copa 

Área verde 

Particular 

637 38 m2 24.206 m² 

 

 Bairros Número de árvores adultas existentes 

01 Centro 1282 

 TOTAL 1282 38  m² 48.716 m² 
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Para áreas de reflorestamentos dentro da zona urbana foi adotado um valor de 

projeção de copa de 25m2 tendo em vista que o reflorestamento foi feito recentemente 

e ás árvores encontram se com altura de 4m. Essa medida foi utilizada para 500 

árvores. 

Área Qtde. de 

árvore 

Projeção de copa por 

árvore 

Projeção total de 

copa 

Reflorestamento Urbano 

Morro Azul 

500 25m2 12.500m2 

 

Para as áreas de preservação permanente (APP) dentro do perímetro urbano foi 

adotado um valor de projeção média de 80m2 tendo em vista que as áreas de beira de 

rios têm árvores de porte grande á médio, essa medida foi utilizada para 4.840 

árvores.  

Áreas de APP Quant.de 

árvores 

Média de projeção 

de copa 

Córrego Areão – fundo beira rio- 

100.000m2  

4.000 320.000m2 

Córrego de areão – 21.000m2 840 67.200m2 

TOTAL 4.840 387.200m2 

 

Para áreas verdes de escolas foi adotado um valor de projeção de copa 

correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para porte grande, 50m2 para 

porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para as 5 áreas de escolas existentes no 

município foram levantadas a ocorrência de  61 árvores.  

 Área Porte Qtde. Total de 

01  Escola  G M P Árvores 

02 Escola José Ferras de Souza  12 - - 12 

03 Escola Padre Jorge Mattar  32 - - 32 

04 Creche 2 1  3 4 

05 Escola Pequeno Samuel  - 13 - 13 

 TOTAL DE ÁRVORES  45 13 3 61 

 TOTAL DE PROJEÇÃO DE 
COPA  

4.500m
2 

650m2 75m² 5.225 m2 
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A somatória dessas áreas do quadrante 2 no ano de 2017 está descrito no quadro 

abaixo. 

Áreas Quant.de árvores Média de projeção de copa 

total 

Áreas do sistema viário 1.282 48.716 m² 

Áreas verdes particulares. 637 24.206 m² 

Áreas Verdes públicas 385 30.750 m² 

Áreas verdes das escolas 61 5.225 m² 

Área de reflorestamento 500 12.500 m² 

Áreas de APP 4.840 387.200 m² 

TOTAL 7.705 508.598 m² 

 

Para o calculo de porcentagem de projeção de copa no quadrante 2 de Iacanga em 

seu perímetro urbano de 483.733,14m2, foi somado à média de projeção de copa total 

de 508.898m² o que corresponde utilizando a regra de três simples a 41,69% da área. 

Como segue abaixo:  

1220.000m2 ------------100% 

508.598m2 -------- X 

X=  41,69% 
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QUADRANTE 3 

 

Com base nas informações levantadas através da realização de um inventário arbóreo 

por amostragem foi possível concluir que no quadrante 3 a vegetação arbórea de 

Iacanga, presente nas vias públicas está estimada em 816 árvores, sabendo se que 

existe uma média entre árvores cada uma destas apresentou em média projeção de 

copa de 38m2por árvore. Como segue a tabela.    

 Bairro Número de árvores adultas existentes 

 
01 Praia dos Sonhos e Enseada 215 

02 Jardim Vitória 135 

03 Jardim Porta do Sol  50 

04 Jardim Enseada  100 

05 Vale das águas 116 

06 Recanto dos Tucunarés  200 

 TOTAL 816 38 m2/árvore 31.008m2 

Projeção total 

de copa 
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Para áreas verdes Públicas (parques, praças e outras áreas de lazer) foi adotado um 

valor de projeção de copa correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para 

porte grande, 50m2 para porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para as 5 áreas 

existentes no município foram levantadas a ocorrência de 319 árvores.  

 Área Porte Qtde. Total de 

N° Local G M P Árvores 

01 Área verde Av. São João  107 20 - 127 

02 Praça Praia dos Sonhos  49 - - 49 

03 Sistema de Lazer Vale das águas  - 15 25 40 

04 Cemitério  15 39 - 54 

05 Área verde Tucunaré  49 - - 49 

 TOTAL DE ÁRVORES 220 74 25 319 

 TOTAL PROJEÇÃO DE COPA 22.000 

m2 

3.700m2 625m2 26.325m2 

 

Para áreas verdes particulares (quintais, jardins internos, chácaras, sítios e clubes de 

lazer) foi adotado um valor médio de projeção de copa de 38m2 por árvore, decorrente 

de uma estimativa calculada por inventario arbóreo. Para as 775 residências 

existentes no quadrante 3 foi considerada uma média de 1 árvores por residência 

onde foi estimada a ocorrência de 775 árvores em quintais. 

Área Quantidade de 

árvores 

Projeção média de 

copa por árvore 

Projeção total de 

copa 
Área verde 

Particular 

775 38 m2  29.450 m2 

 

Para as áreas de preservação permanente (APP) dentro do quadrante 3 do perímetro 

urbano foi adotado um valor de projeção média de 80m2 tendo em vista que as áreas 

de beira de rios têm árvores de porte grande á médio, essa medida foi utilizada para 

2.840 árvores.  

Áreas de APP Quant.de 

árvores 

Média de projeção 

de copa 

Tucunaré - 36.00m2 1.440 115.200m2 
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Córrego Ribeirão Claro- 150.000m2  300 24.000m2 

Vale das águas – 110.00m2 1.100 88.000m2 

TOTAL 2.840 227.200 m2 

 

A somatória dessas áreas do quadrante 3 no ano de 2017 está descrito no quadro 

abaixo. 

Áreas Quant.de árvores Média de projeção de copa 

total 

Áreas do sistema viário 816 31.008 m² 

Áreas verdes particulares. 775 29.450 m² 

Áreas Verdes públicas 319 26.325 m² 

Áreas verdes das escolas - - 

Área de reflorestamento - - 

Áreas de APP 2.840 227.200 m² 

TOTAL 4.750 313.983 m² 

 

Para o calculo de porcentagem de projeção de copa no quadrante 3 do município de 

Iacanga em seu perímetro urbano de 1043.218,49m2, foi somado à média de projeção 

de copa total de 313.983 m2 o que corresponde utilizando a regra de três simples a  

30,10% da área. Como segue abaixo:  

1043.219.49m2 ------------100% 

313.983Km2 -------- X 

X=  30,10% 
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QUADRANTE 4 

 

 

Com base nas informações levantadas através da realização de um inventário arbóreo 

por amostragem foi possível concluir que no quadrante 4 a vegetação arbórea de 

Iacanga, presente nas vias públicas está estimada em 1.020 árvores, sabendo se que 

existe uma média entre árvores cada uma destas apresentou em média projeção de 

copa de 38m2por árvore. Como segue a tabela.  

 Bairro Número de árvores adultas existentes 

 
01 Vila Águas Claras 132 

02 Jardim das Flores 240 

 
03 Jardim Paraíso 309 

04 Jardim Boa Vista 180 

05 Distrito Industrial 159 

 TOTAL 1.020 38 m2/árvore 38.760m2 

Projeção total 

de copa 

 

Para áreas verdes Públicas (parques, praças e outras áreas de lazer) foi adotado um 

valor de projeção de copa correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para 

porte grande, 50m2 para porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para as 8 áreas 

existentes no quadrante 4 foram levantadas a ocorrência de 386 árvores. 
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 Área Porte Qtde. Total de 

N° Local G M P Árvores 

01 Praça dos Ipês 2 2 31 35 

02 Praça das Flores  54 20 - 74 

03 Praça Luiz Quequim ( São 

Benedito)  

16 15 - 31 

04 Praça do pocan  3 23 - 26 

05 Áreas verdes Jd. Boa Vista  - 40 143 183 

06 Áreas verdes Jd. Paraíso  15 - - 15 

07 Praça Jamil Haddad - 16 - 16 

08 Praça das Roseiras  4 2 - 6 

 TOTAL DE ÁRVORES 94 118 174 386 

 TOTAL PROJEÇÃO DE 

COPA 

9.400 m2 5.900m2 4.350m2 19.650 m2 

 

Para áreas verdes particulares (quintais, jardins internos, chácaras, sítios e clubes de 

lazer) foi adotado um valor médio de projeção de copa de 38m2 por árvore, decorrente 

de uma estimativa calculada por inventario arbóreo. Para as 722 residências 

existentes no quadrante 4 foi considerada uma média de 1 árvores por residência 

onde foi estimada a ocorrência de 722 árvores em quintais. 

Área Quantidade de 

árvores 

Projeção média de 

copa por árvore 

Projeção total de 

copa 

Área verde 

Particular 

722 38 m2 27.436 m2 

 

Para áreas verdes de escolas foi adotado um valor de projeção de copa 

correspondente ao porte de cada árvore, sendo 100m2 para porte grande, 50m2 para 

porte médio e 25m2 para porte pequeno.  Para a área de escola existente no 

quadrante 4 foram levantadas a ocorrência de  10 árvores.  

 Área Porte Qtde. Total de 

  Escola  G M P árvores 

01 Escola Joaquim Caldas  - 10 - 10 

 TOTAL DE ÁRVORES  - 10 - 10 

 TOTAL DE PROJEÇÃO DE 
COPA  

- 500 m2 - 500 m2 
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A somatória dessas áreas do quadrante 4 no ano de 2017 está descrito no quadro 

abaixo. 

Áreas Quant.de árvores Média de projeção de copa 

total Áreas do sistema viário 1.020 38.760 m² 

Áreas verdes particulares. 722 27.436 m² 

Áreas Verdes públicas 386 19.650 m² 

Áreas verdes das escolas 10 500 m² 

Área de reflorestamento - - 

Áreas de APP - - 

TOTAL 2.138 86.346 m² 

 

Para o calculo de porcentagem de projeção de copa no quadrante 4 de Iacanga em 

seu perímetro urbano de 549.825,35m2, foi somado à média de projeção de copa total 

de 86.346m²  o que corresponde utilizando a regra de três simples a 15,70% da área. 

Como segue abaixo:  

549.825,35m2 ------------100% 

86.346 m2 -------- X 

X=  15,70% 

Iacanga, 24 de Abril de 2017. 

 
 
 
 

 
 

Leticia F.Barbour Coti 
Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente 

Prefeitura de Iacanga 
 

Tamiris Teixeira Verjião 
Bióloga 


