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RESUMO

Sobre o índice de arborização urbana, Melazo e Nishiyama (2010), comentam que, para as áreas residenciais de baixa verticalização a meta para Munique na Alemanha é de

50% e completam que, o índice de cobertura vegetal na faixa de 30% seja o recomendável para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas urbanas, sendo que áreas

com índice de arborização inferior a (5%) determinam características semelhantes às de um clima de deserto.

O objetivo deste trabalho é caracterizar e analisar a distribuição da arborização urbana de Frutal (MG), e promover uma investigação voltada para a importância do plano de

arborização urbana, e os benefícios que este pode trazer para a população e para o Município, demostrando práticas de como gerenciar e monitorar a arborização da cidade por

meio de técnicas de sensoriamento remoto. 

Para o mapeamento da copa das árvores utilizamos o “Passo a passo para cálculo da projeção de copas de árvores das cidades (AU4): programa MultiSpec”, elaborado pelo

Laboratório de Silvicultura Urbana - USP/ESALQ, uma fotografia aérea de Frutal-MG de 2013, com resolução espacial de 1 metro, e softwares de geoprocessamento.

O Município de Frutal possui uma extensão de 2.426,965 Km², seu perímetro urbano possui 27, 418 Km² de área. Para Frutal obtemos um índice de 2, 36 Km² de copa de árvores

localizadas no perímetro urbano, que representam (8,48 %) da área urbana do Município.

Este resultado confirma a insuficiência de vegetação em relação à quantidade de árvores, e também mostra sua má distribuição, interferindo diretamente na qualidade de vida da

população. 

Como parte da extensão apresentamos esses resultados em duas Escolas Estaduais na semana do meio ambiente, e divulgaremos também na Câmara Municipal de Frutal. 

Os resultados obtidos podem dar subsídios às políticas públicas municipais, auxiliando na tomada de decisões sobre a arborização urbana na cidade.
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