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PORTO ALEGRE/RS POSSUI ÁREAS PASSÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO DA 

TRAMA VERDE AZUL? 

  

Graziela Rossatto Rubin 1 

 

RESUMO – No Brasil, assim como em outros países, o processo de urbanização ocorreu 

intensamente e a situação atual das cidades é reflexo do modelo de planejamento adotado ao longo 

dos anos. Aos poucos, as soluções clássicas de planejamento passaram a ter sua eficiência 

questionada e muitos estudos surgiram a partir dessa preocupação. Diante disso, o artigo apresenta o 

conceito de Trama Verde Azul, enfatizando a importância de o planejamento urbano contemplar as 

áreas verdes e cursos d’água. O objetivo é verificar a existência de áreas para a implantação da 

trama verde azul na cidade de Porto Alegre – RS, considerando aspectos físicos, de hidrografia e de 

uso do solo. Para isso, foi realizada uma análise, através do uso do geoprocessamento e de mapas da 

cidade de Porto Alegre - RS, de passíveis áreas de aplicação da trama verde azul. O artigo concluiu, 

a partir dos dados analisados, que são existentes áreas para a implantação de uma trama verde azul 

em Porto Alegre – RS, porém, essa conclusão é preliminar, sendo necessário, ainda, novas análises 

e uma pesquisa de campo para a verificação de uma possível implantação da trama verde azul. 
 

ABSTRACT–  

In Brazil, as in many other countries, the urbanization process has occurred quite intensively and 

the current situation of the cities reflects this process and the planning actions and model adopted 

over the years. Gradually, the classic solutions of planning started to be questioned as to their 

efficiency and many studies emerged from this concern. In view of this, the article presents the 

concept of green-blue grids, which emphasizes the importance of urban planning to contemplate 

green areas and water courses. The objective is to verify the existence of areas for the implantation 

of the green-blue grids in the city of Porto Alegre - RS, Brazil, considering physical, hydrography 

and land use aspects. For this, an analysis was made, through the use of geoprocessing and maps the 

city of Porto Alegre - RS, to possible areas to application of this concept. The article concluded, 

from the analyzed data, that there are areas for the implantation of a green-blue grids in the City, 

however, this conclusion is preliminary, being necessary, still, new analyses and a field research for 

the verification of a possible implantation of the green-blue grids. 

 

Palavras-Chave – Planejamento Urbano; Trama Verde Azul.  

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, assim como muitos outros países, o processo de urbanização ocorreu de modo 

bastante intenso. Para exemplificar, nos anos de 1960, a taxa de urbanização era de 44,7%, 

passando a 67,7% em 1980 e na década de 1990 subiu para 78,4%. Hoje, aproximadamente 85% da 

população brasileira é urbana (IBGE, 2018), ou seja, em um curto período, houve a inversão da 

população rural para urbana. Em função disso, surgiram problemas, como por exemplo, a falta de 

habitação e infraestrutura adequada.  
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Percebe-se, então, que a situação atual das cidades é reflexo da urbanização intensa ocorrida e 

das ações e modelo de planejamento adotado ao longo dos anos. Aos poucos, as soluções clássicas 

de planejamento passaram a ser questionadas quanto à sua eficiência (Baptista; Nascimento; 

Barraud, 2005) e muitos estudos surgiram dessa preocupação. Planos como o de Nova Iorque, Paris, 

Berlim e Barcelona buscam integrar a ocupação urbana aos espaços livres e garantir a 

sustentabilidade da paisagem (Vasconcellos, 2011). Pode-se ver ainda, exemplos em Montreal, 

Londres, Melbourne e várias cidades dos Estados Unidos, como Illinois, Portland, Seattle. 

Diante disso, apresenta-se o conceito de trama verde azul, que estabelece que é importante 

“planejar o ambiente urbano de modo a integrar áreas verdes e cursos d’água ao meio antrópico, 

reduzindo as interferências no ciclo natural da água e propiciando o desenvolvimento da fauna e 

flora nativas” (Martins et al., 2015, p.3). Como definição, pode-se inferir que é uma “Ferramenta de 

planejamento territorial, constituída de grandes conjuntos naturais e de corredores que ligam ou 

servem como zonas-tampão, que deve assegurar uma continuidade biológica por permitir a 

circulação de espécies de fauna e flora” (Oliveira, Costa, 2018).  

O conceito surgiu na França, na década de 1990, quando houve a requalificação de uma 

extinta bacia de mineração, no norte do país, na região de “Nord Pas de Calais”. Foram realizadas 

ações em conjunto entre Estado e instituições locais autônomas, através do “desenvolvimento da 

oferta de terrenos para habitação social e renovação urbana, a antecipação da mudança fundiária dos 

terrenos industriais, o apoio aos grandes projetos econômicos de interesse regional ou nacional e o 

desenvolvimento das tramas verde e azul” (Faria, Araújo, 2015). 

Dentro do planejamento francês da trama verde azul, são realizadas ações desde a escala local 

até a escala nacional. Considera-se necessária uma abordagem multifuncional para essa questão, 

combinando a preservação da biodiversidade e a reflexão sobre a ocupação urbana dos espaços. 

Assim, consegue a integração de diversos serviços em prol do ecossistema e dos habitantes das 

cidades (Guide Pratique, 2014).  

Ainda, pode-se salientar que os espaços abertos de recreação e lazer são importantes 

ferramentas na implementação da trama verde azul, pois, segundo Castello (2008) esses locais, além 

de proporcionar a prática de atividades físicas, recreacionais e os encontros sociais, pela sua porção 

vegetada, influenciam em uma maior qualidade do ar no ambiente urbano e, em escala geral, geram 

corredores sustentáveis, ao mediar a natureza preservada e o espaço das cidades. 

A trama verde azul pode ser uma importante aliada para amenizar os acontecimentos 

gerados pela urbanização, já que o planejamento urbano deve ser pensado com ações integradas, 

realizadas conjuntamente para atingir melhores resultados e minimizar os problemas já existentes.  
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Tomando a cidade de Porto Alegre como referência, sabe-se que esta não está ilesa dos problemas 

já citados. Em função de sua localização, características ambientais e geográficas, histórico de 

urbanização, entre outros fatores, a cidade enfrenta, anualmente, diversas ocorrências de 

alagamentos e enchentes que causam transtornos, prejuízos e acabam afetando toda a população. 

Diante disso e das diferentes ações que estão ocorrendo em outras cidades do mundo, pretende-se 

buscar alternativas para amenizar esses problemas. 

Assim, o presente artigo pretende verificar a existência de áreas para a implantação da trama 

verde azul na cidade de Porto Alegre – RS, considerando aspectos físicos, de hidrografia e de uso 

do solo.  

 

METODOLOGIA 

Para cumprir com o objetivo do artigo, foi realizada uma análise, através do uso do 

geoprocessamento e de mapas da cidade de Porto Alegre - RS, de passíveis áreas de aplicação da 

trama verde azul. Para isso, inicialmente, foram elencados, os critérios considerados mais 

importantes na definição da trama verde azul, através da Análise Multicritério, método baseado na 

análise de alternativas para resolver determinado problema (Santos, Ventorini, 2017). 

Assim, por ordem de maior importância, destacam-se os critérios: Hidrografia; Áreas verdes e 

de lazer; Declividade; Áreas consolidadas; Equipamentos Culturais; Uso do Solo; Perfil 

Socioeconômico.  

Com base nesses critérios, os dados geoprocessados foram analisados. Os dados da 

hidrografia foram confrontados com os de áreas verdes; posteriormente, foram analisados em 

conjunto com os dados de declividade e assim por diante. 

A partir de dados coletados na Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), no site Observa 

POA e no site do Laboratório de Geoprocessamento da UFRGS, foram organizados os shapes 

necessários para a confecção dos mapas que serão utilizados para análise do referido artigo.  

Para melhor organização, foram separados os shapes por tipos, da seguinte forma: para as 

áreas verdes (obtidos a partir da PMPA), por exemplo, foram organizados os shapes APPs de 

morros, unidades de conservação, praças e parques, entre outros. Dentro das áreas de alagamento 

(obtidos a partir do ObservaPOA), foram separados os shapes em áreas de risco, ocorrência de 

alagamentos e pontos de alagamento. Para os corpos hídricos (obtidos a partir da PMPA), os shapes 

adotados foram de drenagem superficial e APP cursos d’água. Foram selecionados os shapes de 

limite municipal, eixo de ruas e equipamentos culturais e educacionais. E, ainda, foi montado o 

mapa hipsométrico. 
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Para a realização desse mapa foram obtidas imagens de satélite (arquivo tipo raster) do 

arquivo TOPODATA (site do INPE), e importadas para o software QGIS, no sistema de projeção 

correto. Como a imagem da cidade de Porto Alegre – RS encontra-se em duas bandas diferentes, foi 

necessário baixar duas imagens. A partir dessas imagens, foi necessário recortar e mesclar as 

camadas raster, com o comando merge e demais informações obtidas através do site do próprio 

software, formando uma única imagem com o limite municipal de Porto Alegre-RS. Assim, a 

imagem foi classificada por cor para a obtenção das altitudes existentes, formando o mapa 

hipsométrico.  

A partir desse mapa, foi possível a elaboração do mapa de declividades da cidade de Porto 

Alegre – RS, a partir de operações de geoprocessamento Raster – Analysis – DEM (Terrain 

Models). Nessa aba foi escolhido o modo declividade e que esta deveria ser expressa em 

porcentagem e não em graus, modo mais usual de representação para o atual estudo. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

O primeiro mapa gerado (Figura 01) refere-se à união dos shapes referentes às áreas verdes, 

corpos hídricos e áreas passíveis de alagamento. A partir desses dados, foi realizado um buffer de 

200m a partir dos corpos hídricos existentes em Porto Alegre – RS, para verificar a proximidade 

imediata de corpos hídricos e áreas verdes, o que viabiliza a implantação da trama verde azul. 

Assim, percebe-se, nesse primeiro momento, que existe uma grande área sobreposta de áreas verdes 

e o buffer efetuado. 
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Figura 01 – Áreas Verdes e Corpos Hídricos Porto Alegre – RS 

O segundo mapa gerado foi o mapa hipsométrico, onde é representada “a elevação de um 

terreno através de cores, geralmente utiliza-se um sistema de graduação de cores começam com 

verde escuro para baixa altitude e, passando por amarelo e vermelho, até cinza e branco para 

grandes elevações” (Sá, 2014).  

 

Figura 02 – Mapa Hipsométrico Porto Alegre – RS 

A partir do mapa hipsométrico, foi elaborado o mapa de declividades da cidade de Porto 

Alegre- RS. Esse mapa torna-se fundamental na verificação de implantação da trama verde azul, 

pois identifica as altitudes existentes dentro da cidade de e, a partir delas, é possível identificar as 

declividades existentes.  
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Figura 03 – Mapa de Declividades Porto Alegre – RS 

A partir do mapa de declividades, buscou-se verificar as regiões da cidade com características 

consideradas satisfatórias para a implantação da trama verde azul. Considerando que as calçadas 

devem seguir a mesma inclinação das vias e, dentro da trama verde azul, os caminhos tornam-se 

fundamentais, verificou-se que as vias devem possuir uma declividade entre 8 e 12%, sempre que 

possível (Castello, 2008).  

Assim, determinou-se, para a implantação da trama verde azul, uma declividade considerada 

favorável, a de 8%. A partir dessa definição, foi elaborado um novo mapa, apresentando apenas as 

regiões que possuem essas características (Figura 04). 

Ao gerar esse mapa, percebe-se que a declividade não seria um problema para a implantação 

da trama verde azul, visto que boa parte da cidade possui inclinação até 8%.   
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 Figura 04 – 

Mapa de Declividades Favoráveis (até 8%) Porto Alegre – RS 

 

Mas, para melhor entendimento e análise, foi gerado um novo mapa (Figura 05), com as 

declividades até 8% e também com as áreas verdes, corpos hídricos e suas APPs e áreas possíveis 

de alagamento de Porto Alegre, onde se percebe a sobreposição de áreas verdes e de áreas com 

inclinação favorável. Ainda, em algumas partes onde a inclinação não é favorável, percebe-se que 

são também as áreas de APP de Morros, Área de Preservação do Ambiente Natural (APAN), o que 

confirma a não implantação da trama verde azul nesses pontos. 
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Figura 05 – Mapa Áreas Verdes e Declividade Favorável (até 8%) Porto Alegre – RS 

 

Outro fator importante a considerar é se os espaços abertos de recreação e lazer existentes são 

suficientes na cidade. Assim, montou-se um mapa apresentando as áreas de parque e praças e seu 

raio de abrangência (Figura 06), adotando um buffer de 400m destes locais para uma estimativa 

geral de atendimento à população. 

Segundo Castello (2008), os equipamentos urbanos possuem distâncias consideradas mais 

adequadas a se percorrer pelas pessoas. As escolas infantis e de 1º Grau, juntamente com praças, 

playgrounds e áreas verdes possuem distância de 400m. Essa distância considera que nesses espaços 

as relações são frequentes e numerosas, o deslocamento a pé é diário e leva aproximadamente 10 

mim de percurso. Já as Escolas de 2º Grau, os Centros Comunitários e os parques possuem distância 

de 800m. São equipamentos de frequência média, com deslocamento a pé levando 

aproximadamente 30 min para o percurso.  
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Figura 06 – Mapa Raio Abrangência Praças e Parques Porto Alegre – RS 

A partir desse mapa, consegue-se perceber a concentração das praças e parques na região mais 

consolidada da cidade, podendo considerar que a cidade é bem assistida com relação à localização 

desses espaços. Isso não significa que esses espaços são suficientes e satisfatórios, pois para essa 

conclusão é necessária uma análise mais aprofundada, através de visitas aos locais e verificação da 

percepção dos usuários. Essa análise pode ser realizada e torna-se fundamental, mas não faz parte 

do escopo desta pesquisa.  

Além dos espaços abertos de recreação e lazer, podem estar inseridos na trama verde azul 

outros equipamentos urbanos, como escolas, centros comunitários, museus, etc. Essa análise será 

realizada ao longo da pesquisa de doutorado em andamento da autora. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados gerados, preliminarmente, percebe-se que são existentes as áreas para a 

implantação de uma trama verde azul na cidade de Porto Alegre – RS. Conforme objetivo proposto, 

o artigo fez uma análise de aspectos físicos, de hidrografia e de uso do solo. Porém, ainda são 

necessárias novas análises e uma pesquisa de campo para a verificação de uma possível implantação 

da trama verde azul. Dentro das análises realizadas com o uso do geoprocessamento ainda devem 

ser considerados outros fatores, como por exemplo, todas as áreas edificadas da cidade, o sistema 

viário e também como ocorre a mobilidade pela cidade até as áreas passíveis de implantação da 

trama. Essas análises serão realizadas posteriormente, dando seguimento à pesquisa de doutorado da 

autora.   
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