
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - UAECIA 
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORESTAS URBANAS: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA ARBORIZAÇÃO 
URBANA E MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO 

 

  

AMANDA BRITO DA SILVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macaíba/RN 

Janeiro de 2020 



ii  

 AMANDA BRITO DA SILVA 

 

 

 

 

FLORESTAS URBANAS: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA ARBORIZAÇÃO 
URBANA E MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à banca 

examinadora do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Florestais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como parte das exigências para 

obtenção do título de Mestre em Ciências Florestais 

(Área de Concentração em Ciências Florestais – Linha de 

Pesquisa: Biodiversidade, Conservação e Uso dos 

Recursos Genéticos Florestais). 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Leonardo de Melo Versieux 

Coorientador: 

Prof. Dr. Fúlvio Aurélio de Morais Freire 

 

 

 

Macaíba/RN 

Janeiro de 2020 



iii  

     

   

  Silva, Amanda Brito da.  

   Florestas urbanas: impactos socioeconômicos da arborização urbana e métodos de 

quantificação / Amanda Brito da Silva. - 2020.  

   66f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, Pós Graduação em Ciências 

Florestais, Macaíba RN 2020.  

   Orientador: Prof. Dr. Leonardo de Melo Versieux.  

   Coorientador: Prof. Dr. Fúlvio Aurélio de Morais Freire.  

 

   1. Áreas Verdes - Dissertação. 2. Processamento de Imagem - Dissertação. 3. 

Qualidade Ambiental - Dissertação. I. Versieux, Leonardo de Melo. II. Freire, Fúlvio 

Aurélio de Morais. III. Título.  

 

RN/UF/BSPRH                                                                                                   CDU 502 

 

 

 

  

       Elaborado por Valéria Maria Lima da Silva - CRB-15/451 

 

 

 

 

 

  

Divisão de Serviços Técnicos 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba 

Biblioteca Setorial Professor Rodolfo Helinski 



iv  

FLORESTAS URBANAS: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA 
ARBORIZAÇÃO URBANA E MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO 

 

 

Amanda Brito da Silva 

 

 

 Dissertação julgada para obtenção do título de Mestre em Ciências Florestais 

(Área de Concentração em Ciências Florestais - Linha de Pesquisa: Biodiversidade, 

Conservação e Uso dos Recursos Genéticos Florestais) e aprovada pela banca 

examinadora em 30 de janeiro de 2020. 

Banca Examinadora 
 

                                             

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo de Melo Versieux 
CB/UFRN 
Presidente  

 

 
 

 

 

 
 

 

Macaíba/RN 

Janeiro de 2020 



v  

RESUMO GERAL 

 

FLORESTAS URBANAS: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA ARBORIZAÇÃO 
URBANA E MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO 

A cobertura vegetal arbórea, por meio das suas funções ecológicas, econômicas, 

estéticas e recreativas assume lugar de destaque e pode desempenhar importante 

papel na melhoria da qualidade ambiental e de vida das populações urbanas, 

afetando o conforto térmico; o equilíbrio do ciclo hidrológico; a amenização da 

poluição sonora, visual e do ar; a quebra da artificialidade do meio urbano, entre 

outros. Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar a 

arborização nas áreas urbana dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN) e testar métodos de quantificação de áreas verdes. Para caracterizar a 

arborização urbana foi utilizada a correlação de metadados de todos os municípios do 

RN presentes nas estatísticas no censo do IBGE 2010, comparando-os com os 

dados socioeconômicos e os de violência, já que várias pesquisas indicam uma 

relação entre menores índices de áreas verdes e maiores índices de doenças, 

incluindo depressão, e de violência. Para as análises estatísticas foi necessário 

observar o comportamento de todos os dados quanto à sua normalidade, utilizando a 

análise dos componentes principais. Em seguida, foram separados os dados que 

apresentaram normalidade e elaboradas as matrizes de covariância, todos no pacote 

R. Logo após a análise dos dados, foram escolhidos dois municípios (com alta taxa de 

homicídios para cada 100.000 habitantes e baixa arborização das vias públicas vs. 

baixa taxa de homicídios para cada 100.000 habitantes e alta arborização das vias 

públicas) em cada mesorregião do estado do RN. Foi empregado o geoprocessamento 

de imagens para se aferir se os dados de arborização do censo encontram suporte 

nas imagens. Ao final, destaca-se a correlação para as variáveis: arborização das vias 

públicas, internações por diarreia nas regiões Leste, Agreste, Central e Oeste Potiguar 

do Estado do RN. Além desse, as regiões Central, Oeste e Leste Potiguar mostraram-

se ser inversamente proporcionais quanto às taxas de homicídios e arborização das 

vias públicas. Ou seja, quanto maior a arborização das vias públicas nessas regiões 

menores são as taxas de homicídios. Os municípios que apresentaram uma maior 

taxa de homicídios e menor arborização das vias públicas para as regiões Central, 

Oeste e Leste Potiguar foram Currais Novos, Caraúbas e São Gonçalo do Amarante, 

respectivamente, demandando ações específicas. 

Palavras-chave: áreas verdes, processamento de imagem, qualidade ambiental
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GENERAL ABSTRACT 

 

URBAN FORESTS: SOCIOECONOMIC IMPACTS OF URBAN ARBORIZATION 

AND QUANTIFICATION METHODS 
The tree cover plays an important role in improving the environmental and living 

quality of urban populations, by means of its ecological, economic, aesthetic and 

recreational functions. These functions affect the thermal comfort, the balance of the 

hydrological cycle, the mitigation of noise, visual and air pollutions, the breakdown of 

the artificiality of the urban environment among others benefits. In this context, this 

thesis aims to characterize the afforestation of urban areas in the cities of the State of 

Rio Grande do Norte (RN) and to test methods for quantification of green urban areas. 

We characterized the urban afforestation us ing  metadata from all cities of the RN 

from the IBGE‘s statistics census and performed correlations and comparisons of the 

socioeconomic data with the afforestation, such as violence statistics from Secretariat 

of Security of the state of RN, since several surveys indicate a clear relationship 

between lower rates of green areas and higher rates of disease, including depression, 

and violence. For the statistical tests it was necessary to check the behavior of all the 

data regarding its normality, using the analysis of the principal components, then the 

data that presented normality was separated and the covariance matrices and factorial 

analyses were done, all in the R software package (2018). After data analyses, two 

municipalities were chosen (contraposing high homicide rate per 100,000 inhabitants 

and low afforestation of public areas versus low homicide rate per 100,000 inhabitants 

and high afforestation of public areas) in each mesoregion of the state of RN. Also, we 

compared the geoprocessing of images with the official census afforestation data. In 

the partial results, a correlation was found for the variables: afforestation of public 

areas, hospitalizations for diarrhea at the East, Agreste, Central and West Potiguar 

regions of RN. Moreover, the Central, West and East Potiguar regions were inversely 

proportional to homicide and afforestation rates of public areas. That is, the greater the 

afforestation of public areas in in municipalities of these regions, the lower the homicide 

rates. And the municipalities that had a higher homicide rate and less afforestation of 

public areas for the Central, West and East Potiguar regions were Currais Novos, 

Caraúbas and São Gonçalo do Amarante, respectively calling for specific actions. 

Keywords: environmental quality, green areas, image processing 
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1. INTRODUÇÃO  

 Cada vez mais, as áreas verdes urbanas tornam-se objeto de estudos das 

questões ambientais que afetam o bem estar das pessoas (SEYMOUR, 2016). Com 

o passar dos anos, as áreas verdes estão sendo reconhecidas quanto à sua 

importância para a melhoria de qualidade de vida da população (ASTELL-BURT; 

FENG, 2019). Isto, vem se tornando nos últimos tempos, ícone de defesa do meio 

ambiente, principalmente pelos benefícios proporcionados, assim como pelo exíguo 

espaço que lhes é destinado nos centros urbanos (RUBIRA, 2015). 

 A arborização urbana proporciona um maior conforto para a população que 

vive ao seu redor, por ser um agente redutor do estresse, da poluição, ruídos, entre 

outros (WILLIAMS; OBRIEN; STEWART, 2013). O uso das geotecnologias como o 

SIG (ou GIS - Geographic Information System) e geoprocessamento de imagens, 

encaminha-se como um instrumento que já auxilia alguns gestores públicos na 

manutenção e monitoramento da arborização reduzindo, assim, os custos e 

permitindo um melhor acompanhamento de cada árvore plantada (LI et al., 2019). Isso 

permite relacionar variáveis, como, pesquisas por espécie, bairros ou ruas e, ainda, 

cruzar informações, como saber a quantidade de árvores doentes e a incidência de 

podas drásticas (SILVA FILHO et al., 2002). 

 Destarte, vêm-se intensificando os trabalhos científicos relativos à arborização 

urbana e sua relação a outras variáveis socioeconômicas (ROMAN; SCATENA, 

2011). Dados estatísticos sobre diferentes variáveis (saúde, economia, educação, 

violência) encontram-se disponíveis para todos os municípios do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), porém nenhuma análise até o presente buscou relacioná-los à 

presença e à frequência da arborização urbana. Esse tipo de estudo se faz 

necessário, na medida em que esses comprovam ou não a contribuição da 

arborização na melhoria da qualidade de vida da população (PAIVA e GONÇALVES 

2002). 

 Para a região Nordeste do Brasil, especificamente a cidade do Natal/RN, as 

áreas verdes públicas estão distribuídas por espaços livres como calçadas, canteiros 

centrais de ruas e avenidas e praças de maneiras distintas e desiguais entre os bairros 

e as zonas administrativas (Norte, Sul, Leste e Oeste) (NATAL, 2011). Para alguns 

bairros desse município, a presença da cobertura vegetal é mais evidenciada pelas 

árvores das praças e canteiros, porém em outros bairros, as áreas verdes se restringem 

a pontos isolados ou a pequenas manchas de vegetação remanescente ou plantada 

(NATAL, 2011). 
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 Todavia, as condições precárias (abandono, falta de manutenção ou 

revitalização) dos espaços verdes, em um dos bairros desse município, mostra que 

existe uma falta de compromisso e envolvimento dos órgãos públicos e da própria 

sociedade local (BARROS et al., 2015). Além dessas justificativas, a falta de 

conhecimento da flora nativa e sua aplicabilidade na arborização, levam as pessoas 

a plantar espécies exóticas em uma tentativa de copiar o paisagismo urbano e 

modismos de outras cidades ou biomas (SOUSA, 2016). A escolha de espécies 

exóticas tem como uma das consequências  a adoção de espécies de pequeno 

porte de clima frio, como vários arbustos ornamentais ou gimnospermas, ausentes na 

flora local. Tendo em vista a importância desempenhada pelas áreas verdes, faz-se 

evidente a necessidade de haver maiores investimentos para que se diagnostique a 

situação e condições de manutenção dessas áreas (SOUSA, 2016), sendo que para o 

município de Natal, várias dessas áreas verdes apresentam problemas em sua 

manutenção, tais como depósito de resíduos, falta de limpeza, invasões, plantios 

desordenados, ausência de acessibilidade, entre outros (DIESEL, 2016). 

 Sob esse enfoque, espera-se que um adequado planejamento ambiental de 

áreas verdes de ruas e bairros só será possível mediante um minucioso diagnóstico da 

situação em que se encontram essas áreas e da sensibilidade da comunidade por 

meio de ações de sustentabilidade, imprescindíveis para o sucesso de uma cidade 

arborizada e de boa qualidade de vida (BARROS et al., 2015). 

 Por fim, esta dissertação justifica-se por não haver pesquisas envolvendo a 

relação de índices socioeconômicos com a arborização das vias públicas das áreas 

urbanas. Como também, por não existir, até o presente momento, um comparativo 

dos metadados dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte com o 

geoprocessamento e sensoriamento remoto de imagens relativas à arborização 

urbana. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2. 1. Histórico da arborização 

 Ao longo da sua existência na Terra, o ser humano modificou o ambiente à sua 

volta, alterando de forma intensa as paisagens, como na retirada da vegetação para o 

desenvolvimento de cidades ou para as culturas de cunho econômico, como a 

agricultura ou pecuária (CABRAL, 2013).  

Acredita-se que desde o início da transformação do homem coletor-caçador em 

populações assentadas em vilarejos, nos quais se praticava a agricultura, há cerca de 

10.000 a.C, a domesticação de plantas com fins agrícolas ou medicinais tenha sido 

acompanhada de plantios voltados para o sombreamento de templos e construções 

(primórdio da arborização), além de usos estéticos, culturais ou religiosos 

(HOBHOUSE 1992). Os primeiros registros históricos de desenhos de jardins são 

advindos dos Egípcios, há ca. 2.000 anos a.C., os quais posicionavam os jardins de 

acordo com os pontos cardeais. Tais jardins eram caracterizados por linhas retas e 

formas geométricas simétricas e fortemente influenciados pela astrologia e pela crença 

em deuses. Dentre as plantas cultivadas destacavam-se frutíferas, palmeiras, papiros 

e flor de lótus (HOBHOUSE, 1992).  

Essa formação e origem e evolução dos jardins é importante para 

compreendermos as relações entre pessoas e áreas verdes que observamos até hoje 

nos diferentes espaços urbanos. Esses primeiros jardins, surgidos entre o norte do 

continente Africano e o vale do Eufrates, na Mesopotâmia, eram associados a 

fortificações, construções e implicavam no isolamento de plantios mesclados, de 

plantas úteis e alimentícias a plantas ornamentais. Ressalta-se que tal área da bacia 

do Mediterrâneo é dominada por climas áridos, demandando o jardim cuidados na sua 

manutenção e irrigação, sendo normalmente representados em quadrantes e cortado 

por dois canais. Nesses jardins cultivavam-se frutíferas, plantas ornamentais e 

aromáticas. Tão antigos quanto os Egípcios, os jardins Chineses terão destaque no 

oriente, e posteriormente se destacarão os jardins indianos e japoneses. Aos jardins 

persas e árabes mais tarde se sucederam os jardins gregos, que introduziram as 

praças ao espaço urbano, os romanos, os jardins medievais, o jardim renascentista, o 

jardim italiano, o jardim francês, o jardim inglês. Tal sequência demonstra não apenas 

uma sucessão de estilos, mas também uma relação entre as finalidades de áreas 

verdes e formas de se projetar o espaço no entorno de construções, vilas e cidades 

(HOBHOUSE, 1992). 

O uso dos espaços verdes nas áreas urbanas, especialmente no que diz 

respeito aos jardins, constitui-se em um dos espelhos do modo de viver dos povos 
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que o criaram nas diferentes épocas e culturas. A princípio, os jardins tinham uma 

função utilitária, mas com passar do tempo assumem funções de deleite (SILVA, 

2014). Em um poema Sumério de 2.000 anos a.C., já se ressalta que 1/3 da cidade 

Uruk, seria jardim e fábulas do mesmo período já relatam o plantio de tamareiras com 

função de sombreamento (HOBHOUSE, 1992).  

No séc. XIX, nas zonas urbanas densamente povoadas, as áreas verdes 

passam a ser planejadas para o deleite e com clara função higienizadora, 

harmonizadora e mitigadora de pressões sociais do adensamento urbano nas 

crescentes cidades inglesas e francesas (HOBHOUSE, 1992). Além disso, cabe 

destacar uma categoria específica de jardins, que determinou conhecimentos que 

foram desenvolvidos e aprimorados ao final da Idade Média, quando surgiram os 

jardins botânicos, os quais davam ênfase ao cultivo e manutenção de espécies 

medicinais e aclimatação de novas espécies trazidas de outras regiões. Com o 

Renascimento, o homem passa a cultivar uma grande variedade de espécies 

vegetais de diferentes regiões, as quais eram colecionadas e expostas em jardins 

botânicos do Velho Mundo (LOBODA e ANGELIS,  2005). 

 Apesar da arborização ser milenar (HOBHOUSE, 1992), a história da 

arborização urbana no Brasil ainda é recente. Conceitualmente, a arborização 

urbana é o conjunto de terras públicas e privadas, com vegetação predominantemente 

arbórea que uma cidade pode apresentar em áreas particulares, praças, parques e 

vias públicas (SANCHOTENE, 1994, apud OLIVEIRA; TAVARES, 2012). 

 As árvores usadas na arborização urbana devem ser compatíveis quanto a 

aspectos estruturais, fisiológicos e ambientais, para que se assegure sucesso nos 

plantios ao longo das vias (HOEHENE, 1944 apud SANTOS e TEIXEIRA, 2001, 

OLIVEIRA; TAVARES, 2012). 

 Um dos primeiros fatos significativos relativos à arborização no Brasil ocorreu 

no fim do período colonial, em 1783, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do 

vice-reino. Foi com a criação do Jardim do Passeio Público, um dos primeiros 

jardins públicos construídos no Brasil, o qual veio a atender a demanda por melhorias 

da cidade em expansão e a suprir a inexistência de espaços de lazer para a população. 

Com a chegada da família real ao Brasil e o interesse pessoal do rei D. João VI nos 

cultivos de plantas e, especialmente, na difusão de especiarias no país, foi criado o 

Real Horto em 1808 (RIO DE JANEIRO, 2015). 

 O atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro tinha como finalidade a 

aclimatação e cultivo das plantas e sementes trazidas por naturalistas, navegantes e 
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militares. De acordo com os costumes da época, era muito valorizada a 

formação de coleções constituídas por plantas estrangeiras. Muitas dessas espécies 

provenientes do Real Horto passaram então a compor os quintais e jardins por todo o 

Brasil (RIO DE JANEIRO, 2015). 

 Contratado por D. Pedro II, o horticultor francês Auguste François Marie 

Glaziou que chegou ao Brasil em 1858, fez a reforma do Passeio Público e foi 

responsável por outros projetos de destaque na cidade, como o do Campo de Santana 

e Quinta da Boa Vista, onde introduziu uma grande variedade espécies arbóreas, 

como as monumentais figueiras exóticas, que vieram da índia a partir de 1873 e do oiti 

(RIO DE JANEIRO, 2015). 

 A última metade do século XX se caracteriza por uma obra de caráter 

acadêmico europeu, que se preocupava em mostrar um sincronismo com os centros 

civilizados e exibir a fortuna de uma aristocracia recente (MARX, 1987). Com a queda 

do Império, em consequência da abolição da escravatura e imediata crise econômica, 

forma-se um período de recomposição da fortuna, que se estabelece nos estados do 

Sul, graças ao braço do imigrante agricultor. Este período, de 1890 a 1920, está 

marcado pela riqueza e perda da borracha da Amazônia, pelo desenvolvimento 

agrícola e pecuário e grande importação de materiais e trabalhos europeus (MARX, 

1987). Durante o século XX, a arborização urbana se difunde no Brasil, os projetos 

paisagísticos assumem funções cada vez maiores e destaca-se a figura do Roberto 

Burle Marx, projetando grandes parques urbanos e áreas verdes, muitas delas com o 

uso de espécies nativas, mas também exóticas (SILVA; PASQUALETTO, 2013).  

 De acordo com Burle Marx (1987), a relação das artes plásticas com os 

jardins, ocorreu principalmente na sua geração, quando os pintores recebiam o 

impacto do cubismo e do abstracionismo. A justaposição dos atributos plásticos 

desses movimentos estéticos aos elementos naturais constituiu a atração para uma 

nova experiência. Como uma continuidade da paisagem existente com complemento e 

harmonização estética, com reflexo das artes da época, contrastando com a beleza e 

composição natural, transformando o ambiente (jardim, praça) em um local ―seguro‖, 

quebrando o medo do desconhecido e assim definido como ―mato‖ quando observado 

no geral. Roberto Burle Marx relaciona as suas artes com seus trabalhos 

paisagísticos, aproximando as formas orgânicas da natureza e as formas geométricas 

utilizadas na época moderna da arte abstrata. Burle Marx será uma referência 

importante no planejamento de diferentes áreas verdes e parques urbanos em todo o 

Brasil no séc. XX. 
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 Porém, na metade do século XX, ainda não existia uma lei federal que 

trabalhasse especificamente com a arborização ou áreas/espaços verdes dentro de 

uma cidade. Somente no lançamento da Constituição Brasileira no ano de 1988, 

houve o início da seguridade da população a ter o direito ao meio ambiente, sendo 

especificamente, o Art. 225, que indica que:  

―todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Para assegurar a 

efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: Preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas.‖ 

 Assim, percebe-se que a presença da arborização nas cidades faz cumprir a 

maior lei. Especialmente se for feita com árvores nativas, para atender a outro 

requisito, que é a proteção do nosso patrimônio genético para a atual e futuras 

gerações (MATOS; QUEIROZ, 2009).  

 A resolução do CONAMA N° 369/2006, define que as áreas verdes são os 

espaços onde há o predomínio de vegetação arbórea, incluindo as praças, os 

jardins públicos e os parques urbanos, além dos canteiros centrais e trevos de vias 

públicas. O art. 49 da Lei 9.605/98, de Crimes Ambientais, dispõe que é crime 

―destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 

ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia‖. A pena 

pode ser de detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. Ou, se comprovado que foi culposa (quando não teve intenção de 

cometer o ato fraudulento), a pena é de um a seis meses, ou multa. 

 O Código Florestal Brasileiro define na Lei 4.771/65, especificamente para os 

artigos 2° e 7° que o município e o poder público podem estabelecer normas para a 

vegetação das áreas verdes de preservação permanente urbana (margens de cursos 

d‘água, encostas, dunas, entre outros) ou que qualquer árvore pode possuir uma 

proteção especial, como ser imune ao corte ou supressão do vegetal. 

 Tendo em vista as variadas leis que afetam a arborização, surgem várias 

definições para esse termo. Internacionalmente, a sinonímia mais utilizada para 

representar espaços ou coberturas verdes nas cidades é ―urban forest‖ ou no 

português, floresta urbana. Entretanto, nem todos os espaços ou áreas verdes urbanas 
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são fisionomicamente, florestas, havendo descrições distintas para cada um desses 

termos e mesmo variações nos seus conceitos segundo a escola Europeia ou Norte-

Americana (LOBODA e ANGELIS, 2005; KONIJNENDIJK et al., 2006). No meio 

urbano, as áreas livres correspondem ao conjunto de espaços não edificados, 

descobertos, inseridos na malha urbana, de porte significativo no tecido da cidade, 

podendo ser de propriedade pública ou privada. Quando examinadas nas 

classificações para bairros, as áreas livres podem ser separadas em espaços livres de 

edificação e áreas verdes (MATOS; QUEIROZ, 2009; TÂNGARI, 2015). 

 De acordo com Tângari (2015), os espaços livres desempenham funções 

sociais. A eles são atribuídos projetos que podem englobar desde o lazer, a 

recreação, a contemplação, a áreas de estacionamento, circulação de pessoas, entre 

outros. Podem ser de uso público – incluindo parques, praças, largos e jardins 

públicos, ou limitados ao uso privado, como clubes ou residências. Normalmente 

expõem características diversas no âmbito paisagístico, que podem estar inclusos ou 

não na arborização, como o cercamento, mobiliário urbano, equipamentos e 

infraestrutura (TÂNGARI, 2015). 

 As áreas verdes, por sua vez, são áreas não edificadas, com presença 

significativa de vegetação, mas não apresentam função social específica. Sua 

presença na malha urbana representa um importante componente ambiental, devido à 

manutenção e à diversificação da flora natural, além de contribuir para a elevação 

das taxas de permeabilidade de solo, percolação, equilíbrio, dentre outros aspectos 

(TÂNGARI, 2015). Em todo o caso, as florestas urbanas seriam uma área específica da 

silvicultura, que tem como objetivo o cultivo e o manejo de árvores para a atual e 

potencial contribuição na melhoria do bem estar fisiológico, sociológico e econômico 

da sociedade urbana (JORGENSEN, 1993). 

 Historicamente, os parques e áreas verdes tinham por objetivo combater o 

congestionamento e a desordem crescente das cidades, tendo como modelo as 

propriedades rurais da aristocracia. No decorrer do século XIX, esses espaços 

públicos desempenhavam função higienista e sanitária. Os grandes parques 

paisagísticos, com a evolução das cidades, serviam como barreira no 

desenvolvimento das manchas urbanas, além da recreação que proporcionavam. A 

utilização pelas classes menos favorecidas ficava restritas ao uso ocasional dos fins 

de semana, pela localização centralizada que essas áreas de recreação possuíam 

sempre, preferencialmente mais próximas aos bairros de classes economicamente 
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mais favorecidas (MUMFORD, 2005 apud ROSSETTI; PELLEGRINO; TAVARES, 

2010, OLIVEIRA; TAVARES, 2012). 

 Um exemplo prático da situação acima descrito foi no período de Charles-

Louis-Napoléon-Bonaparte (1808-1873), que governou a França com o nome de 

Napoleão III. Por ter passado alguns anos exilado em Londres, adquiriu uma 

intensa familiaridade com os parques ingleses. Ao ser chamado de volta à França, 

viu que os jardins parisienses eram inapropriados para mostrar a filosofia social 

defensora da colaboração entre as classes sociais que ele pretendia expor (PANZINI, 

2013). 

 Com essas ideias em mente, Napoleão III chamou o prefeito Georges 

Eugène Hausssmann (1809-1891) para dirigir o colossal plano de renovação urbana 

de Paris empreendido entre 1853 e 1870. Entre várias intervenções de 

requalificação da capital, realizadas de acordo com os dois personagens, houve a 

criação de uma rede hierárquica de espaços verdes, definidos tipologicamente pelas 

dimensões e funcionalidades em relação ao raio de influência: dois grandes parques 

destinados à toda a metrópole e situados em quadrantes opostos; parques de 

dimensões menores nos bairros em formação; pequenos espaços verdes, os 

squares, dispostos no tradicional centro histórico e, por fim, pequenos arvoredos nas 

ruas (PANZINI, 2013). 

 Os Estados Unidos da América foi um dos países que seguiu o exemplo da 

Europa quanto aos trabalhos em espaços verdes. Na metade do século XIX, algumas 

cidades da costa do Atlântico dos EUA deram início a essas atividades. A cidade de 

Nova York, depois de uma lei federal publicada em 1853 (que autorizava o 

munícipio a adquirir, fora do perímetro urbano, o terreno para construir sua primeira 

área verde pública) deu início a um dos mais revolucionários parques do século, o 

Central Park (PANZINI, 2013). 

 A compreensão da importância das árvores em áreas urbanas nas grandes 

metrópoles é essencial levando em consideração que o índice de urbanização na 

América Latina é um dos mais altos do planeta e que, até 2040, 90% dos habitantes 

viverão em cidades (MAGRIN et al., 2014). Levando-se em consideração o 

crescimento desordenado das cidades brasileiras e os resultados causados pela 

escassez de planejamento urbano, perceber a vegetação como peça fundamental e 

necessária ao espaço urbano começou a chamar a atenção de gestores (RIBEIRO, 

2009). 
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 Em geral as cidades brasileiras compreendem na sua grande maioria áreas 

urbanas arborizadas, porém, essas são pouco organizadas e com quase nenhuma 

preocupação quanto à escolha adequada das espécies vegetais, principalmente nas 

vias urbanas. Os profissionais da área já reconhecem que esses espaços deveriam ser 

tratados continuadamente. Porém, na prática, isto ocorre apenas em alguns centros 

urbanos (ANDRADE; JERONIMO, 2015). 

 Contudo, ainda é necessário um melhor planejamento na implantação da 

arborização nos bairros, como também, um acompanhamento para manutenção, 

recuperação ou melhorias na arborização já existente (RODOLFO JÚNIOR et al. 

2008). 

2.  2. Arborização, agente promotor da qualidade de vida 

 Com as áreas urbanas, apresentando uma excessiva impermeabilização do 

solo, decorrente do excesso de construções e pavimentação das vias, aliado a um 

déficit de espaços livres, a arborização urbana atua como um agente valioso de 

depuração do meio e de minimização das condições adversas do clima (GOMES; 

QUEIROZ, 2011), podendo proporcionar uma grande quantidade de benefícios, 

tanto na parte social, econômica e ambiental (OSTOIĆ; BOSCH, 2015). Como 

exemplos, o conforto ambiental, a lém de ambiente para descanso e 

recreação, contribuem com o bom aspecto estético-visual, quebrando a monotonia 

cinza dos monumentos arquitetônicos com o colorido das folhas, frutos e flores 

(SANTOS; LISBOA; CARVALHO, 2012). A presença de uma quantidade heterogênea 

de espécies vegetais em uma cidade pode atrair a fauna das áreas naturais periféricas e, 

por consequência, elevar a taxa de polinização e de produção de frutos 

(ANDRADE; JERONIMO, 2015). 

 A arborização ainda contribui com a remoção de gases poluentes e filtragem 

de compostos químicos poluentes, a exemplo do dióxido de enxofre (SO2), o ozônio 

(O3) e o flúor. Além disso, a presença de áreas verdes proporciona a educação ambiental 

para a comunidade. Mesmo de forma reduzida e geralmente isoladas, guardam uma 

riqueza considerável de espécies e processos ecológicos, em plena aridez das 

grandes cidades (GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010). Os espaços verdes ainda 

proporcionam uma oportunidade para o exercício de convivência solidária entre as 

pessoas e natureza, estreitando os vínculos familiares e estabelecimento de novas 

relações de amizades (MORRIS; O‘BRIEN, 2011). Por fim, é possível atribuir a uma 

árvore o poder de ser sentimental cultural ou histórico (MEUNIER, 2006, p 24 apud 

ANDRADE; JERONIMO, 2015). 
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 Segundo Amato-Lourenço et al. (2016) os efeitos positivos do contato com 

áreas verdes foram observados em relação à longevidade, doenças 

cardiovasculares, obesidade, saúde mental, qualidade do sono, recuperação de 

doenças (ASTELL-BURT; FENG, 2019) e desfechos de natalidade (DZHAMBOV; 

DIMITROVA; DIMITRAKOVA, 2014). A maioria desses estudos é europeia ou norte-

americana, não existindo ainda dados nacionais. Nesses países, os efeitos mais 

apreciados são observados em áreas urbanas e em classes socioeconômicas mais 

desfavorecidas. 

 Os mecanismos pelos quais as áreas verdes são benéficas à saúde não 

estão bem esclarecidos e provavelmente devem ser multifatoriais (ASTELL-BURT; 

FENG, 2019). A diminuição do estresse, aumento do relaxamento, contatos sociais e 

atividade física têm sido propostos como prováveis mecanismos (WILLIAMS; 

OBRIEN; STEWART, 2013). Fatores ambientais como diminuição da temperatura e 

ruídos, aumento da umidade e captura de material particulado certamente têm uma 

influência nos efeitos fisiológicos protetores dos ambientes verdes (AMATO-

LOURENÇO et al., 2016). 

 Entretanto, a partir do desenvolvimento das cidades, elementos como árvores, 

plantas e animais são cada vez mais extintos da visão da população (ROMAN; 

SCATENA, 2011). Porém, alguns elementos como a busca pela inserção, 

principalmente de árvores no espaço urbano, expressam uma busca por um processo 

de reconciliação ou mesmo por qualidade de vida na cidade (ANDRADE; JERONIMO, 

2015). Consequentemente, apresentam-se como importantes ferramentas para o 

planejamento urbano, por promoverem benefícios que proporcionam melhor 

qualidade de vida local, devendo, portanto, estarem inseridas nos programas, planos 

e projetos de gestão urbana (SANTOS; LISBOA; CARVALHO, 2012). 

 A falta de planos diretores, políticas ou até mesmo legislação municipais 

específicas que regulamentem os procedimentos administrativos necessários para a 

execução dos trabalhos nas áreas verdes, bem como, um número insuficiente de 

equipamentos adequados (YBARRA, 2016) e a falta de mudas para a substituição de 

árvores, podem causar problemas no gerenciamento da arborização das vias públicas. 

Além desses problemas, existem outros, como a quebra de calçadas, danos à rede 

de esgoto e de água e podas de limpeza ou podas drásticas (ANDRADE; JERONIMO, 

2015). 

 Outros fatores devem ser levados em consideração para uma arborização 

planejada, como o hábito do vegetal, características fenológicas, fitossanidade, 
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diversidade biológica, aspectos culturais, entre outros (LINDENMAIER e SANTOS, 

2008). Para um eficiente planejamento e manutenção da arborização urbana se faz 

necessário considerar a percepção da população urbana (WILLIAMS; OBRIEN; 

STEWART, 2013). Além disso, a disponibilidade da população de colaborar para a 

manutenção deve ser canalizada pela autoridade municipal (MALAVASI; MALAVASI, 

2001). 

 Mancus e Campbell (2018) fazem uma revisão do cruzamento de dados dos 

espaços verdes e violência de vários trabalhos já realizados em todas as partes do 

mundo. Alguns autores, como Garvin, Cannuscio e Branas (2013) relataram que os 

seus resultados podem sugerir que a presença de espaços verdes diminuiu a 

incidência líquida de crimes e aumento significativo da percepção de segurança. 

Também, quando as atividades e atos da população são baseados em evidências, 

orientadas pela justiça social e ambiental, aumenta a quantidade e a qualidade do 

espaço verde nos bairros, que têm o potencial de prevenir a violência (MANCUS; 

CAMPBELL, 2018). 

Um exemplo da afirmativa anterior, ocorreu quando, em pesquisas 

observacionais, mostrou-se que a ampliação do espaço verde nas regiões urbanas 

aumentou a convivência entre jovens da faixa etária dos 13 a 14 anos e uma 

diminuição de confusões e desordens na vizinhança (MANCUS e CAMPBELL 2018). 

 Uma possível explicação para essas relações encontra-se na teoria das 

‗‗Broken Windows‘‘ ou, em português, teoria das ―Janelas Quebradas‖, que propõe que 

sinais de desordem (pichações, terrenos baldios e lixo) passam mensagens de que o 

espaço não é cuidado e que a comunidade circundante não recebe investimento, 

portanto a atividade criminosa poderia prosseguir sem consequências (KELLING; 

WILSON, 1982; BOGAR; BEYER, 2015). Porém, são necessários mais estudos de 

casos para se obter mais conclusões, pois os resultados podem gerar certa ilusão aos 

gestores (SEYMOUR, 2016). Essas informações podem sugerir aos responsáveis 

pela administração que não há necessidade de medidas ou intervenções nos espaços 

verdes e inclusive o seu impacto sobre a violência (MANCUS; CAMPBELL, 2018). 

 Outros estudos são ainda necessários para s e  explorar fatores 

psicossociais, como fadiga mental, função imunológica e resposta aos estresses 

relacionados à falta de espaços verdes, e como indivíduos, famílias, comunidades e 

diferentes populações que vivenciem a interseção entre espaço verde e violência. 

Alguns trabalhos recentes indicam que os espaços verdes têm influência direta no 
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aprendizado e na atividade intelectual dos estudantes de diferentes níveis de ensino 

(MCFARLAND; WALICZEK; ZAJICEK, 2008; SEYMOUR, 2016) 

2. 3. Técnicas para a quantificação dos dados 

 O avanço das geotecnologias nos últimos anos proporcionou novas 

alternativas que ofereçam o suporte à identificação e caracterização de unidades 

homogêneas do relevo apoiadas em técnicas de inferência espacial (SILVEIRA; 

SILVEIRA; OKA-FIORI, 2014). Este tipo de técnica está sendo empregada com o 

objetivo de se obter imagens periódicas que possibilitem o monitoramento do meio 

ambiente numa escala global e a obtenção de melhores informações acerca dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis (MENESES et al., 2012).  

 Essas geotecnologias com suas ferramentas, desde 1970, vêm se 

inovando. Dentre algumas ferramentas, pode-se citar o sensoriamento remoto e o 

geoprocessamento de imagens que são uma das principais formas atuais de fazer 

cartografia (ALMEIDA et al., 2018). 

 Os mapas de uso e cobertura da terra são produtos originados do 

sensoriamento remoto. Esse instrumento permite ao usuário acompanhar 

constantemente as mudanças na paisagem, proporcionando informações essenciais 

que podem guiar o usufruidor para um diagnóstico e, por consequência, direcionar 

para uma decisão frente aos impactos ambientais (SILVA et al., 2013). O 

geoprocessamento tem como definição ser a área da geotecnologia que representa 

o conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais, fornecidas pelos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para tratar os processos que ocorrem no 

espaço geográfico (NERIS, 2011). 

 A aplicabilidade do mapeamento na cobertura da terra pode ser praticada 

de duas formas: de forma manual, através da interpretação visual de imagens 

(vetorização) ou da forma automatizada, utilizando algoritmos classificadores, 

supervisionados ou não supervisionados. Em geral, essas técnicas são conhecidas 

como Classificação Digital de Imagens, que são o agrupamento de um pixel da 

imagem, onde se atribui uma classe e é identificada qual porção do território é 

ocupada por aquele tipo de pixel (ALMEIDA et al., 2018). 

 A exploração dos aspectos referentes à caracterização e diagnóstico 

ambiental, utilizando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento permitem a 

compreensão da paisagem que é estudada de forma completa e, ainda, podem 

apresentar as informações na forma de mapas temáticos (ECKHARDT, 2007). 
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 Com todos os leques de aplicabilidades das geotecnologias (sensoriamento 

remoto e geoprocessamento) no mundo de hoje, elas se tornaram importantes para se 

conseguir informações referentes à visualização e quantificação da arborização 

urbana (SILVA FILHO, 2004) e da sua estrutura, permitindo ao usuário das 

ferramentas uma avaliação periódica das áreas que estão sendo verificadas 

(LOCATELLI et al., 2017). 

  A arborização, o uso do Sistema de Informação Geográfica e o 

geoprocessamento de imagens se tornaram ferramentas que servem de auxílio para 

os gestores, tanto para a manutenção quanto para o monitoramento da arborização (LI 

et al., 2019), reduzindo, assim, os custos e permitindo um melhor acompanhamento de 

cada árvore plantada (SILVA FILHO et al., 2002). Essa ferramenta pode ainda se 

relacionar com métodos de pesquisas por espécie, bairros ou ruas e ainda é capaz 

de cruzar informações, buscando relações, como saber a quantidade de árvores 

desequilibradas que apresentam lesão ou comparar a população com problemas 

fitossanitários e a incidência de podas drásticas, por exemplo (FONSECA; 

SANTOS; TRINDADE, 2014). 

Imagens de satélites de bairros podem mostrar a correlação ou associação 

entre a quantidade de áreas edificadas e sua densidade populacional, com a existência 

de áreas públicas disponíveis para o plantio de árvores e outras formas de vegetação 

(SILVA FILHO et al., 2005). Outros autores como Grise, Biondi e Araki (2016) 

procuram identificar e descrever a composição e configuração espacial da floresta 

urbana das cidades. Eles utilizaram especificamente imagens do satélite de alta 

resolução espacial, GeoEye-1, para a identificação da cobertura de vegetação. E 

essa técnica se mostrou adequada e satisfatória para caracterizar a floresta 

urbana, fornecendo elementos para o planejamento de uso e ocupação do solo 

urbano. 

 Porém, o uso dessas fontes de dados para analisar a cobertura de vegetação 

encontrada ainda apresenta limitações, uma vez que para ser quantificada a 

arborização, ainda é necessário o refinamento da técnica utilizada na classificação da 

imagem digital de alta resolução espacial (GRISE; BIONDI; ARAKI, 2016). Com todas 

as análises que podem ser feitas utilizando o Geoprocessamento ou o SIG, abrem-se 

oportunidades para uma análise ambiental urbana integrada, pois assim se possibilita, 

de maneira prática, outras análises que direcionam o planejamento urbano, bem como, 

que orientem a arborização das áreas verdes de forma consistente (FONSECA; 

SANTOS; TRINDADE, 2014). 
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RESUMO  

Este trabalho teve por objetivo testar se há correlação da arborização das vias urbanas 

dos municípios do Rio Grande do Norte (RN) com os dados de homicídios e os dados 

socioeconômicos dos mesmos. Os dados socioeconômicos, pluviometria e taxa de homicídio 

dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte foram obtidos respectivamente, do IBGE, 

EMPARN e da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria 

do Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (COINE/SESED) do RN. Com essas 

informações foi possível construir uma matriz de dados, analisada com o auxílio do software R, 

quanto às componentes principais (ACP) e depois foi realizada a modelagem de todas as 

componentes. Ao final das análises verificou-se que quanto maior a taxa de homicídio, menor a 

arborização das vias públicas para as regiões Central, Oeste, Leste Potiguar. Os municípios 

que apresentaram a maior taxa de homicídio e menor arborização nas vias públicas foram 

Currais Novos, Caraúbas e São Gonçalo do Amarante, referentes às regiões Central, Oeste, 

Leste Potiguar, para os quais ações específicas de arborização devem ser adotadas. 

 

Palavras-chave: análise multivariada, correlação, arborização, mesorregiões do Rio Grande 

do Norte. 
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ABSTRACT  

The objective of this study was to check for the correlation of the urban pathways 

afforestation of the municipalities of the RN, with the homicides and the socioeconomic data. 

The socioeconomic data, rainfall and homicide rate of the municipalities of the state of Rio 

Grande do Norte were compiled respectively from IBGE, EMPARN and the Coordination of 

Statistical Information and Criminal Analysis of the State Secretariat of Public Security and 

Social Defense (COINE / SESED) of the RN. With this information it was possible to construct a 

matrix of data, which with the aid of R software, was analyzed for the principal components 

(PCA) and then to model all the components. At the end of the analyses it was found that the 

higher the homicide rate, the lower the afforestation of public roads for the Central, West, East 

Potiguar, respectively. The municipalities that had the highest homicide rate and the lowest 

afforestation on public roads were Currais Novos, Caraúbas and São Gonçalo do Amarante, 

referring to the Central, West, East Potiguar regions, and specific actions to improve the 

afforestation in these areas should be adopted. 

  

Keywords: multivariate analysis, correlation, afforestation, mesoregions of Rio Grande do 

Norte. 
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Introdução 

 A arborização nas áreas urbanas promove a qualidade de vida da população, não só 

por minimizar as condições adversas do clima, mas também por ampliar o conforto ambiental, 

lazer nos bosques e nas praças, além de prover ambiente para descanso e recreação, 

contribuir com o bom aspecto estético-visual, quebrando a monotonia cinza dos monumentos 

arquitetônicos com o colorido das folhas, frutos e flores (GOMES; QUEIROZ, 2011; SANTOS; 

LISBOA; CARVALHO, 2012).  

 A arborização ainda contribui com a remoção de gases poluentes e filtragem de 

compostos químicos poluentes como o dióxido de enxofre (SO2), o ozônio (O3) e o flúor (KONDO 

et al., 2015). A presença de áreas verdes proporciona para a comunidade a educação 

ambiental. Mesmo que de formas reduzidas e, geralmente, isoladas, as áreas verdes guardam 

uma riqueza considerável de espécies e processos ecológicos, em plena aridez das grandes 

cidades (GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010). Os espaços verdes ainda proporcionam 

oportunidade para o exercício de convivência solidária entre as pessoas e natureza, 

estreitando os vínculos familiares e estabelecimento de novas relações de amizades 

(GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010). Por fim, pode-se atribuir a uma árvore o poder 

sentimental, cultural ou histórico (ANDRADE; JERONIMO, 2015).  

 Benefícios menos divulgados também são atribuídos às áreas verdes e à 

arborização. Diferentes estudos vêm demonstrando uma relação entre o verde (incluindo a 

arborização e outros espaços livres) e a violência (THOMPSON; ROE; ASPINALL, 2013). 

Como exemplo da afirmativa anterior tem-se os casos de estudo na cidade de New York em 

que o  aumento dos espaços verdes nas regiões urbanas, maximizou a convivência entre os 

jovens na faixa etária dos 13 a 14 anos, como também na diminuição de confusões e 

desordens na vizinhança (MANCUS; CAMPBELL, 2018). 

 Entretanto, ainda existem poucos estudos que tratam da relação de espaços verdes e 

violência nas áreas urbanas. Isso se justifica por não existir uma padronização na metodologia 

dos trabalhos e por se encontrar diferenças nos resultados. Além disso, a própria definição dos 

espaços verdes e da violência em si é complexa e dependem de outras variáveis (BOGAR; 

BEYER, 2016). 

 Analisando as citações acima, é possível concluir que em todo histórico da população 

mundial a violência é um dos índices que mais se destaca em todas as classes sociais. 

Contudo, quanto à natureza da violência, pode ser bem diversa, e o dano causado por essa 

natureza pode gerar diversos resultados, onde os processos de mutualidade deixam de ser 

concebível, e com isso, se tem um aumento nos diversos tipos violência do Brasil (AMADOR et 

al., 2017). 

Baseando-se nesse contexto, e considerando que o Estado no Rio Grande do Norte, 

Brasil, não possui estudos de correlação de bancos de dados de espaços verdes e violência, 
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bem como por figurar entre os estados mais violentos do Brasil, e com algumas cidades 

repedidas vezes sendo listadas dentre as mais violentas do mundo, este trabalho tem por 

objetivo averiguar e avaliar a correlação da arborização das vias urbanas com os dados de 

homicídios e os socioeconômicos dos municípios do RN. 

Material e métodos 

1.1 Área de Estudo 

A análise concentra-se em todo o Estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do 

Brasil, o qual possui 167 municípios. A divisão do Estado em quatro mesorregiões (Agreste 

Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Oeste Potiguar) e em dezenove microrregiões 

(Agreste Potiguar, Angicos, Baixa Verde, Borborema Potiguar, Chapada do Apodi, Litoral 

Nordeste, Litoral Sul, Macau, Macaíba, Médio Oeste, Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Seridó 

Ocidental, Seridó Oriental, Serra de Santana, Serra de São Miguel, Umarizal, Vale do Açu) 

(IBGE, 2018) é apresentada na Figura 1. De acordo com o censo do IBGE 2010, estimou-se 

que para o ano de dois mil e dezessete (2017) o estado apresentaria uma população em torno 

de 3.507.003 pessoas. O estado ainda faz limites geográficos com o Oceano Atlântico (norte e 

leste), Paraíba (sul e oeste), e o Ceará (noroeste). O estado ainda apresenta dois tipos de 

clima: tropical na região litorânea, a oeste, e semiárido na região central. 

 

Figura 1. Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, dividido geograficamente em mesorregiões. 

Figure 1. State of Rio Grande do Norte divided geographically into mesoregions. 

 

1.2 Coleta e análise dos dados 

Os dados foram coletados a partir de banco de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE): População (População no último censo [ano de 2010], 
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Densidade demográfica [2010]); Trabalho e Rendimento (Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais [2016], Pessoal ocupado [2016], População ocupada [2016], Percentual 

da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo [2016]); 

Educação (Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010], IDEB - anos iniciais do 

ensino fundamental [2015], IDEB – anos finais do ensino fundamental [2015]); Economia (PIB 

per capita [2016], Percentual das receitas oriunda de fontes externas [2015], Total de receitas 

realizadas [2017], Total de despesas empenhadas [2017]); Saúde (Mortalidade infantil- óbitos 

por mil nascidos vivos [2014], Internação por diarreia por mil habitantes [2016], 

Estabelecimentos de saúde SUS [2009]); e Território e ambiente (Esgotamento sanitário 

adequado [2010], Arborização de vias públicas [2010], Urbanização de vias públicas [2015]).  

 Para fazer as quantificações, o IBGE coletou as informações por face de quadra, e 

para facilitar o esforço, foram excluídos da pré-coleta os setores onde não se dispunha de um 

arruamento regular. Sendo assim, tanto os setores rurais como aqueles urbanos de 

aglomerado subnormal (assentamentos informais), que não dispunham de quadras e faces 

identificáveis, não foram objeto da pré-coleta. A identificação da situação de arruamento dos 

aglomerados subnormais foi determinada a partir das informações obtidas pelo Levantamento 

de Informações Territoriais - LIT, outra das inovações do Censo Demográfico 2010, realizado 

no período compreendido entre 2009 e o início de 2010 (IBGE). 

Para a arborização foram coletadas informações na face ou na sua face confrontante 

ou no canteiro central, onde existia arborização, ou seja, existia árvore ao longo da 

calçada/passeio e/ou em canteiro que dividia pistas de um mesmo logradouro, mesmo que 

apenas em parte. Considerou-se também a arborização quando existente em logradouros sem 

pavimentação e/ou sem calçada/passeio. As demais características do entorno mais 

diretamente relacionadas ao meio ambiente, bem-estar e saúde da população, o IBGE dividiu 

em duas partes no que se refere às situações desejáveis de ordenamento urbano. No censo de 

2010, o IBGE ainda propôs para as variáveis arborização e presença de bueiro/boca de lobo, 

dado em percentual que quanto maiores os índices, melhores são as condições do entorno. 

Por outro lado, ocorre o inverso com a existência de esgoto a céu aberto e depósito de lixo nos 

logradouros: quanto mais baixos forem os percentuais, melhores serão as condições do 

entorno dos domicílios. 

Foram incluídos, também, a partir de outras bases de estatística, os dados de 

homicídios referentes aos anos de 2012 a 2017 da Coordenadoria de Informações Estatísticas 

e Análises Criminais da Secretaria do Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 

(COINE/SESED), e os da pluviometria dos municípios no período de 2010 a 2017 da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) para os quais foram feitas 

médias aritméticas. Da média de homicídios, calculou-se a taxa de homicídios para 100.000 

habitantes, que é dada pela fórmula ((
                               

                                 
         ).  

http://defesasocial.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=69393&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=COINE
http://defesasocial.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=69393&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=COINE
https://www.embrapa.br/
https://www.embrapa.br/
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Todas as informações descritas anteriormente são referentes aos 167 municípios do 

estado do Rio Grande do Norte. Os cálculos utilizados pelo IBGE estão descritos na Tabela 1 e 

as demais fontes utilizadas pelo IBGE estão na Tabela 2. 

Tabela 1. Fórmulas usadas pelo IBGE para calcular as atividades socioeconômicas dos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte. 

Table 1. Formulas used by the IBGE to calculate the socioeconomic activities of the 

municipalities of the state of Rio Grande do Norte. 

Atividade Fórmulas 

População ocupada [Pessoal ocupado no município/população 

total do município] x 100. 

Percentual da população com rendimento 

nominal mensal per capita de até 1/2 

salário mínimo 

[População residente em domicílios 

particulares permanentes com rendimento 

mensal de até 1/2 salário mínimo / População 

total residente em domicílios particulares 

permanentes] * 100. 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 

idade 

 [População residente no município de 6 a 14 

anos de idade matriculada no ensino 

regular/total de população residente no 

município de 6 a 14 anos de idade] x 100. 

 

Internações por diarreia [Número de internações por 

diarreia/população residente] x 1000. 

Esgotamento sanitário adequado [População total residente nos domicílios 

particulares permanentes com esgotamento 

sanitário do tipo rede geral e fossa séptica / 

População total residente nos domicílios 

particulares permanentes] x 100. 

Arborização de vias públicas [Domicílios urbanos em face de quadra com 

arborização/domicílios urbanos totais] x100. 

Urbanização de vias públicas [Domicílios urbanos em face de quadra com 

boca de lobo e pavimentação e meio-fio e 

calçada/ domicílios urbanos totais] x 100. 

  

Tabela 2. Fontes de dados do IBGE para as atividades socioeconômicas utilizadas no censo 

de 2010. 

Table 2. IBGE data sources for socioeconomic activities used in the 2010 census. 

Termos Referências 

População estimada  IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
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População e Indicadores Sociais, Estimativas da 

população residente com data de referência 1o de 

julho de 2018. 

População no último censo IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Densidade demográfica IBGE, Censo Demográfico 2010, Área territorial 

brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 

Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

IBGE, Cadastro Central de Empresas 2016. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2018. 

Pessoal ocupado (pessoas) IBGE, Cadastro Central de Empresas 2016. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2018. 

População ocupada IBGE, Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 

2016 (data de referência: 31/12/2016), IBGE, 

Estimativa da população 2016 (data de referência: 

1/7/2016). 

Percentual da população com 

rendimento nominal mensal per 

capita de até 1/2 salário mínimo 

IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos 

de idade 

IBGE, Censo Demográfico 2010. 

IDEB – Anos iniciais do ensino 

fundamental 

 MEC/INEP - Censo Escolar 2016. 

 

IDEB – Anos finais do ensino 

fundamental 

MEC/INEP - Censo Escolar 2016. 

PIB per capita  IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de 

Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA. 

Percentual das receitas oriundas de 

fontes externas 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Balanço do 

Setor Público Nacional (BSPN) 2015. 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM): 

 Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD. 

Total de receitas realizadas  Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas 

(Anexo I-C) 2017 e Despesas orçamentárias 

empenhadas (Anexo I-D) 2017. In: Brasil. Secretaria 

do Tesouro Nacional, Siconfi: Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/con

sulta_finbra/finbra_list.jsf. Acesso em: set. 2018. 

Total de despesas empenhadas  Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas 
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(Anexo I-C) 2017 e Despesas orçamentárias 

empenhadas (Anexo I-D) 2017. In: Brasil. Secretaria 

do Tesouro Nacional, Siconfi: Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/con

sulta_finbra/finbra_list.jsf. Acesso em: set. 2018. 

Mortalidade Infantil Ministério da Saúde, Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2014. 

Internações por diarreia Ministério da Saúde, DATASUS - Departamento de 

Informática do SUS, IBGE, Estimativas de 

população residente. 

Esgotamento sanitário adequado  Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

 

Arborização de vias públicas IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Urbanização de vias públicas IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Para os testes estatísticos foi necessário observar o comportamento de todos os 

dados quanto à sua normalidade. Inicialmente utilizaram-se análises de multicolineariedade, que 

consistem em ter variáveis independentes com relações lineares exatas ou aproximadamente exatas. 

Nesta análise utilizamos o Fator de Inflação da Variância (FIV), que tem por objetivo identificar e 

limpar a matriz de dados das variáveis colineares.  

Após a retirada das variáveis colineares, realizou-se uma ACP (Análise dos Componentes 

Principais) ou PCA (Principal Component Analysis), que é um estudo exploratório, que visa à 

redução, à eliminação de sobreposições e à escolha das formas mais representativas de 

dados a partir de combinações lineares das variáveis originais, ficando assim todas as 

variáveis que tinham uma relação menor do que 0,04. A análise de componentes principais 

(PCA) é uma maneira de identificar a relação entre características extraídas de dados. Ela tem 

grande utilidade quando os vetores de características têm várias dimensões, e/ou quando uma 

representação gráfica não é possível, mas também pode ser útil em dimensões menores. Uma 

vez limpa a matriz de dados, ficaram ao final da análise as seguintes variáveis: População no 

último censo (pessoas), População ocupada, Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, 

IDEB-Anos iniciais do ensino fundamental, IDEB-Anos finais do ensino fundamental, Percentual 

das receitas oriundas de fontes externas, Total das despesas realizadas (R$(x1000)), 

Mortalidade Infantil, Internações por diarreia, Arborização de vias públicas, Urbanização de vias 

públicas. 
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 Em seguida, utilizando a metodologia recomendada por Borcard, Gillet e Legendre 

(2011), e Zuur, Ieno e Smith (2007) foi aplicado o comando betadisper e, a partir de uma matriz 

de distância euclidiana das variáveis selecionadas da PCA, foi possível realizar a análise 

PERMANOVA.  

Já para as análises feitas com a variável resposta (Taxa de homicídio*100.000 

habitantes), utilizou-se o teste Gausiana (Normalidade). Dentre as diversas metodologias 

utilizadas para esse fim, para este trabalho realizou-se uma análise comparativa dos critérios 

de informação de Akaike (AIC), Akaike Corrigido (AICc) e Bayesiano (BIC) (ZUUR; IENO, 2016; 

ZUUR; IENO; ELPHICK, 2009). Para essas análises os comandos descdist e fitdist foram 

aplicados (DELIGNETTE-MULLER; DUTANG, 2015). Após as análises comparativas, foi 

necessário retirar as variáveis outlier, somente com a retirada desses dados a execução das 

análises de regressão quadrática foi possível. Todos os procedimentos estatísticos (Figura 2) 

foram realizados no software R (R Core Team, 2018). 

 

Figura 2. Fluxograma da análise estatística. 

Figure 2. Flowchart of statistical analysis. 

 

Para compreender melhor os dados estatísticos foi realizada a interpolação de dados, 

que consiste em fixar, a partir de um conjunto de dados discretos, uma função ou um conjunto 

de funções analíticas que possam servir para a determinação de qualquer valor no domínio de 

definição. Pode-se ver a interpolação como um processo numérico que mapeia uma função 

discreta para uma função contínua. A interpolação tem uma vasta aplicação em diversos 
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campos da ciência, como por exemplo, na computação gráfica, no processamento de sinais e 

imagens. Neste trabalho a interpolação foi feita no ArcGIS ®10.2.2 e construído mapas de 

distribuição espacial das principais variáveis utilizadas no estudo: Taxa de escolarização de 6 a 

14 anos de idade; IDEB-Anos iniciais do ensino fundamental; IDEB-Anos finais do ensino 

fundamental; Média de chuvas; População no último censo (pessoas); População ocupada; 

Total das despesas realizadas (R$(x1000)); Arborização de vias públicas; Internações por 

diarreia; Mortalidade infantil para cada mil nascidos vivos; Percentual das receitas oriundas de 

fontes externas; Taxa de homicídio para 100.000 habitantes. 

Após essas análises, trabalhou-se um município para cada mesorregião do estado do 

Rio Grande do Norte com maior taxa de homicídio e menor arborização das vias públicas. Para 

esses municípios trabalhou-se imagens de satélites, adquiridas do Planet.©, na resolução de 

3m referentes ao ano de 2019. Em seguida as imagens foram classificadas no software 

MultiSpec© de acordo com os elementos mais encontrados em imagens de uma cidade, como 

por exemplo, copa de árvore, relvado/gramado, solo exposto, asfalto, rio/lago, telha clara, telha 

escura, telha de cerâmica etc. Após a classificação, o software fornece a porcentagem de cada 

item classificado na figura em hectare. 

Resultados  

Tendo em vista a grande importância da arborização e das áreas verdes, Mancus e 

Campbell (2018), em uma revisão de cruzamento de dados, fazem uma análise dos espaços 

verdes e da  violência, a partir de diversos trabalhos já realizados em diferentes partes do 

mundo. Ao fim, alguns autores, como Garvin, Cannuscio e Branas (2013), relataram que os 

seus resultados podem sugerir que a presença de espaços verdes diminuiu a incidência 

líquida de crimes e aumento da percepção de segurança. 

Para determinar a questão principal da pesquisa, se a arborização das vias urbanas 

interfere de alguma forma nas taxas de homicídios, ou nos dados socioeconômicos presentes 

no IBGE, utilizou-se primeiramente a metodologia recomendada por Borcard, Gillet e Legendre 

(2011), e Zuur, Ieno e Smith (2007). Os valores em negrito nas tabelas 3 e 4 apresentam a 

primeira e segunda análise da PCA. A recomendação dos autores citados anteriormente é de 

que para se determinar as principais componentes explicativas de uma análise, a prioridade 

esteja em todas as componentes que obtenham um somatório, na sua proporção da variância, 

de até 70%. Sendo assim, na tabela 3 trabalharam-se apenas as oito primeiras componentes, 

que em proporção representam um somatório de 76%. Na tabela 4, somente as sete primeiras 

componentes, que em proporção representa um somatório de 75%. 
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Tabela 3. Primeira Análise da Componente Principal. 

Table 3. First Principal Component Analysis. 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 

Desvio 
Padrão 

1.6012 1.2341 1.2036 1.10569 1.07126 1.00684 0.96811 0.90259 0.82205 0.79303 0.75116 0.71333 0.61093 0.5281 0.41696 
0.0733

2 

Proporção 
da 

Variância 
0.1847 0.1097 0.1044 0.08808 0.08268 0.07303 0.06752 0.05869 0.04868 0.04531 0.04065 0.03666 0.02689 0.0201 0.01253 

0.0003
9 

Proporção 
Cumulativa 

0.1847 0.2944 0.3988 0.48687 0.56955 0.64258 0.71011 0.76880 0.81748 0.86279 0.90344 0.94010 0.96699 0.9871 0.99961 
1.0000

0 

Legenda: PC: Principal Componente. 
Caption: PC: Main Component. 
 
Tabela 4. Segunda Análise da Componente Principal. 

Table 4. Second Principal Component Analysis 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 

Desvio Padrão 1.4834 1.2124 1.1842 1.1029 1.06913 0.99136 0.96732 0.88805 0.79270 0.75864 0.70922 0.68114 

Proporção da Variância 0.1787 0.1194 0.1139 0.0988 0.09285 0.07984 0.07601 0.06406 0.05105 0.04675 0.04086 0.03769 

Proporção Cumulativa 0.1787 0.2982 0.4121 0.5109 0.60374 0.68358 0.75959 0.82365 0.87470 0.92145 0.96231 1.00000 

Legenda: PC: Principal Componente. 
Caption: PC: Main Component. 
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Utilizando como referência Oksanen et al. (2018), para a análise da Anova, 

especificamente na verificação homocedasticidade multivariada, foi observada 

homocedasticidade multivariada (ANOVA   
   = 2,07, P= 0,11) em relação às variáveis 

selecionadas e às mesorregiões Oeste Potiguar, Leste Potiguar, Agreste Potiguar e Central 

Potiguar. Para a análise da PERMANOVA, também em relação às variáveis selecionadas e 

mesorregiões do RN foi encontrado para a verificação da homocedasticidade multivariada, um 

resultado positivo (PERMANOVA;   
   = 5,477, P= 0,001). 

Na figura 3 encontrou-se uma tendência dos centroides das regiões Oeste, Central e 

Agreste Potiguar a terem valores maiores para a arborização das vias públicas, urbanização 

das vias públicas, internação por diarreia, mortalidade infantil e IDEB-anos finais do ensino 

fundamental. Relação inversa foi encontrada para o Leste Potiguar. No entanto, a região Leste 

Potiguar apontou o seu centroide com tendências de terem maiores médias de chuvas, total 

das despesas realizadas (R$(x1000)), população ocupada, população no último censo 

(pessoas) e maior IDEB - anos iniciais do ensino fundamental. O oposto dos resultados 

encontrados pela região Leste pode ser visualizado para as regiões Agreste, Central e Oeste.  
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Figura 3. Distribuição dos municípios do RN quanto à tendência de segmentos para as 

variáveis socioeconômicos do IBGE na primeira PCA. Legenda das siglas presentes na figura: 

Tx.E_6_14_A_I: Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade; IDEB_A.I.E.F: IDEB-Anos 

iniciais do ensino fundamental; IDEB_A.F.E.F: IDEB-Anos finais do ensino fundamental; M.C: 

Média de chuvas; P.U.C: População no último censo (pessoas); P.O: População ocupada; 

T.D.R: Total das despesas realizadas (R$(x1000)); A.V.P: Arborização de vias públicas; I.P.D: 

Internações por diarreia; M.I.Obi_por_mil_N.V.: Mortalidade infantil para cada mil nascidos 

vivos; P.R.O.F.E.: Percentual das receitas oriundas de fontes externas. 

Figure 3. Distribution of the municipalities of the RN regarding the tendency of segments for the 

socioeconomic variables of IBGE in the first PCA. Legend of the acronyms in the figure: 

Tx.E_6_14_A_I: Schooling rate from 6 to 14 years old; IDEB_A.I.E.F: IDEB- Early years of 

elementary school; IDEB_A.F.E.F: IDEB- Final years of elementary school; M.C.: Average rains; 

P.U.C.: Population in the last census (people); P.O.: Occupied population; T.D.R: Total 

expenses incurred (R$ (x1000)); A.V.P.: Arborization of public roads; I.P.D.: Diarrhea 

hospitalizations; M.I.Obi_por_mil_N.V.: Infant mortality per thousand live births; P.R.O.F.E.: 

Percentage of revenues from external sources. 

 

Mesorregiões 
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Na figura 4 foi encontrada uma tendência dos centroides das regiões Oeste e Central 

Potiguar a terem mais arborização das vias públicas, internação por diarreia, maior IDEB- anos 

finais do ensino fundamental, percentual das receitas oriundas de fontes externas e taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade. O inverso foi possível ser observado para as demais 

regiões. Para a região Agreste Potiguar encontrou-se uma maior tendência para a urbanização 

das vias públicas e mortalidade infantil para cada mil nascidos vivos, sendo possível ser 

encontrado o inverso para o Leste, Oeste e Central Potiguar. Para o centroide do Leste 

Potiguar observou-se uma disposição de maiores médias de chuvas, contudo o inverso foi 

encontrado para as outras mesorregiões. 

 

Figura 4. Distribuição dos municípios do RN quanto à tendência de segmentos para as 

variáveis socioeconômicos do IBGE na segunda PCA. Legenda das siglas presentes na figura: 

Tx.E_6_14_A_I: Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade; IDEB_A.I.E.F: IDEB-Anos 

iniciais do ensino fundamental; M.C: Média de chuvas; P.U.C: População no último censo 

(pessoas); P.O.: População ocupada; T.D.R.: Total das despesas realizadas (R$(x1000)); 

A.V.P: Arborização de vias públicas; I.P.D: Internações por diarreia; M.I.Obi_por_mil_N.V.: 

Mesorregiões 
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Mortalidade infantil para cada mil nascidos vivos; P.R.O.F.E.: Percentual das receitas oriundas 

de fontes externas. 

Figure 4. Distribution of the municipalities of the RN regarding the trend of segments for the 

socioeconomic variables of IBGE in the second PCA. Legend of the acronyms in the figure: 

Tx.E_6_14_A_I: Schooling rate from 6 to 14 years old; IDEB_A.I.E.F: IDEB- Early years of 

elementary school; M.C.: Average rains; P.U.C.: Population in the last census (people); P.O.: 

Occupied population; T.D.R: Total expenses incurred (R$ (x1000)); A.V.P.: Arborization of 

public roads; I.P.D: Diarrhea hospitalizations; M.I.Obi_por_mil_N.V.: Infant mortality per 

thousand live births; P.R.O.F.E.: Percentage of revenues from external sources. 

 

Todos os valores da relação par a par das mesorregiões do estado do RN, presentes 

na tabela 5 foram estatisticamente significativos (P≤ 0,05) para o teste de confiabilidade de 

posthoc. 

Tabela 5. Comparação par a par das quatro regiões do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Table 5. Pairwise comparison of the four regions of the State of Rio Grande do Norte, Brazil. 

Pares Estimativa SE Df t.ratio p.valor 

1 AP vs CP 320 109 138 2.930 0.0200 

2 AP vs LP 202 77 138 2.630 0.0500 

3 AP vs OP 240 97 138 2.470 0.0700 

4 CP vs LP -118 101 138 -1.170 0.6500 

5 CP vs OP -80 117 138 -0.680 0.9000 

6 LP vs OP 38 87 138 0.440 0.9700 

CP= Central Potiguar; OP= Oeste Potiguar; LP= Leste Potiguar; AP= Agreste Potiguar. 

CP = Central Potiguar; OP = West Potiguar; LP = East Potiguar; AP = Agreste Potiguar. 

 

Para a análise Gausiana (teste de normalidade completa) trabalhada em cima da 

variável resposta (Taxa de homicídio * 100,000), obteve-se os valores dos coeficientes 

calculados, usando como referência a região Agreste para as demais regiões do Estado. Com 

esta análise foi possível encontrar quatro variáveis significativas: arborização de vias públicas, 

internações por diarreia, Região Oeste Potiguar e Região Leste Potiguar (tabela 6 e 7). Para a 

modelagem encontrou-se valores positivos (AIC= 1675,589, AICc = 1679,71, BIC = 1723,652). 

Os valores encontrados na região Central Potiguar para o Coeficiente levam-se a interpretar 

que essa região na regressão linear tem características mais parecidas com a região Agreste 

Potiguar do que as demais regiões. Além disso, as variáveis internações por diarreia e 

arborização de vias públicas tem correlação positiva com as regiões Central e Agreste 

Potiguar. Ou seja, o número de internações por diarreia e a arborização das vias públicas são 

altas nessas regiões. 

 Os resultados encontrados nas tabelas 6 e 7 e na figura 5 são compatíveis com as 

análises encontradas por Burley (2018). Essa autora fez uma análise de modelagem linear, na 

qual demonstrou que de fato ocorreu uma forte correlação negativa entre novas árvores e 
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contagens de crimes violentos em cada bairro de Portland, Nova York, Estados Unidos da 

América.  As medições realizadas para crimes violentos foram feitas após o plantio das árvores 

e observaram, na análise estatística, os efeitos retardados que as árvores tiveram sobre os 

crimes violentos. 

Tabela 6. Análise do teste de normalidade completa.  

Table 6. Analysis of the complete normality test. 

 Coeficiente Std. Error t valor Pr(>|t|) 

(Intercept) 287.06115 339.50256 0.846 0.3993 

Região Central Potiguar -25.59137 17.77662 -1.440 0.1523 

Região Leste Potiguar 35.65970 21.00746 1.697 0.0919 . 

Região Oeste Potiguar 32.81237 15.18424 2.161 0.0325 * 

Média de Chuvas 0.01751 0.02557 0.685 0.4945 

População Ocupada 144.15887 109.76365 1.313 0.1913 

Taxa de escolarização de 6 a 14 

anos de idade 
-75.71815 337.49861 -0.224 0.8228 

IDEB-Anos iniciais do ensino 

fundamental 
-7.24894 6.19415 -1.170 0.2440 

IDEB-Anos finais do ensino 

fundamental 
3.12473 5.04990 0.619 0.5371 

Percentual das receitas oriundas 

de fontes externas 
-0.13732 0.67842 -0.202 0.8399 

Total das despesas realizadas 

(R$(x1000)) 
0.03126 0.07090 0.441 0.6600 

Mortalidade infantil -0.31124 0.40393 -0.771 0.4423 

Internações por diarreia -2.51194 1.17009 -2.147 0.0336 * 

Arborização de vias públicas -66.12686 29.27185 -2.259 0.0255 * 

Arborização de vias públicas 1.79837 6.03837 0.298 0.7663 

* P < 0,05; ** P < 0,02; *** P < 0,001 

  

Tabela 7. Teste da análise de covariância.  

Table 7. Covariance analysis Test. 

 Estimativa Std. Error t valor Pr(>|t|) 

(Intercept) 129.56 44.85 2.889 0.00449 ** 

Região Central Potiguar 204.48 88.23 2.318 0.02195 * 

Região Leste Potiguar 164.74 51.55 3.196 0.00173 ** 

Região Oeste Potiguar 192.20 76.90 2.499 0.01361 * 

Arborização das vias 

públicas: Região Central 
-320.15 109.45 -2.925 0.00403 ** 
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Potiguar 

Arborização das vias 

públicas: Região Leste 

Potiguar 

-201.83 76.74 -2.630 0.00951 ** 

Arborização das vias 

públicas: Região Oeste 

Potiguar 

-240.23 97.08 -2.475 0.01455 * 

* P < 0, 05; ** P < 0,01; *** P < 0, 001 

Na análise da função quadrática foi encontrado o erro padrão residual de 54.56 e Grau 

de Liberdade de 138. O R² múltiplo foi de 0.3614; e o R² ajustado foi de 3.866 
-11

;   
     ; DF: 

138; P- valor: 3.866 
-11

.  

  

 

Figura 5. Relação Taxa de homicídio para cada 100.000 habitantes e a Arborização das Vias 

Públicas (valor p). Legenda das siglas: AP: Agreste Potiguar; CP: Central Potiguar; LP: Leste 

Potiguar; OP: Oeste Potiguar. 

Figure 5. Homicide rate for every 100,000 habitant and one Public Afforestation (p value). 

Acronym: AP: Agreste Potiguar; CP: Central Potiguar; LP: East Potiguar; OP: Potiguar West. 

Em análise comparativa da arborização de vias públicas e a taxa de homicídio foi 

possível observar que as duas variáveis são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma 

variável aumenta a outra diminui. A variável Y não era simétrica, isto é, tem uma simetria 

T
a
x
a
 d

e
 h

o
m

ic
íd

io
*1

0
0
.0

0
0
 

Arborização das Vias Públicas 



39  

positiva (linha tendendo ao eixo Y). Todas as variáveis descritas anteriormente foram 

transformadas em uma regressão quadrática (figura 5).  

A figura 5 apresenta a inclinação da reta para cada mesorregião em relação à taxa de 

homicídio e à arborização das vias públicas. A região Agreste Potiguar não mostrou nenhuma 

relação quanto à taxa de homicídios e a arborização das vias públicas. Provavelmente isto 

pode ter ocorrido devido a essa região apresentar mais municípios com áreas mais agrícolas 

do que as demais áreas. Em contrapartida, as demais regiões são inversamente proporcionais 

quanto à arborização das vias públicas e a taxa de homicídio. Os municípios da região Central 

Potiguar que tiveram a maior taxa de homicídios e menor arborização nas vias públicas; menor 

taxa de homicídios e maior arborização nas vias públicas foram respectivamente, Currais 

Novos e Jardim de Angicos. Os municípios da região Oeste Potiguar que tiveram a maior taxa 

de homicídios e menor arborização nas vias públicas; menor taxa de homicídios e maior 

arborização nas vias públicas, foram Caraúbas e Olho D‘água dos Borges, respectivamente. 

Os municípios da região Leste Potiguar que tiveram a maior taxa de homicídios e menor 

arborização nas vias públicas; menor taxa de homicídios e maior arborização nas vias públicas, 

respectivamente, foram São Gonçalo do Amarante e Pedra Grande.  

A figura 6 mostra a distribuição espacial das principais variáveis utilizadas na PCA, 

sendo respectivamente as imagens a) Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade; b) 

IDEB-Anos iniciais do ensino fundamental; c) IDEB-Anos finais do ensino fundamental; d) 

Média de chuvas; e) População no último censo (pessoas); f) População ocupada; g) Total das 

despesas realizadas (R$(x1000)); h) Arborização de vias públicas; i) Internações por diarreia; j) 

Mortalidade infantil para cada mil nascidos vivos; k) Percentual das receitas oriundas de fontes 

externas; l) Taxa de homicídio*100.000 habitantes.  

A imagem a, dessa mesma figura mostra que a maioria dos municípios tem a taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade no escore entre 60 a 100, só em pontos isolados o valor 

é menor do que 60. No IDEB- anos iniciais do ensino fundamental (imagem b) o valor do 

escore é de aproximadamente de 60 a 80, indicando que esses municípios tem um IDEB 

elevado, sendo um terço dos municípios da região central e, oeste potiguar os que 

apresentaram os maiores valores no escore no IDEB, porém em alguns municípios na região 

Agreste apresentaram valores na faixa de 20 a 40. Contudo, em relação ao IDEB dos anos 

finais do ensino fundamental (figura c) aproximadamente um terço dos municípios do estado do 

Rio Grande do Norte apresentam o escore entre 20 a 40. Em relação à figura d, como a 

maioria dos municípios se encontra na região do semiárido brasileiro, é justificado que as 

médias de chuvas sejam tão baixas. Na figura e quase todos os municípios do Estado mostram 

um escore na faixa do 0 a 20. Em relação à população ocupada a figura f, observa-se um 

escore baixo na quase totalidade dos municípios, só em alguns pontos isolados o escore está 

entre 60 a 100.  
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No total das despesas realizadas (figura g), os municípios apresentam despesas baixas 

(escore não ultrapassando o 40), sendo a exceção para o município de Natal, onde o escore foi 

um valor superior a 80. Na arborização das vias públicas (figura h), pode-se observar que a 

região central potiguar e as regiões marginais do oeste potiguar são os locais com o escore 

entre 80 a 100. Provavelmente isso acontece pelo fato destas regiões apresentarem altas 

temperaturas e a população faz o plantio de várias árvores em busca de amenizar a 

temperatura ambiente da cidade. Para as imagens representadas pelas letras i, j, k, apesar de 

representarem atividades diferentes no Estado, os valores de escores foram significativamente 

baixos. Entretanto, para a taxa de homicídio (imagem l), os maiores valores encontrados foram 

para alguns municípios na região leste e oeste potiguar do Estado, regiões essas que são 

metropolitanas aos municípios de Natal e Mossoró. 

  

 

 

Figura 6. Distribuição espacial das principais variáveis utilizadas no estudo: a) Taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade; b) IDEB-Anos iniciais do ensino fundamental; c) IDEB-
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Anos finais do ensino fundamental; d) Média de chuvas; e) População no último censo 

(pessoas); f) População ocupada; g) Total das despesas realizadas (R$(x1000)); h) 

Arborização de vias públicas; i) Internações por diarreia; j) Mortalidade infantil para cada mil 

nascidos vivos; k) Percentual das receitas oriundas de fontes externas; l) Taxa de 

homicídio*100.000 habitantes.  

Figure 6. Spatial distribution of the main variables used in the study: a) Schooling rate from 6 to 

14 years old; b) IDEB-Early years of elementary school; c) IDEB-Final years of elementary 

school; d) Average rainfall; e) Population at last census (people); f) Occupied population; g) 

Total expenses incurred (R $ (x1000)); (h) afforestation of public roads; (i) hospitalizations for 

diarrhea; j) Infant mortality for every 1,000 live births; (k) percentage of revenue from external 

sources; l) Homicide rate * 100,000 inhabitants. 

As classificações de imagens de satélites feitas para os municípios de São Gonçalo 

do Amarante (figura 7), Currais Novos (figura 8) e Caraúbas (figura 9) para comparar a 

porcentagem da arborização das vias públicas do censo do IBGE do ano de 2010, não foram 

compatíveis com o valor encontrado na classificação de imagem. As porcentagens de copa 

de árvore para o centro dos municípios foram inferiores.  

O município de São Gonçalo do Amarante por ter uma área de 249,800 km², 

apresentou 12,8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização. Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 164 de 167 (IBGE, 2010). Na 

classificação de imagem de uma área total de 84,71142 km², o Kappa estatístico encontrado foi 

de 92,6%, sendo 28,54% de copa das árvores da imagem classificada (figura 7 e tabela 8), 

mas nesta classificação estão inclusas todas as copas de árvores dentro da cidade e uma 

parte das áreas marginais da cidade.  

 

Figura 7: Classificação da imagem de satélite do centro urbano do município de São Gonçalo 

do Amarante, Rio Grande do Norte. 



42  

Figure 7: Satellite image classification of the urban center of São Gonçalo do Amarante, Rio 

Grande do Norte. 

Tabela 8: Porcentagem da classificação de imagem do município de São Gonçalo do 

Amarante/ Rio Grande do Norte. 

Table 8: Percentage of image classification of the municipality of São Gonçalo do Amarante / 

Rio Grande do Norte. 

Classes Porcentagem Área (Km²) 

Copa de árvore 28.54% 24,17405 

Relvado 40.38% 34,20702 

Solo exposto 4.51% 3,82123 

Asfalto 7.74% 6,55327 

Rio/Lago 3.33% 2,82428 

Telha de cerâmica 14.30% 12,11392 

Telha clara 1.20% 1,01765 

Total 100 84,71142 

 

Para o município de Currais Novos, a sua unidade territorial tem 864,349 km² 

apresenta 60,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização. Quando comparado 

com os outros municípios do estado, fica na posição 129 de 167. Já quando comparado a 

outras cidades do Brasil, sua posição é 3645 de 5570 (IBGE, 2010). Na classificação de 

imagem de uma área total de 46,63004 km², o Kappa estatístico encontrado foi de 88,1%, 

sendo 6,2% da imagem classificada, copa das árvores (figura 8 e tabela 9). 
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Figura 8: Classificação da imagem de satélite do centro urbano do município de Currais 

Novos, Rio Grande do Norte. 

Figure 8: Satellite image classification of the urban center of Currais Novos, Rio Grande do 

Norte. 

Tabela 9: Porcentagem da classificação de imagem do município de Currais Novos/ Rio 

Grande do Norte. 

Table 9: Percentage of image classification of the municipality of Currais Novos / Rio Grande 

do Norte. 

Classes Porcentagem Área (km²) 

Copa de árvore 6.2% 3,5703 

Relvado 48.2% 27,98503 

Solo exposto 5.3% 3,07814 

Asfalto 18% 10,46178 

Telhado branco 1.7% 961,78 

Telha de cerâmica 18.9% 11,00099 

Rio/Lago 1.7% 0,99558 

Total 100 46,63004 

 

Para a cidade de Caraúbas, a sua unidade territorial tem 1.095,803 km² apresenta 

72.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização. Quando comparado com os 

outros municípios do estado, fica na posição 107 de 167. Já quando comparado a outras 

cidades do Brasil, sua posição é 2954 de 5570 (IBGE, 2010). Na classificação de imagem de 

uma área total de 10,74587 km², o Kappa estatístico encontrado foi de 80%, sendo 8,5% da 

classificação da imagem a representação da copa das árvores (figura 9 e tabela 10), mas nesta 

classificação está inclusa todas as copas de árvores dentro da cidade e uma parte das áreas 

marginais da cidade.  
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Figura 9: Classificação da imagem de satélite do centro urbano do município de Caraúbas, Rio 

Grande do Norte. 

Figure 9: Satellite image classification of the urban center of Caraúbas, Rio Grande do Norte. 

Tabela 10: Porcentagem da classificação de imagem do município de Caraúbas/ Rio Grande 

do Norte. 

Table 10: Percentage of image classification of the municipality of Caraúbas / Rio Grande do 

Norte. 

Classes Porcentagem Área (km²) 

Copa de árvore 8.5% 0,94692 

Relvado 49.5% 5,31992 

Asfalto 11.7% 1,26001 

Solo exposto 9.1% 0,97915 

Telhado de cerâmica 18.6% 1,9986 

Rio/Lago 2.2% 0,24127 

Total 100 10,74587 

 

Discussão 

No ano de 2010 o Atlas da Violência considerou os municípios de São Gonçalo do 

Amarante, Caraúbas e Currais Novos como ―Médio‖ na faixa de desenvolvimento humano, 

todos eles com no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que é uma 

medida complexa de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Para esses municípios o IDHM foi 

igual a 0,6 (BRASIL, 2019). Já Pedra Grande e Jardim de Angicos foram considerados ―Baixo‖ 
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no IDHM. Nesse momento, percebemos que apesar do IDHM serem baixos para todos os 

municípios destacados, à figura 5, Amador et al. (2017) encontraram um padrão para o Estado 

do Rio Grande do Norte, onde indica duas regiões de alta taxa de mortalidade por agressões: a 

região metropolitana da cidade do Natal, capital do Estado do RN (região Leste), e a região 

Oeste do estado, adscrito a Mossoró como município polo e seus municípios vizinhos. Os 

resultados encontrados por esses autores podem demonstrar uma existência de um padrão de 

distribuição espacial na mortalidade por agressões no Brasil. 

 Em outro estudo, Bogar e Beyer (2016) revisaram artigos norte-americanos e 

encontraram 19 casos de reduções no crime ou violência relacionado ao espaço verde. 

Contudo, eles concluíram que os resultados têm inúmeras variações que impactam na 

interpretação e comparação. A maioria dos estudos existentes sobre as relações entre espaços 

verdes urbanos, crime e violência é ainda contraditória. 

Pesquisas realizadas na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, EUA, 

mostram que áreas verdes provocam um efeito calmante e restaurador para a mente, efeitos 

das quais podem inibir comportamentos violentos (KUO et al., 1998).  Ainda de acordo com 

Kuo et al (1998), as áreas verdes bem cuidadas além do que já foi citado anteriormente, podem 

ainda auxiliar na diminuição de índices de furto, roubo e agressão. A vegetação em espaços 

públicos estimula também a interação social e a supervisão maior da comunidade, fortalecendo 

a união entre os entes das comunidades e reduzindo a violência doméstica. Nesse estudo Kuo 

et al (1998) revelam ainda que as crianças se sentem mais seguras para brincar nas ruas e, 

assim, ficam menos tempo diante do videogame. Afirmam também que as florestas urbanas 

são tão importantes e necessárias como ruas, esgotos e eletricidade em uma cidade. 

Em uma área habitacional na cidade de Chicago, Estados Unidos da América, um 

estudo mostrou que em áreas comuns residenciais com árvores e outras hortaliças ajudam a 

construir bairros fortes. Isto é os inquilinos dos prédios com os espaços mais verdes (árvores e 

gramas) relataram que conheciam melhor seus vizinhos, socializavam com eles com mais 

frequência e se sentiam mais seguros e ajustados do que os residentes dos edifícios estéreis 

(KUO et al., 1998). De acordo com Kuo et al. (1998), quando as zonas próximas às residências 

são verdes, eles são mais chamativos e aconchegantes, atraindo dessa forma pessoas para 

eles. Essas configurações apoiam a interação frequente e amigável entre os vizinhos que são à 

base dos laços sociais do bairro, incentivando-os a ajudarem e protegerem uns aos outros, 

sendo esses laços cruciais para as famílias pobres da cidade. Por isso, é especialmente 

importante plantar e manter árvores nesses bairros, essas características resultam em bairros 

fortes (KUO et al., 1998). 

Outro estudo feito também na cidade de Chicago, em um conjunto habitacional público, 

as mulheres que moravam em prédios de apartamentos com árvores e vegetação 

imediatamente do lado de fora relataram cometer menos atos agressivos e violentos contra 

seus parceiros no ano anterior do que as que viviam em prédios estéreis, mas idênticos. Além 
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disso, as mulheres em áreas mais verdes relataram usar uma gama menor de táticas 

agressivas durante a vida contra o parceiro. As mulheres que relataram uma gama maior de 

comportamentos agressivos ao longo da vida também tiveram pontuações piores em um teste 

de concentração, e morar em um apartamento com um ambiente árido estava associado a ter 

piores pontuações no mesmo teste. Baixas pontuações nos testes de concentração podem ser 

causadas por altos níveis de fadiga mental e este estudo demonstrou que aqueles que 

moravam em habitações áridas eram mais fatigados e mais agressivos, mas a exposição ao 

ambiente verde reduz a fadiga mental e os sentimentos de irritabilidade que a acompanham. A 

capacidade de concentração é renovada por visões verdes, juntamente com a capacidade e a 

vontade de lidar com os problemas de maneira ponderada e menos agressiva (KUO; 

SULLIVAN, 2001). 

Já para a mesorregião Leste Potiguar do estado do RN, em que a pluviometria foi 

elevada deve-se investigar se existe a presença de enchentes no período das chuvas, pois 

pesquisas mostram que no período de enchentes nas cidades, a presença de árvores numa 

cidade pode reduzir o número de enchentes. Isso pode ser justificado pelo motivo de que, de 

forma direta, a arquitetura das copas (agrupamentos das áreas foliares e dos galhos) influencia 

e trabalha na interceptação e escoamento da água da chuva (SILVA et al., 2010). 

Não foi possível encontrar estudos que relacionassem as variáveis trabalhadas na 

figura 6 na interrelação entre bairros, municípios ou até mesmo Estados. Contudo Park et al. 

(2007), no intuito de examinar os efeitos fisiológicos de Shinrin-yoku (absorvendo a atmosfera 

da floresta), em 12 estudantes do sexo masculino na faixa etária dos 20 anos e dividindo-os em 

dois grupos (área da floresta e área urbana), encontrou que a atividade cerebral na área pré-

frontal do grupo da área florestal foi significativamente menor do que a do grupo na área da 

cidade após a caminhada. A concentração de cortisol salivar no grupo da área florestal foi 

significativamente menor do que a do grupo na área da cidade antes e depois de observar 

cada paisagem. Os resultados das medições fisiológicas mostram que Shinrin-yoku pode 

efetivamente relaxar o corpo e o espírito das pessoas. 

Em relação a questões de saúde, Cutts et al. (2009), utilizaram sistemas de informação 

geográfica (SIG) para avaliar a relação entre a distribuição de populações vulneráveis à 

obesidade e a proximidade a parques e redes de ruas passíveis de pedestres em Phoenix, 

Arizona, EUA. Nesse estudo foram incluídos fatores de segurança e qualidade, avaliando 

estatisticamente dados sobre mortes no trânsito, taxas de criminalidade e tamanho do parque. 

Os autores constataram que, contrariamente às previsões, as subpopulações geralmente 

consideradas vulneráveis à obesidade (e as injustiças ambientais em geral) têm maior 

probabilidade de viver em bairros passíveis de pedestres e de ter melhor acesso a pé aos 

parques do que outros grupos em Phoenix. No entanto, o crime é mais alto em bairros 

acessíveis com grandes populações latino-americanas e afro-americanas e os parques são 

menores em áreas povoadas por latino-americanos. Dada a maior prevalência de obesidade e 

doenças relacionadas em populações de baixa renda e minorias em Phoenix, os resultados 
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sugerem que os benefícios dos ambientes construídos podem ser compensados por 

características sociais.  

 Já em relação à escolarização, Côté-lussier et al. (2014) trabalharam com as hipóteses 

de que a experiência da pobreza está associada à diminuição dos sentimentos de segurança 

na escola e que as características do bairro residencial mediam parcialmente a relação entre 

pobreza e se sentir menos seguro na escola. Já usaram a modelagem de crescimento latente 

para estimar a trajetória de pobreza familiar dos jovens de 5 meses a 13 anos e a modelagem 

de equações estruturais para testar nossas hipóteses. Esses bairros também tendiam a ter 

menos vegetação (por exemplo, árvores, parques) e mais famílias com pais solteiros. As 

características da vizinhança não ajudaram a explicar a relação entre a pobreza na primeira 

infância e a sensação de menos segurança na escola. As descobertas sugerem que a 

segmentação de características de bairros residenciais, como vegetação e desordem, poderia 

melhorar a segurança sentida dos jovens na escola, principalmente para aqueles que sofrem 

de pobreza crônica e na infância. 

Conclusão 

Neste trabalho foi possível encontrar correlação entre as variáveis: arborização das vias 

públicas e, internações por diarreia e as regiões Leste, Agreste, Central e Oeste Potiguar do 

Estado do RN. Além de que, as regiões Oeste, Central e Leste Potiguar, mostraram-se 

inversamente proporcionais quanto às taxas de homicídios e arborização das vias públicas, 

ou seja, quanto maior a arborização das vias públicas nessas regiões menor as taxas de 

homicídios. 

As classificações de imagens de satélites feitas para os municípios de São Gonçalo 

do Amarante, Currais Novos e Caraúbas para comparar a porcentagem da arborização das 

vias públicas do censo do IBGE do ano de 2010, não foram compatíveis com o valor 

encontrado na classificação de imagem. As porcentagens de copa de árvore para o centros 

dos municípios citados anteriormente foram inferiores aos valores encontrados pelo IBGE. 

Essa diferença pode ser justificada pelas metodologias dos trabalhos serem diferentes.  

Ao fim, espera-se que os resultados encontrados neste trabalho possam auxiliar a 

comunidade e as autoridades políticas dos municípios e do Estado do Rio Grande do Norte, 

a fim de ser uma valiosa ferramenta na gestão da arborização urbana e por consequência no 

planejamento ambiental em áreas urbanas, como também possa ser uma ferramenta para a 

segurança pública do Estado. 
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ANEXO 1. Normas da revista Biota Neotropica (Artigo) 

Documento principal 

Um único arquivo chamado Principal.rtf ou Principal.doc com os títulos, resumos e 

palavras-chave em português ou espanhol e inglês, texto integral do trabalho, 

referências bibliográficas, tabelas e legendas de figuras. Esse arquivo não deve conter 

figuras, que deverão estar em arquivos separados, conforme descrito a seguir. O 

manuscrito deverá seguir o seguinte formato: 

Título conciso e informativo 

 Títulos em português ou espanhol e em inglês (Usar letra maiúscula apenas no 

início da primeira palavra e quando for pertinente, do ponto de vista ortográfico 

ou de regras científicas pré-estabelecidas); 

 Título resumido 

Autores 

 Nome completo dos autores com numerações (sobrescritas) para indicar as 

respectivas filiações 

 Filiações e endereços completos, com links eletrônicos para as instituições. 

Indicar o autor para correspondência e respectivo e-mail 

Resumos/Abstract - com no máximo, 300 palavras 

 Título em inglês e em português ou espanhol 

 Resumo em inglês (Abstract) 

 Palavras-chave em inglês (Key words) evitando a repetição de palavras já 

utilizadas no título 

 Resumo em português ou espanhol 

 Palavras-chave em português ou espanhol evitando a repetição de palavras já 

utilizadas no título As palavras-chave devem ser separadas por vírgula e não 

devem repetir palavras do título. Usar letra maiúscula apenas quando for 

pertinente, do ponto de vista ortográfico ou de regras científicas pré-

estabelecidas. 

Corpo do Trabalho 
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1. Seções 

No caso do trabalho estar nas categorias "Artigo Científico", "Short 

Communication", "Inventário" e "Chave de Identificação", ele deverá ter a seguinte 

estrutura: 

 Introdução (Introduction) 

 Material e Métodos (Material and Methods) 

 Resultados (Results) 

 Discussão (Discussion) 

 Agradecimentos (Acknowledgments) 

 Referências bibliográficas (References) 

A critério do autor, os itens Resultados e Discussão podem ser fundidos no caso 

de Short Communications. Não use notas de rodapé, inclua a informação diretamente 

no texto, pois torna a leitura mais fácil e reduz o número de links eletrônicos do 

manuscrito. 

2. Casos especiais 

No caso da categoria "Inventários" a listagem de espécies, ambientes, 

descrições, fotos etc., devem ser enviadas separadamente para que possam ser 

organizadas conforme formatações específicas. Além disso, para viabilizar o uso de 

ferramentas eletrônicas de busca, como o XML, a Comissão Editorial enviará aos 

autores dos trabalhos aceitos para publicação instruções específicas para a 

formatação da lista de espécies citadas no trabalho. Na categoria "Chaves de 

Identificação" a chave em si deve ser enviada separadamente para que possa ser 

formatada adequadamente. No caso de referência de material coletado é obrigatória a 

citação das coordenadas geográficas do local de coleta. Sempre que possível a 

citação deve ser feita em graus, minutos e segundos (Ex. 24°32'75" S e 53°06'31" W). 

No caso de referência a espécies ameaçadas especificar apenas graus e minutos. 

3. Numeração dos subtítulos 

O título de cada seção deve ser escrito sem numeração, em negrito, apenas 

com a inicial maiúscula (Ex. Introdução, Material e Métodos etc.). Apenas dois níveis 

de subtítulos serão permitidos, abaixo do título de cada seção. Os subtítulos deverão 

ser numerados em algarismos arábicos seguidos de um ponto para auxiliar na 
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identificação de sua hierarquia quando da formatação final do trabalho. Ex. Material e 

Métodos; 1. Subtítulo; 1.1. Sub-subtítulo). 

4. Citações bibliográficas 

Colocar as citações bibliográficas de acordo com o seguinte padrão: 

Silva (1960) ou (Silva 1960) 

Silva (1960, 1973) 

Silva (1960a, b) 

Silva & Pereira (1979) ou (Silva & Pereira 1979) 

Silva et al. (1990) ou (Silva et al. 1990) 

(Silva 1989, Pereira & Carvalho 1993, Araújo et al. 1996, Lima 1997) 

Citar referências a resultados não publicados ou trabalhos submetidos da 

seguinte forma: (A.E. Silva, dados não publicados). Em trabalhos taxonômicos, 

detalhar as citações do material examinado, conforme as regras específicas para o 

tipo de organismo estudado. 

5. Números e unidades 

Citar números e unidades da seguinte forma: 

 escrever números até nove por extenso, a menos que sejam seguidos de 

unidades; 

 utilizar, para número decimal, vírgula nos artigos em português ou espanhol 

(10,5 m) ou ponto nos escritos em inglês (10.5 m); 

 utilizar o Sistema Internacional de Unidades, separando as unidades dos 

valores por um espaço (exceto para porcentagens, graus, minutos e 

segundos); 

 utilizar abreviações das unidades sempre que possível. Não inserir espaços 

para mudar de linha caso a unidade não caiba na mesma linha. 

6. Fórmulas 

Fórmulas que puderem ser escritas em uma única linha, mesmo que exijam a 

utilização de fontes especiais (Symbol, Courier New e Wingdings), poderão fazer parte 

do texto. Ex. a = p.r2 ou Na2HPO, etc. Qualquer outro tipo de fórmula ou equação 
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deverá ser considerada uma figura e, portanto, seguir as regras estabelecidas para 

figuras. 

7. Citações de figuras e tabelas 

Escrever as palavras por extenso (Ex. Figura 1, Tabela 1, Figure 1, Table 1) 

8. Referências bibliográficas 

Adotar o formato apresentado nos seguintes exemplos, colocando todos os 

dados solicitados, na seqüência e com a pontuação indicadas, não acrescentando 

itens não mencionados: 

FERGUSON, I.B. & BOLLARD, E.G. 1976. The movement of calcium in woody stems. 

Ann. Bot. 40(6):1057-1065. 

SMITH, P.M. 1976. The chemotaxonomy of plants. Edward Arnold, London. 

SNEDECOR, G.W. & COCHRAN, W.G. 1980. Statistical methods. 7 ed. Iowa State 

University Press, Ames. 

SUNDERLAND, N. 1973. Pollen and anther culture. In Plant tissue and cell culture 

(H.F. Street, ed.). Blackwell Scientific Publications, Oxford, p.205-239. 

BENTHAM, G. 1862. Leguminosae. Dalbergiae. In Flora Brasiliensis (C.F.P. Martius & 

A.G. Eichler, eds). F. Fleischer, Lipsiae, v.15, pars 1, p.1-349. 

MANTOVANI, W., ROSSI, L., ROMANIUC NETO, S., ASSAD-LUDEWIGS, I.Y., 

WANDERLEY, M.G.L., MELO, M.M.R.F. & TOLEDO, C.B. 1989. Estudo 

fitossociológico de áreas de mata ciliar em Mogi-Guaçu, SP, Brasil. In Simpósio sobre 

mata ciliar (L.M. Barbosa, coord.). Fundação Cargil, Campinas, p.235-267. 

STRUFFALDI-DE VUONO, Y. 1985. Fitossociologia do estrato arbóreo da floresta da 

Reserva Biológica do Instituto de Botânica de São Paulo, SP. Tese de doutorado, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

FISHBASE. http://www.fishbase.org/home.htm (último acesso em dd/mmm/aaaa) 

Abreviar títulos dos periódicos de acordo com o "World List of Scientific 

Periodicals" (http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/) ou conforme o banco 

http://www.fishbase.org/home.htm
http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/
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de dados do Catálogo Coletivo Nacional (CCN -IBICT) (busca disponível 

em http://ccn.ibict.br/busca.jsf" ). 

Para citação dos trabalhos publicados na BIOTA NEOTROPICA seguir o 

seguinte exemplo: 

PORTELA, R.C.Q. & SANTOS, F.A.M. 2003. Alometria de plântulas e jovens de 

espécies arbóreas: copa x altura. Biota Neotrop. 

3(2): http://www.biotaneotropica.org.br/v3n2/pt/abstract?article+BN00503022003(últim

o acesso em dd/mm/aaaa) 

Todos os trabalhos publicados na BIOTA NEOTROPICA têm um endereço 

eletrônico individual, que aparece imediatamente abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) 

no PDF do trabalho. Este código individual é composto pelo número que o manuscrito 

recebe quando submetido (005 no exemplo acima), o número do volume (03), o 

número do fascículo (02) e o ano (2003). 

9 - Tabelas 

Nos trabalhos em português ou espanhol os títulos das tabelas devem ser 

bilíngües, obrigatoriamente em português/espanhol e em inglês, e devem estar na 

parte superior das respectivas tabelas. O uso de duas línguas facilita a compreensão 

do conteúdo por leitores do exterior quando o trabalho está em português. As tabelas 

devem ser numeradas sequencialmente com números arábicos. 

Caso uma tabela tenha uma legenda, essa deve ser incluída nesse arquivo, 

contida em um único parágrafo, sendo identificada iniciando-se o parágrafo por Tabela 

N, onde N é o número da tabela. 

10 - Figuras 

Mapas, fotos, gráficos são considerados figuras. As figuras devem ser 

numeradas sequencialmente com números arábicos. 

Na submissão inicial do trabalho, as imagens devem ser enviadas na menor 

resolução possível, para facilitar o envio eletrônico do trabalho para assessoria "ad 

hoc". 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
http://www.biotaneotropica.org.br/v3n2/pt/abstract?article+BN00503022003
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Na submissão inicial, todas as figuras deverão ser inseridas em um arquivo 

único, tipo ZIP, de no máximo 2 MBytes. Em casos excepcionais, poderão ser 

submetidos mais de um arquivo de figuras, sempre respeitando o limite de 2 MBytes 

por arquivo. É encorajada, como forma de reduzir o tamanho do(s) arquivo(s) de 

figura, a submissão em formatos compactados. Para avaliação da editoria e 

assessores, o tamanho dos arquivos de imagens deve ser de 10 x 15 cm com 72 dpi 

de definição (isso resulta em arquivos JPG da ordem de 60 a 100 Kbytes). O tamanho 

da imagem deve, sempre que possível, ter uma proporção de 3x2 ou 2x3 cm entre a 

largura e altura. 

No caso de pranchas os textos inseridos nas figuras devem utilizar fontes sans-

serif, como Arial ou Helvética, para maior legibilidade. Figuras compostas por várias 

outras devem ser identificadas por letras (Ex. Figura 1a, Figura 1b). Utilize escala de 

barras para indicar tamanho. As figuras não devem conter legendas, estas deverão ser 

especificadas em arquivo próprio. 

Quando do aceite final do manuscrito, as figuras deverão ser apresentadas 

com alta resolução e em arquivos separados. Cada arquivo deve ser denominado 

como figura N.EXT, onde N é o número da figura e EXT é a extensão, de acordo com 

o formato da figura, ou seja, jpg para imagens em JPEG, gif para imagens em formato 

gif, tif para imagens em formato TIFF, bmp para imagens em formato BMP. Assim, o 

arquivo contendo a figura 1, cujo formato é tif, deve se chamar figura1.tif. Uma 

prancha composta por várias figuras a, b, c, d é considerada uma figura. Aconselha-se 

o uso de formatos JPEG e TIFF para fotografias e GIF ou BMP para gráficos. Outros 

formatos de imagens poderão também ser aceitos, sob consulta prévia. Para 

desenhos e gráficos os detalhes da resolução serão definidos pela equipe de 

produção do PDF em contacto com os autores. 

As legendas das figuras devem fazer parte do arquivo texto Principal.rtf ou 

Principal.doc. inseridas após as referências bibliográficas. Cada legenda deve estar 

contida em um único parágrafo e deve ser identificada, iniciando-se o parágrafo por 

Figura N, onde N é o número da figura. Figuras compostas podem ou não ter legendas 

independentes. 

Nos trabalhos em português ou espanhol todas as legendas das figuras devem 

ser bilíngües, obrigatoriamente, em português/espanhol e em inglês. O uso de duas 

línguas facilita a compreensão do conteúdo por leitores do exterior quando o trabalho 

está em português. 
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11 - Arquivo de conteúdo 

Todas as submissões deverão conter necessariamente 4 arquivos: carta 

encaminhamento (doc ou rtf) indicando título do manuscrito, autores e filiação, autor 

para correspondência (email) e manifestando por escrito a concordância com o 

pagamento da taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por página impressa, caso o 

trabalho seja aceito para publicação na Biota Neotropica; principal (doc ou rtf), 

reunindo todos os arquivos de texto do trabalho; figuras (doc ou zip) - pode haver mais 

de um arquivo figuras (figuras 1, figuras 2...) se o tamanho ultrapassar 

2Mb; assessores (doc ou rtf), com a indicação dos possíveis assessores para o 

trabalho. Os arquivos podem ser enviados separadamente ou incluídos em um único 

arquivo zip. 

Juntamente com os arquivos que compõem o artigo, deve ser enviado um 

arquivo denominado Índice.doc ou Índice.rtf, que contenha a relação dos nomes de 

todos os arquivos que fazem parte do documento, especificando um por linha. 


