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RESUMO 
 
 

SOUZA, Mariluce dos Santos. Arborização urbana e percepção ambiental : Uma análise 
descritiva em dois bairros de Natal/RN. 2008. 98 f. Dissertação de mestrado em Geografia) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
O Presente trabalho tem por objetivo verificar a percepção ambiental da população de dois 
bairros da zona leste de Natal/RN (Rocas e Petrópolis) em relação a sua arborização . 
As questões relacionados à percepção ambiental e a arborização das cidades vêm ganhando 
destaque nas mais diversas áreas do conhecimento. Contudo, as abordagens e as metodologias 
que os acompanham estão impregnadas de uma perspectiva analítica que ,via de regra, visa a 
uma política de ordenamento espacial que nem sempre vai ao encontro dos anseios e das 
necessidades da população urbana. 
A pesquisa foi constituída de um levantamento preliminar através da coleta de dados junto à 
população representativa dos bairros Petrópolis e Rocas, onde foram aplicados 210 
formulários (com o responsável pelos domicílios), sendo 130 no bairro das Rocas e 80 no 
bairro Petrópolis, o que corresponde a 5% do total de residências desses dois bairros, tendo 
por indicadores, dentre outros, a renda, o grau de escolaridade e as características ambientais 
do bairro. 
Através da análise amostral foi possível verificar, que no que se refere ao bairro Petrópolis, 
68% dos entrevistados consideram a vida no bairro em que moram boa e apenas 2 % a 
consideram péssima. Já no bairro das Rocas, 57% consideram a vida no seu bairro boa e 
apenas 5% a consideram ruim. 
Quando questionados sobre as principais características que lembravam o bairro Petrópolis 
90% dos moradores mencionaram que uma das suas principais vantagens são os meios de 
transportes disponível, seguidos de 82 % que mencionaram a ventilação como sendo um dos 
principais benefícios do bairro. 
No bairro das Rocas, os itens mencionados pelos moradores com maior freqüência, foram a 
ventilação, com 47 % do total de entrevistados e 32 % disseram que a tranqüilidade é um dos 
pontos mais positivos do bairro. 
A partir da descrição de algumas das necessidades ambientais dos bairros Petrópolis e Rocas, 
é possível inferir que as questões ambientais, de maneira geral, e a arborização estão sempre 
presentes na fala dos moradores, mesmo de forma indireta, isso demonstra que independente 
do grau de escolaridade ou da renda a qualidade ambiental se faz presente como uma das 
necessidades básicas do meio urbano com implicações tanto na vida pessoal quanto social dos 
seus habitantes.  
  
  
 
 
Palavras-chave: Arborização urbana, percepção ambiental e espaço vivido.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

SOUZA, Mariluce dos Santos. Urban afforestation and environmental perception: A 
descriptive analyses of two Natal’s neighborhood. 2008. 98 f. (Master degree thesis in 
Geography) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
The current paper aims to check the environmental population perception of the two east side 
districts of  Natal / RN (Rocas and Petrópolis) on its afforestation. 
The issues related to the environmental perception and afforestation of cities are gaining 
prominence in the many different areas of knowledge. However, the approaches and 
methodologies that are following an analytical perspective that by the rule aimed an policy of 
spatial planning not always responds to the aspirations and needs of the urban population. 
The research has been consisted of a preliminary survey, collecting data through the 
representative population of the neighborhoods in Petrópolis and Rocas, which were applied 
210 forms (with the households), 130 in the neighborhood of Rocas and 80 in Petrópolis, 
which corresponds to 5% of the total households of the two districts, using as indicators, 
among many others, the income, the level of education and the environmental characteristics 
of the neighborhood. 
Through analysis sample was possible to verify that Petrópolis neighborhood that, 68% of 
interviewee believes their lives in the neighborhood where good and only 2% consider bad, in 
Rocas neighborhood, 57% considered life in his neighborhood good and only 5% consider 
bad. 
When asked about the main characteristics that remind the neighborhood Petrópolis, 90% of 
residents mentioned that one of its main advantages are the means of transport available, 
followed by 82% who quoted the ventilation as one of the main benefits of the neighborhood. 
In Rocas neighborhood, items mentioned by residents, were the ventilation with 47% of all 
interviewee and 32% said that peace is one of the most positive point of the neighborhood. 
From the description of some of the environmental needs of the neighborhoods Petrópolis and 
Rocas, it is possible to infer that environmental issues in general, and afforestation are always 
present in the speech of the residents, even indirect way, it shows that regardless of the 
education degree or the income, environmental quality is present as one of the basic needs of 
urban areas with implications both in the personal and social life as of its inhabitants. 
 
  
 
 
Keywords: Urban afforestation, environmental perception, living space.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
As cidades, além de sua intensa dinâmica interna, estão em constante expansão, 

elas invadem áreas rurais para formar novos bairros, tentando sanar suas necessidades e 

desejos para alcançar mais rapidamente seus objetivos de desenvolvimento e progresso. Deste 

modo, o homem acaba por transformar intensamente o meio natural, modificando 

completamente a paisagem e a forma de percebê-la. 

Alguns bairros são planejados, outros começam com umas poucas casas em ruas 

mal traçadas. Depois vem a rede de energia elétrica, asfalto, postos de saúde etc. De maneira 

geral, é possível dizer que a urbanização de uma cidade é constante. Sempre há bairros que 

necessitam de melhoramentos, de saneamento básico e lazer, bem como, diante dos problemas 

ambientais da atualidade, de áreas verdes e de uma arborização urbana eficiente 

(RODRIGUES, 2003). 

O processo de expansão urbana acelerado, e na maioria das vezes desordenado, 

contribui para uma maior degradação da qualidade ambiental, fazendo com que as ações 

direcionadas para o melhoramento das funções ambientais não alcancem os resultados 

esperados, pois, mesmo com a crescente preocupação com os ambientes urbanos, que vem 

acontecendo nos últimos anos, grande parte da população mundial ainda não atentou para este 

fato.  

Dentre os fatores importantes para a melhoria das condições ambientais do meio 

urbano, de modo geral, podemos destacar a arborização, que representa a persistência do 

elemento natural dentro da estrutura urbana.  

Geralmente, nem todos os bairros de uma cidade são arborizados e, às vezes, onde 

há árvores, as mesmas não recebem tratamento adequado. Não é raro observar árvores 

centenárias serem derrubadas para construção de edifícios, estacionamentos e 

estabelecimentos comerciais, bem como, as praças e avenidas terem seus canteiros centrais 

sem cuidado algum.  

Em muitas cidades tem-se a impressão de que as pessoas não valorizam as ruas 

sombreadas, as praças floridas, os canteiros bem cuidados e a vida que existe nas copas das 

árvores. 

A arborização traz vários benefícios, porém, sem planejamento pode causar 

inúmeros problemas à população, além de interferir na utilização adequada de determinados 

serviços urbanos. Plantar e manter adequadamente as árvores é uma questão de consciência e
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 de percepção ambiental, isto é, de perceber o papel que as árvores desempenham na vida e no 

cotidiano das pessoas.  

O viver na cidade, cada vez mais distante dos elementos naturais, faz com que a 

percepção do homem urbano provavelmente mude em relação às árvores. O que é de se 

esperar, portanto, que o cidadão urbano, que não, ou raramente, desloca-se para o ambiente 

rural tenha, ainda, uma menor identidade com as árvores e com a natureza. 

De acordo com um estudo realizado na cobertura vegetal da microbacia do 

Ribeirão das Pedras no município de Campinas (SP), percebeu-se que:  

 

Os maiores índices de cobertura vegetal estão relacionados aos bairros que 
apresentam características rurais mescladas com características urbanas, 
compreendem chácaras de alto padrão e pequenos sítios. Os menores 
índices de cobertura vegetal estão relacionados às áreas urbanas destinadas 
à classe populacional de menor renda. Os terrenos dessas áreas são quase 
totalmente ocupados pelas edificações, construídas por meio de conjuntos 
habitacionais e pela própria população residente. Pode-se dizer que a 
quantidade de cobertura vegetal está relacionada às características 
socioeconômicas da população, sendo um indicador da qualidade de vida   
(LUCHIARI, 2001, p. 56). 
 

 
Desta forma, é provável que o grau de percepção dos moradores urbanos em 

relação às árvores, também esteja relacionado a características intrínsecas, como o grau de 

instrução e nível de renda, por exemplo. 

Conhecer as características socioeconômicas de uma determinada população, suas 

diferentes percepções e interações com o meio em que vivem é imprescindível quando se quer 

dar um tratamento adequado à arborização e potencializar os benefícios oferecidos pelas 

árvores na busca por uma melhor qualidade de vida. 

Diante das condições atuais das árvores encontradas no meio urbano,  fica evidente 

a necessidade de estudos direcionados à percepção e à análise comportamental da população 

para melhor compreender a realidade urbana e de seus habitantes, fornecendo subsídios para 

uma maior participação da população nos processos de gestão e como indicadores para o 

planejamento. 

 A associação da vegetação urbana, em praças, parques, ruas e demais espaços 

públicos, com a qualidade ambiental urbana e, conseqüentemente, com a qualidade de vida da 

população, deve ser uma constante para todos os cidadãos, para o poder público e 

profissionais da área. Assim, diante da grande importância que a qualidade ambiental urbana 

vem assumindo nos dias atuais e o significativo papel que a arborização exerce para a 
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melhoria das condições ambientais, faz-se necessário compatibilizar o anseio da população e 

o conhecimento técnico do poder público, no que se refere à arborização, para efetivamente 

contribuir com a melhoria das condições ambientais urbanas (GOMES e SOARES 2003).  

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a relação existente entre 

a população dos bairros Petrópolis e Rocas, em Natal/RN, com a arborização local através da 

óptica da percepção ambiental. 

Na tentativa de compreender as atitudes, valores e julgamentos da população de 

cada bairro em relação às árvores, foram levantados também os seguintes pontos: 

• A percepção dos moradores, quanto à arborização, tem relação com condições 

pessoais como grau de escolaridade e nível de renda, por exemplo?  

• De acordo com a população residente na área em estudo, a arborização exerce papel 

importante para melhoria das condições ambientais urbanas? 

Identificar a compreensão espontânea dos citadinos sobre a arborização existente 

no bairro em que reside é um passo importante para formular estratégias que venham a 

potencializar as atribuições de uma arborização realizada de forma correta, independente do 

grau de escolaridade de cada pessoa. 

Sejam quais forem às características socioeconômicas, cada bairro da cidade do 

Natal/RN tem a sua identidade preservada através da arquitetura, monumentos, manifestações 

culturais e, por que não dizer, através das árvores, de tal maneira que omitir esses traços 

marcantes, que caracterizam cada lugar, seria uma forma de negar a nossa própria história e 

minimizar os efeitos benéficos que a arborização pode oferecer. 

Reconhecer a relação homem/natureza em Natal/RN, representada através das 

árvores, é um fator primordial para estimular as diversas ações de preservação crescente e 

traçar estratégias quanto às campanhas de arborização, numa tentativa de potencializar a 

natureza já bastante humanizada, a partir do esclarecimento da população.  

Deste modo, a educação e a percepção ambiental despontam como duas armas 

essenciais na estratégia de defesa do meio natural, ajudando a reaproximar o homem da 

natureza e garantindo um futuro com uma maior qualidade de vida para todos, uma vez que, 

através delas, pode-se despertar para uma maior responsabilidade e respeito dos indivíduos 

em relação ao ambiente em que vivem. 
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1 ARBORIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE URBANO 

 

No espaço urbano o crescimento populacional, cada vez mais acelerado e na 

maioria das vezes desordenado, vem ocasionando sérios problemas ambientais. Dentre eles, 

um dos mais percebidos atualmente refere-se à arborização.  

 

Arborização urbana diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo 
dentro da urbe, tais como: as árvores. Nesse enfoque, as árvores plantadas 
em calçadas fazem parte da arborização urbana e diante deste fato devem 
ser vistas de maneira conjunta e nunca de modo isolado (ALBRECHT, 
1998, p. 38). 
 
 

 A arborização, quando bem planejada, respeitando os seus critérios técnicos, traz 

inúmeros benefícios à população. Dentre eles, podemos destacar a influência na saúde e bem 

estar da população, a geração de empregos e divisas, além da já comprovada valorização das 

propriedades (ALBRECHT, 1998).  

Em termos de benefícios ao meio físico, a vegetação urbana, através da sua 

inserção de maneira adequada de acordo com o local a que se destina, contribui para a 

estabilidade microclimática, para a melhoria do ar, para a redução da poluição sonora e visual 

e, conseqüentemente, para a melhoria da saúde física e mental da população (CARVALHO, 

2001). 

Embora quase todas as cidades brasileiras tenham praças, parques e outras áreas 

verdes, poucas têm estes espaços organizados de modo que não sejam apenas mais uma 

coleção avulsa de espaços abertos (GODOY, 1995). 

Desta forma, as espécies utilizadas na arborização, principalmente na arborização 

de rua, devem ser muito bem selecionadas, devido às condições adversas a que são 

submetidas. Em ambiente urbano, fatores como porte, tipo e diâmetro de copa, hábito de 

crescimento das raízes e altura da primeira bifurcação se comportam diferentemente em 

comparação ao meio natural. Na seleção de espécies, devem-se considerar também fatores 

como adaptação, sobrevivência e desenvolvimento no local de plantio.  
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1.1 A arborização e suas funções 

 

Diante da grande importância que a vegetação exerce, a arborização pode ser 

considerada como um dos elementos essenciais para a melhoria da qualidade ambiental 

urbana e, conseqüentemente, da qualidade de vida dos seus moradores. 

No que se refere à função psicológica: 

 

A vegetação exerce influência sobre o estado psicológico humano. O verde 
da clorofila pode produzir um efeito tranqüilizador sobre a mente humana 
tensa e estressada e, devido à sua relação com o exercício do lazer, 
desempenhar um papel positivo ao psiquismo da população urbana 
(GODOY, 1995, p.49). 

 

O isolamento físico e psicológico da população urbana do entorno e dos processos 

naturais, tem produzido sistemas que aperfeiçoaram mal o uso dos recursos com falsos 

valores em projeção, perda de energia e desenvolvimento tecnológico desconexo á situação 

social precária, disponível apenas a uma elite (GODOY, 1995). 

Além da função psicológica, exercida pela vegetação, podemos mencionar ainda 

as que auxiliam na incidência direta dos raios solares, o anteparo contra fortes ventos, à 

redução do escoamento superficial da água da chuva e a oxigenação e filtragem do ar 

(GODOY, 1995) (Desenho 1). 

As árvores absorvem o gás carbônico do ar e liberam oxigênio por meio do 

processo de fotossíntese. Desta forma, contribuem para a fixação de carbono, servindo, 

portanto, como uma forma de comercialização, de seus créditos, pelas prefeituras junto a 

empresas e instituições (MARCHAND, 1974). 

A arborização urbana contribui também para abafar o ruído produzido pelo 

trânsito e pelas pessoas, além de proporcionar refúgio e alimento à fauna, tão indispensável 

para manter o equilíbrio biológico (ELETROPAULO, 2004).  
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    Fonte: Godoy ,1995. 
  
                       Desenho 1-Principais funções da vegetação no meio urbano. 
 

Quando nos referirmos ao clima e aos diversos elementos que o compõe, os 

mesmos são afetados diretamente pelas condições do meio urbano, principalmente pela 

grande proporção de áreas construídas e pavimentadas, favorecendo a absorção e o 

armazenamento de calor. 

A cidade pode ser comparada a uma rocha por ser uma ótima condutora de calor. 

Esse efeito torna-se mais marcante com o aumento de elementos verticais (edificações), o que 

contribui significativamente para o aumento da absorção e reflexão da radiação. Assim, o 

meio urbano é um acumulador de calor, tanto mais potente quanto mais intensa for à atividade 

socioeconômica da sua população (GODOY, 1995).  

As plantas existentes no meio urbano influenciam positivamente no microclima, 

na medida em que atenuam a incidência da radiação solar e a velocidade dos ventos, servindo 

também para reduzir a incidência de precipitação direta no solo, modificando, assim, a 

concentração da umidade na atmosfera e na superfície adjacente (CARVALHO, 2001). 
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George e Zafiriadis (2006) ao avaliarem o efeito da cobertura vegetal em parques 

públicos sobre o microclima, encontraram uma acentuada redução das temperaturas do ar e do 

desconforto térmico e uma elevação na umidade relativa do ar, na medida em que aumenta a 

densidade das copas das árvores.  

Um dos efeitos mais relevantes na relação da vegetação com o meio é a remoção 

de certos poluentes da atmosfera. As plantas, como todo ser vivo, dependem de uma 

circulação de matéria para viver. Substâncias líquidas, sólidas e gasosas são absorvidas pelos 

vegetais, transportadas, imobilizadas e liberadas no meio. Diferentes substâncias, essenciais 

ou não, podem ser absorvidas pelas plantas, sendo que algumas dessas são poluentes 

atmosféricos (GODOY, 1995). É necessário salientar que as árvores não são controladoras de 

poluição, mas auxiliares na remoção de certas substâncias da atmosfera (CARVALHO, 2001). 

Quanto à contribuição para o conforto acústico, o efeito produzido pelas árvores e 

arbustos como barreira para propagação do som é bastante perceptível (MOTTA, 1999).  

Uma vez que os altos níveis de ruído são atenuados pela vegetação, sendo que, as 

plantas perenifólias tendem a refletir mais som, enquanto que as decíduas são mais eficientes 

na absorção, sugerindo-se que a mistura de várias espécies seja uma estratégia especialmente 

efetiva na redução de sons de freqüência intermediária (FORMAN, 1985).   

Para que a arborização urbana possa cumprir com as suas funções positivas é 

importante que essa seja introduzida e mantida de maneira consciente e eficaz, utilizando-se 

de critérios técnicos e científicos tanto na sua implantação, quanto na manutenção. 

Para a implantação de uma arborização eficiente devemos, inicialmente, levar em 

consideração o local onde a árvore será plantada, de maneira a selecionar as espécies segundo 

o porte, o tipo de raízes, a fenologia e o tamanho das folhas. Se a árvore for plantada na 

calçada, cuidados adicionais devem ser tomados, como o afastamento do meio fio, e não 

obstrução de garagens e portões, por exemplo.   

Além desses cuidados, fatores como época de plantio, abertura de covas, 

adubação e tutoramento, também devem ser levados em consideração na hora do plantio, pois 

as árvores, quando bem plantadas, são mais respeitadas pela população e, conseqüentemente, 

maiores são as suas chances de se desenvolverem e se tornarem adultas (PAIVA, 2001). 
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Fonte: Prefeitura Municipal do Natal,1999. 
 

Desenho 2-Panfleto ilustrativo sobre os critérios básicos para o plantio das árvores em passeios 
públicos. 

 

 

Todos esses cuidados, relativos à arborização, são de grande importância na 

prevenção de problemas que, muitas vezes, levam o componente arbóreo a ser sacrificado em 

função do grande número de conflitos com os equipamentos existentes no meio urbano. Desta 

forma, é de substancial importância observar se as árvores estão aptas a exercer um papel 

positivo na cidade ou se elas estão, na verdade, contribuindo para agravar os problemas já 

existentes.  

Mesmo com todos os cuidados em relação à implantação e monitoramento da 

arborização urbana por parte dos órgãos públicos, a mesma só terá êxito com a participação 

efetiva da população. Deste modo, é preciso incentivar o plantio e a participação das pessoas, 

mas de forma consciente e eficaz, para que os objetivos almejados sejam verdadeiramente 

alcançados. A população consciente das funções positivas que a arborização apresenta, além 
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de cuidar das árvores em seu ambiente de vivência, também vai exigir dos gestores públicos a 

ampliação das áreas arborizadas. 
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2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

2.1 Percepção e realidade 

 

A tomada de consciência dos seres humanos em relação ao meio ambiente vem 

crescendo cada vez mais, tanto no país, quanto no mundo. 

Santos (1997) afirma que:  
 

A presença do homem na face da terra muda o “sistema do mundo”, 
interagindo com a natureza sob diversas formas ao longo de sua história, 
estando sempre relacionada a mudanças de crenças e a tomada de 
consciência em relação à sua condição (SANTOS, 1997). 
 
 

Diante dessa realidade, a percepção ambiental vem sendo mencionada como um 

dos pontos chave na busca por uma interação harmônica entre o homem e a natureza, seja ela 

rural ou urbana. 

Segundo Tuan (1983), a percepção é uma atividade mental de interação do 

indivíduo com o ambiente que consiste em trocas funcionais com o meio exterior, trocas estas 

que possuem dois aspectos: o cognitivo e o afetivo. 

No que se refere aos aspectos cognitivos e a psicologia, a percepção é vista como a 

função cerebral que atribui significado e estímulos sensoriais, a partir de histórias de 

vivências passadas. Através da percepção, um indivíduo organiza e interpreta as suas 

impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio (TUAN, 1980). 

Cada visão que temos sobre o mundo não é pura. Ela é composta de experiências 

pessoais e a maneira como o compreendemos faz com que tenhamos por um determinado 

local um sentimento de topofilia ou de topofobia (TUAN, 1983).  

A topofilia pode ser entendida como o “elo afetivo” entre a pessoa e o lugar, ou 

ambiente físico, com o qual o indivíduo se identifica”. Já a topofobia é um sentimento de 

rejeição quanto a um determinado local ou um dado elemento que o compõe (TUAN, 1983).  . 

Fazendo um breve resgate histórico da evolução do conceito de percepção, é 

possível constatar que os estudos direcionados para essa área são dos mais antigos, através de 

teorias quantitativas e qualitativas sobre os processos fisiológicos e cognitivos. 

Dentre os primeiros estudiosos do assunto podemos mencionar, autores como 

Lynch (1960) e Marchand (1974), no que se refere à percepção urbana e arquitetural, sendo a 

obra de Lynch reconhecida como um dos trabalhos clássicos em termos de percepção urbana 

(CASTRO, 2003). 



25 
 

Outra grande contribuição, no campo da percepção ambiental, foi dada pelos 

diversos grupos de pesquisadores que participaram do Programa Intergovernamental “Man 

And Biosphere”. Eles desenvolveram trabalhos visando à orientação de um uso mais 

adequado dos recursos ambientais, buscando soluções concretas para os mais diversos tipos 

de meio ambiente (MORAES, 1998). 

No Brasil, dentre os estudos ligados à percepção, merece uma atenção especial, 

devido a sua grande contribuição, a obra de Oliveira e Del Rio (1996). Ela resumiu vários 

trabalhos, desenvolvidos no país, enfocando essa temática, compondo temas amplos e 

relacionado a percepção ambiental, a projetos, interpretação da realidade e educação 

ambiental (MORAES, 1998). 

No que se refere aos estudos relacionados à percepção e geografia, a atividade 

geográfica teve como base de análise as percepções ambientais de seus praticantes, o que se 

observa, a partir do final dos anos de 1960 (AMORIM FILHO, 1999).  

Os estudos relacionados à percepção do meio ambiente, nas mais diferentes 

áreas, passaram a ser desenvolvidos de forma mais expressiva a partir dos anos setenta e vem 

aumentando significativamente a sua participação nos últimos tempos. 

A percepção cresceu consideravelmente a partir dos seus primeiros trabalhos. A 

cada década atinge nível considerável de maturidade, dialogando de maneira interdisciplinar, 

não ficando presos somente ao conhecimento do visível, mas envolvendo dimensões mais 

subjetivas da experiência humana. 

Deste modo, os estudos relativos às atividades mentais de interação do indivíduo 

com o meio ambiente, vêm sendo de substancial importância para que possamos compreender 

de forma mais nítida as inter-relações dos seres humanos com o ambiente, seja de maneira 

individual ou coletiva. 

Seguindo o pensamento desencadeado por TUAN (1980), em seus trabalhos é 

possível perceber que: 

 

 Para que possamos compreender a preferência ambiental de uma pessoa, 
necessitamos examinar sua herança biológica, criação, educação, trabalho e 
os arredores de vivência, pois, através deles, determinadas pessoas podem 
enxergar coisas que para outras pessoas são inexistentes (TUAN, 1980, p. 
53). 

 
 

As diversas formas de percepção ambiental, a inexistência de um olhar de 

compreensão e a ausência de um sentimento de ligação com a natureza, terminaram por 
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produzir uma realidade que hoje coloca toda a humanidade a margem de uma árdua tarefa: a 

de descobrir como recompor o que foi destruído e impedir a continuidade desta destruição. A 

degradação do meio ambiente, após ter início, transforma-se em processo, espalha-se por 

outros pontos e gera, nessa ramificação, novas circunstâncias negativas (ADISSON, 2003).  

Diante de todas as modificações, o ambiente urbano torna-se, a cada dia, um saber 

mais complexo, pois incorpora-se aos fatores naturais e as ações humanas. Cada sociedade 

imprime as suas marcas, não se preocupando, na maioria das vezes, com as conseqüências 

atuais e futuras, mas com a praticidade que a vida moderna exige (BRANCO, 2003). 

No entanto, a humanidade testemunha vários fenômenos e processos relevantes 

para a sociedade atual. Dentre eles, um dos mais significativos tem sido a difusão de uma 

nova maneira de encarar e de valorizar o ambiente no qual vivemos, pois a maneira como uma 

pessoa enxerga e interage com o meio em que vive é de grande relevância para avaliar a 

qualidade ambiental de uma determinada área (AMORIM FILHO, 1999).  

De maneira geral, o espaço urbano pode ser abordado e apreendido por diferentes 

enfoques, seja numa leitura baseada nos princípios de design urbano ou enfocada sob os 

princípios da geografia humanística e da percepção, como sugere Tuan (1980). Nesse caso, 

valorizando as relações do homem com o meio ambiente. 

De uma forma ou de outra, as questões ambientais urbanas estão sempre em foco, 

numa tentativa de chamar a atenção dos órgãos ambientais e das pessoas para uma análise 

mais abrangente e integrada, unindo interesses de diversas áreas do conhecimento e 

objetivando melhorar a qualidade do meio em que vivemos. 

 

2.2 Fatores que influenciam a percepção 

 

Somos dotados de sentidos que nos auxiliam na compreensão do mundo e esta 

compreensão tem início através da atenção a um determinado fato ou lugar. Desse modo, são 

vários os fatores que influenciam a atenção e que se encontram agrupados em duas categorias: 

a dos fatores externos (próprios do meio ambiente) e a dos fatores internos (próprios do nosso 

organismo) (TUAN, 1980). 

Dentre os fatores externos, ligados à percepção, talvez um dos mais importantes  

seja a atenção, por ser particularmente despertada por estímulos que se apresentam com 

grande veemência, o que justifica, por exemplo, as sirenes das ambulâncias possuírem um 

som insistente e alto. A atenção será muito mais despertada, também, quanto mais contraste 
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existir entre os estímulos, tal como acontece com os sinais de trânsito iluminados em cores 

vivas e bastante diferenciadas (ADISSON, 2003). 

No que se refere aos fatores internos, podemos citar três que se destacam na nossa 

atenção: a motivação, a experiência anterior e o fenômeno social. 

A motivação nos influencia, na medida em que, prestamos muito mais atenção a 

tudo que nos motiva e nos dá prazer do que nas coisas que não nos interessam. Já a 

experiência anterior, ou por outras palavras, a força do hábito, faz com que prestemos muito 

mais atenção ao que conhecemos e entendemos, uma vez que essa compreensão se processa 

de maneira mais rápida. O terceiro fator explica a nossa natureza social fazendo com que 

pessoas de contextos sociais diferentes não prestem igual atenção aos mesmos objetos. 

A percepção realiza-se através de diversas formas. Nos seres humanos, as mais 

desenvolvidas são a visual e a auditiva, pois durante muito tempo foram fundamentais à 

sobrevivência da espécie (a visão e a audição eram os sentidos mais utilizados na caça e na 

proteção contra predadores). As demais formas, como a olfativa, gustativa e tátil, embora não 

associadas às necessidades básicas, têm importante papel na afetividade e na reprodução 

(TUAN, 1980). 

Além da percepção ligada aos cinco sentidos, os humanos também possuem a 

capacidade de percepção temporal e espacial (TUAN, 1980). Sendo a primeira objeto de 

diversos estudos desde o século XIX até os dias de hoje, quando é estudada por técnicas de 

imagem. Os experimentos destinam-se a distinguir diferentes tipos de fenômenos relevantes à 

percepção temporal que são: a das durações, a produção de ritmos e da simultaneidade. 

Não existem órgãos específicos para a percepção do tempo, no entanto, é certo 

que as pessoas são capazes de sentir a passagem do tempo, de maneira difenciada.   

Assim como para as questões do tempo, também não possuímos um órgão 

humano específico para a percepção espacial, mas as distâncias existentes entre os objetos 

podem ser efetivamente estimadas. Isso envolve a percepção da distância e do tamanho 

relativo dos objetos, onde a percepção espacial é compartilhada pelas demais modalidades 

utilizando-se dos elementos da percepção auditiva e visual (TUAN, 1980). 

 

2.3 Espaço, lugar e percepção 
 

A ciência geográfica, ao longo dos seus estudos a respeito do seu objeto e 

paralelamente às formulações teóricas daí decorrentes, tem-se manifestado a partir de um 

conjunto de conceitos que foram amadurecendo ao longo do tempo. Dentre eles, o conceito de 
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espaço que pode ser entendido de diversas formas, de acordo com cada corrente do 

pensamento geográfico. 

Segundo Santos (1999, p. 257), no que diz respeito ao estudo do espaço, o mesmo, 

se dá ao conjunto dos homens que nele se exercem como um conjunto de virtudes de valor 

desigual, cujo uso tem de ser disputado a cada instante. 

No decorrer do tempo, o conceito de espaço passa por várias transformações e, 

segundo Corrêa (1995), o mesmo pode ser dividido em quatro diferentes momentos da ciência 

geográfica, que são: o espaço na geografia tradicional, na geografia teorética-quantitativa, na 

geografia crítica e na geografia humanista e cultural. 

A dita geografia tradicional, a primeira estabelecida no estudo do espaço, vem 

trabalhar com fundamentos de paisagem e região, secundarizando a abordagem espacial. Um 

bom exemplo de espaço pode ser ilustrado pela análise desse conceito em Ratzel que o 

considera base indispensável à vida, valorizando a posse e domínio do espaço. Surge daí dois 

conceitos chave, que são o território e o espaço necessário à vida, ou seja, o espaço vital. O 

território é a posse da área e o espaço o quanto dela é necessário à vida dos que detêm o 

território (CORREA, 1995). 

Contrariamente às geografias crítica e teorético-quantitativa, a geografia humanista 

está assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e 

na contingência, privilegiando o singular e não o particular ou o universal e, ao invés da 

explicação, tem na compreensão a base de inteligibilidade do mundo real (PELUSO, 2003). 

Segundo TUAN (1979), no que se refere ao estudo do espaço no âmbito da 

geografia humanista, consideram-se os sentimentos espaciais e as idéias de um grupo ou povo 

sobre o espaço a partir da experiência. Desta forma existem vários tipos de espaços, um 

espaço pessoal, outro grupal, onde é vivida a experiência do outro, e o espaço mítico-

conceitual que, ainda que ligado à experiência, extrapola para além da evidência sensorial e 

das necessidades imediatas em direção a estruturas mais abstratas (TUAN, 1979). 

Após o seu surgimento na década de 1970, a geografia humanista, na década 

seguinte, veio acompanhada de uma retomada da geografia cultural. Semelhante à geografia 

crítica, a geografia humanista, calcada nas filosofias do significado, especialmente a 

fenomenologia e o existencialismo, é uma crítica à geografia de cunho lógico-positivista.  

A partir da década de 1980, firma-se a idéia de que era preciso separar duas 

vertentes de preocupação: a comportamental e a atitudinal ou representacional, pois medir as 

preocupações das pessoas não parece ser o mesmo que medir os seus comportamentos, ou 

intenções comportamentais, ou seja, o que as pessoas dizem que fazem ou que estariam 
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dispostas a fazer pelo meio ambiente parecia estar pouco relacionado com o seu nível de 

preocupação com os problemas ambientais (CASTRO, 2003). 

Desta forma, as medidas referentes ao nível atitudinal e representacional irão 

complexificar-se e irão continuar a proliferar, numa tendência que irá prolongar-se durante 

toda a década de 1990. E esta literatura começou a ser conhecida como incidindo sobre as 

atitudes e crenças do público em relação ao ambiente. Mas foi somente a partir da segunda 

metade dos anos 1990 que começaram a surgir propostas para uma teorização mais 

sustentada, e para a concomitante clarificação conceitual do campo para essas questões. 

No longo e infindável processo de organização do espaço, o homem estabeleceu 

um conjunto de práticas através das quais são criadas, mantidas e desfeitas as formas e as 

interações espaciais. São as práticas espaciais, isto é, um conjunto de ações espacialmente 

localizadas, que impactam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo ou em parte ou 

preservando-o em suas formas e interações espaciais. 

O mérito do conceito de formação sócio-espacial, ou simplesmente formação 

espacial, reside no fato de se explicitar teoricamente que uma sociedade só se torna concreta 

através de seu espaço (espaço que ela produz). E por outro lado, o espaço só é inteligível 

através da sociedade. Não há, assim, por que falar em sociedade e espaço como se fossem 

coisas separadas quando os mesmos se complementam. 

As práticas espaciais existentes resultam da consciência que o homem tende a 

diferenciação espacial. Consciência que está ancorada em padrões culturais próprios a cada 

tipo de sociedade e nas possibilidades técnicas disponíveis em cada momento. 

No processo de organização de seu espaço o homem age seletivamente. Decide 

sobre um determinado lugar segundo este apresente atributos julgados de interesse de acordo 

com os diversos projetos estabelecidos. 

O espaço é criado desta forma através da experiência de vida.  Egocêntrico e 

social, um espaço de movimento e um espaço-tempo vivido, que se refere ao afeto, ao 

mágico, ao imaginário uma experiência contínua (HOLZER, 1992). 

Em relação ao conceito de espaço vivido, o estudo de Gallais (1977) é de 

fundamental importância para essa temática. A partir do conceito de distância o referido autor 

coloca em evidência aspectos importantes sobre o espaço vivido nas sociedades primitivas 

tropicais (GALLAIS, 1977). 

O espaço vivido das sociedades primitivas tropicais, segundo Gallais (1977), é 

profundamente marcado por três concepções de distância que nas sociedades industriais 

possuem peso reduzido: distância estrutural, ecológica e afetiva. 
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A afetividade manifesta-se tanto no que diz respeito ao gostar dos lugares como à 

movimentação espacial. Lugares e áreas longínquas tornam-se próximos em função da 

afetividade por eles, como se exemplifica  os lugares sagrados, objetivamente distantes. 

No entanto, o valor atribuído a um dado lugar pode variar ao longo do tempo. 

Razões de ordem econômica, política ou cultural podem alterar a sua importância e, no limite, 

marginalizá-lo, deixando-o á margem da rede de lugares a que se vinculava. 

Já no que se refere ao lugar, segundo Tuan (1979), o mesmo tem um significado 

próprio e possui um “espírito”, uma “personalidade”, havendo um “sentido de lugar” que se 

manifesta pela apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência.  

No lugar, um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 

instituições, cooperação e conflito são à base da vida em comum. Cada qual exerce uma ação 

própria, a vida social se individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a 

política se territorializa, com o confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o 

quadrado de uma referencia pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 

precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 

responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 1999). 

Influenciados pelo sistema capitalista vigente, e as condições atuais da 

globalização, os lugares são vistos como um intermédio entre o mundo e o indivíduo, dentro 

de um grande dinamismo que se recria a cada momento, dando origem a uma relação cada vez 

mais instável, e encontrando novos significados. 

A cidade é o lugar onde há mais mobilidade e mais encontros. A anarquia atual da 

cidade grande lhe assegura um maior número de deslocamentos, enquanto a geração de 

relações interpessoais é ainda mais intensa (SANTOS, 1999). 

No que se refere à dimensão espacial do cotidiano, o papel da informação e da 

comunicação também exerce influencia direta em vários aspectos da vida social, sendo assim, 

o cotidiano de todas as pessoas se enriquece de novas dimensões.  

A proximidade que interessa ao geógrafo não se limita a uma mera definição das 

distâncias; ela esta relacionada com a contigüidade física entre pessoas numa mesma 

extensão, num mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo com a intensidade de suas inter-

relações. Não são apenas relações econômicas que devem ser apreendidas numa análise da 

situação de vizinhanças, mas, a totalidade das relações, considerando a cidade o lugar onde há 

mais mobilidade e mais encontro (CARLOS, 2004). 
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Podemos dizer, então, que o lugar é a base da reprodução da vida e pode ser 

analisado pela tríade habitante- identidade- lugar. A cidade, portanto, produz-se e revela-se no 

plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele do local. É o espaço passível de ser sentido, 

pensado, apropriado e vivido através do corpo (CARLOS, 1996). 

O nosso próximo se superpõe no lugar, dialeticamente, através de dois eixos: o das 

sucessões, que transmite os tempos externos das escalas superiores, e o dos tempos internos, 

que é o das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando, definitivamente as noções e as 

realidades de espaços e de tempo (SANTOS,1999). 

O papel da vizinhança na produção da consciência é mostrado por J. Duvignaud 

(1977, p.20), quando identifica, na “densidade social” produzida pela fermentação dos 

homens em um mesmo espaço fechado, uma “acumulação que provoca uma mudança 

surpreendente” movida pela afetividade e pela paixão, e levando a uma percepção global, 

“holista”, do mundo e dos homens (SANTOS, 1999). 

Através do entendimento desse conteúdo geográfico do cotidiano, poderemos, 

talvez, contribuir para o necessário entendimento da relação entre espaço e movimentos 

sociais, enxergando na materialidade, esse componente imprescindível do espaço geográfico, 

que é, ao mesmo tempo, uma condição para a ação; uma estrutura de controle, um limite à 

ação; um convite à ação. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos cercam 

(SANTOS, 1999). 

Forma, função, estrutura e processo que nos cercam são quatro termos disjuntivos 

associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. Tomados 

individualmente, representam apenas realidades parciais, limitadas, do mundo. Considerados 

em conjunto, porém, e relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica 

a partir da qual podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade” (SANTOS, 1999). 

A forma é o espaço visível, exterior, de um objeto, seja visto isoladamente, seja 

considerando-se o arranjo de um conjunto de objetos, formando um padrão espacial. Uma 

casa, um bairro, uma cidade e uma rede urbana são formas espaciais em diferentes escalas. 

Ressalta-se que a forma não pode ser considerada em si mesma, sob o risco de atribuir a ela 

uma autonomia de que não é possuidora, ao considerar isoladamente a forma espacial 

apreenderíamos apenas a aparência, abandonando a essência e as relações entre esta e a 

aparência (CARLOS, 2004). 

A escuta das experiências vividas no espaço pelo reflexos nas relações de 

identificação estabelecidas com ele, acabam ocasionando o surgimento de oportunidades que 
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nos mostram como os grupos apropriam e inventam o espaço em que vivem (TEIXEIRA, 

2004). 

A relação entre o cidadão, identidade e lugar, aponta a necessidade de considerar o 

corpo, pois é através dele que o homem habita e se apropria do espaço. 

Em suma, o que se pode concluir é que a ordem global busca impor a todos os 

lugares, uma única racionalidade e os lugares respondem ao mundo, segundo a sua própria 

racionalidade. 

 

 

2.4 Paisagem e percepção 

 

 

O estudo da paisagem vem sendo alvo de observações dos mais diferentes campos 

do conhecimento, sendo bastante utilizado, desde os seus primórdios pelos geógrafos, bem 

como, por arquitetos e urbanistas. 

Na geografia tradicional a paisagem foi bastante evidenciada, tornando-se para 

determinados teóricos, o próprio objeto dessa ciência. Por permitir a observação dos aspectos 

visíveis dos fatos, fenômenos e acontecimentos geográficos, era considerada a melhor 

expressão do relacionamento entre o homem e o meio (CAVALCANTI, 1998).  

Todo campo da geografia era a paisagem estabelecendo conexões espaciais sem 

causalidades ocultas, mas puramente evidências. A veracidade da explicação geográfica 

estaria centrada na capacidade do próprio observador ao descrever o mais objetivo possível a 

paisagem observada (CAVALCANTI, 1997). 

Porém, em razão das questões levantadas pela nova geografia sobre a 

cientificidade e objetividade da observação e da descrição da paisagem foram dadas novas 

diretrizes a esse conceito.  

Quando pensamos atualmente na paisagem de uma cidade e em suas formas, um 

dos primeiros pontos a serem observados é a sua funcionalidade. Embora a preocupação com 

a funcionalidade seja a mais evidente, é certo que não deve ser a única. Aspectos culturais, 

ecológicos, ambientais e sociais devem também ser considerados, além do aspecto plástico, 

compondo o cenário urbano de forma harmoniosa. 

Há, nesta definição, dois aspectos que merecem destaque: o descrever e a 

diferenciação entre paisagens natural e cultural, pois os conceitos relacionados com os 
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espaços da cidade incluem tanto o ambiente natural, quanto o ambiente construído e a sua 

dinâmica de evolução. 

Desta forma podemos perceber que o conceito de paisagem urbana é uma 

definição bastante complexa onde não se firma um ponto chave, mas sim, uma abordagem 

global da cidade. 

A sua abordagem engloba todos os fatores inerentes a esta, desde os materiais aos 

imateriais. A sua mutabilidade é conseqüência de todos os atores que participam na sua 

construção e dinâmica, e que provocam e evidenciam a sua própria vivência e ambiências. 

De maneira geral, as atividades humanas trazem reflexos imediatos à paisagem. 

Assim, paisagem urbana pode ser interpretada como resultado das ações do homem no 

espaço. 

Podemos considerar a paisagem como uma combinação dinâmica de elementos 

naturais (físico-químicos e biológicos) e antrópicos, inter-relacionados e interdependentes, 

que em determinado tempo, espaço e momento social, formam um conjunto único e 

indissociável, em equilíbrio ou não, e em permanente evolução, produzindo percepções 

mentais e sensações estéticas. 

De forma genérica, as paisagens podem ser subdivididas em naturais e 

antropizadas, de acordo com o predomínio da origem de seus elementos constituintes. Pela 

progressiva interferência humana, as primeiras podem paulatinamente ser transformadas nas 

segundas, sendo sua expressão máxima representada pela paisagem urbana. 

Podemos inferir, a partir das contribuições de Relph (1979), que não há limites 

precisamente traçados entre espaço, lugar e paisagem como fenômenos experienciados, nem 

estes se inter-relacionam constantemente. Lugares têm paisagens, paisagens e espaços têm 

lugares, numa relação que pode também não acontecer. Tudo depende do referencial humano. 

De como lança seu olhar e de como vivencia sua impressão e sua ação sobre a realidade que 

lhe é subentendida (RELPH, 1979).  

Desta forma, é a partir de sua cognição, do olhar que lança sobre o mundo, que o 

homem configura e atribui em seu cotidiano a condição valorada do que seja, para um 

indivíduo ou comunidade, espaço lugar e paisagem, em função desse construto mental que 

elaborou a respeito de onde se encontra, momentânea ou permanentemente  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi realizado através de levantamento de dados junto a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), bem como, com o auxílio da 

pesquisa de campo, cujo objetivo consiste na caracterização, classificação e definição inicial 

do problema, na tentativa de proporcionar uma maior familiaridade com a temática em estudo, 

através do resgate da perspectiva fenomenológica de Tuan (1983), que aborda a experiência 

humana afetiva no espaço e no lugar. 

 apoiando-se na análise descritiva de determinadas questões ou situações 

relacionadas direta ou indiretamente como a arborização urbana, centrando a atenção mais no 

fenômeno do que na disciplina, ou seja, mais no acontecimento do que na variável, mais na 

crise do que na regularidade estatística, não privilegiando análises puramente quantitativas, 

que podem levar a falsos resultados, mas sim, as análises qualitativas mediante os anseios 

relatados pelos entrevistados. 

Para o conhecimento do pensamento dos moradores dos bairros Petrópolis e Rocas 

em Natal, suas inter-relações, expectativas, satisfações, julgamentos e condutas, foram 

aplicados durante os meses de junho e agosto de 2007, nesses dois bairros, formulários 

compostos por perguntas abertas e fechadas, num total de 26 questões. Cada formulário foi 

preenchido a partir de entrevista com um dos responsáveis pela moradia, por entender que os 

mesmos são os atores principais na tomada de decisão em relação à implantação ou retirada 

de uma árvore. 

O universo da pesquisa compreende os moradores de residências, se excetuando 

apartamentos ou outro tipo de moradia dos dois bairros. A amostragem compreendeu 5% do 

total de residências de cada bairro. Nas Rocas que, segundo o IBGE (2000), apresenta 2.557 

residências, foram selecionadas como amostra 130 formulários. Já no bairro Petrópolis, que 

possui 1.542 unidades residenciais, foram aplicados 80. 

Nos formulários constavam os seguintes itens, de substancial importância para a 

compreensão da percepção dos moradores em relação as suas percepções, sendo divididos os 

mesmos em 3 perfis : o dos dados gerais, o socioeconômico e o da percepção ambiental.  

O plano amostral obedece um conjunto de requisitos apresentados abaixo : 
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Tabela 1: Plano amostral aplicado nos bairros Rocas e Petrópolis, em Natal, para a coleta de dados da 
presente pesquisa. 

UNIDADE 
AMOSTRAL RESIDÊNCIAS 

Amostragem Rocas= Amostragem distinta "salto de 4 casas" . 

Amostragem 
Petrópolis= Aleatória, devido à descontinuidade residencial, em 
função dos muitos estabelecimentos comerciais. 

Tamanho da amostra Rocas= 130 e Petrópolis=80  

Técnica de amostragem Formulários com 26 questões abertas e fechadas. 

Entrevistado O(s) responsável(eis) pela família moradora na residência. 
Fonte: Pesquisa da autora (2007). 

 

Após a definição da amostragem, foram aplicados os formulários a seguir: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA-PPGE (2007) 

PESQUISA: ARBORIZAÇÃO URBANA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
ALUNA: MARILUCE DOS SANTOS SOUZA 

FORMULÁRIOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

 
 
RESPONSÁVEL PELO FORMULÁRIO: __________________ Nº:_______ 
 
 
 

Data da entrevista:_____/______/_______     Horário:____________________ 

_________________________________________________________________ 

 
1º Parte: Perfil dos entrevistados: 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
 
A-Bairro:____________ B- Rua em que mora  :_______________________Nº___ 

C- Idade: _________________________ 
D- Sexo:      1-(   ) Masc.                          2-(     ) Fem. 
 
Naturalidade : __________________________________________________________ 
 
1-Há quanto tempo reside nesta casa ? ________meses    _______________anos 
 
1-Casa própria  (     )          2-Alugada (    )        3-Cedida (    )        4-Outra (       ) 
 
2-Em qual bairro ou cidade morava antes de vir para cá ? _______________________ 
 
(    ) Outra cidade do Estado. Qual ?______________________ 
 
(    ) Outra cidade fora do Estado. Qual ?__________________ 
 
3-Em qual bairro gostaria de morar ? _____________________.  
 
Por quê ? ___________________________________________ 
 
2º Parte : Perfil socioeconômico 
 
4-Grau de escolaridade: 
 
1-(    ) 1º Grau completo; 
2- (    )  Não alfabetizado  
3-(    ) 1º Grau incompleto; 
4-(    ) 2º Grau completo; 
5-(    ) 2º Grau incompleto; 
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6-(    ) 3º Grau incompleto; 
7-(    ) 3º Grau completo; 
 
 
5-Profissão (ou ocupação):  ______________________________________________ 
 
6-Renda familiar: 
 
1-(     ) 1 a 3 salário mínimos; 
2-(     ) De 3 a 5 salários ; 
3-(     ) De 5 a 10 ; 
4-(     ) Entre 10 e 15; 
5-(     ) Acima de 15 salários; 
6-(     ) Sem renda; 
 
7-Quantas pessoas moram com você ?_ 
 
1-(    ) Mora sozinho (a); 
2-(    ) Uma; 
3-(    ) Duas; 
4-(    ) De 3 a 5; 
5- (   ) 5 ou mais 
_________________________________________________________________ 
 
 
3ºParte: Percepção ambiental dos moradores 
 
8-Anda pelo bairro com Freqüência ? 
 
 
1-(    ) Todos os dias; 
2-(    ) Alguns dias da semana; 
3-(    ) Quando vou para o trabalho; 
4-(    ) Só quando vou praticar esportes; 
5-(    ) Só para ir a escola; 
6-(    ) Não ando. 
 
9-Você conhece alguma praça ou área verde do seu bairro? 
 
1-SIM   (       )                                2- NÃO (      ) 
 
Qual ? ______________________________________________________________ 
 
10-Freqüenta alguma outra área verde pública que não seja do bairro onde mora ? 
 
1-(      ) Sim. / Qual ? ________________________________ 
2-(      ) Não  
 
11-Este local (praça ou área verde do bairro) necessita de alguma mudança ?  
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1-SIM (      )                      2-NÃO  (      ) 
Qual ? _____________________________________________________________ 
 
12-Como você considera a vida no seu bairro ? 
 
1-(     ) ótima; 
2-(     ) Boa; 
3-(     ) Regular; 
4-(     ) Péssima; 
5-(     ) Não sei; 
6-(     ) Não quero responder 
 
13-Quais características lembra o bairro onde mora ? 
 
1-   (   ) Meios de transporte disponíveis; 
2-   (   ) Segurança; 
3-   (   ) Ventilação;  
4-   (   ) Boas escolas públicas; 
5-   (   ) Muito verde  
6-   (   ) variedade de estabelecimentos comerciais; 
7-   (   ) Tranqüilidade; 
8-   (   ) O canto dos pássaros; 
9-   (   ) As casas são boas; 
10- (   ) Várias opções de cultura,e lazer  . 
11- (   ) A infância;  
12- (   ) Insegurança; 
13- (   ) Problemas sanitários e ambientais (lixo;  poluição das águas; poluição do ar). 
14- (   ) Corte das árvores;  
15- (   ) ruas esburacadas;  
16- (   ) barulho; 
17- (   ) Os edifícios; 
18- (   ) O cheiro 
19- (   ) as árvores frutíferas; 
20- (   )  falta de iluminação; 
21- (   ) As festas; 
22- (   ) Serviço público de saúde de qualidade; 
23- (   ) Mal cheiro; 
24- (   ) Beleza paisagística; 
25- (   ) A insegurança; 
26- (   ) Grande nº de igrejas; 
27- (   ) Proximidade com o local de trabalho. 
28- (   ) Os familiares  
29- (   ) A boa  vizinhança;  
30- (   ) Temp. agradável; 
31- (   )  Abafado; 
32- (   ) Ruas bem asfaltadas; 
33- (   ) As amizades; 
34- (   ) As pichações; 
35- (   ) Os vizinhos chatos; 
36- (   ) Serviços público de saúde e educação ruim; 
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37- (   ) Outros _________________________________________ 
 
14-A sua residência possui alguma árvore ? 
 
1- (   ) Jardim; 
2- (   ) Quintal; 
3- (   ) Horta; 
4- (   ) Não possui. 
 
15-Como você qualifica sua rua em relação às árvores ? 
1- (    ) Boa; 
2- (    ) Regular; 
3- (    ) Ruim; 
4- (    ) Não sabe; 
 
Por que ?: ______________________________________________________ 
 
16-Quem planta as árvores que existem em frente a sua casa ? 
 
1-(     ) Os próprios moradores. 
2-(     ) Os órgãos públicos 
3-(     ) Não existem árvores. 
 
17-É de seu agrado as árvores existentes nas calçadas? Por quê ? 
 
1-SIM    (     )                                  2- NÃO  (     ) 
 
18-Você aceitaria uma muda de árvore em sua calçada ? Por quê ? 
 
 
19-Você acha as árvores importantes? Por que ? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
20-Você conhece as árvores do seu bairro ? Cite o nome de duas.  
 
 
1- (     ) Mangueira; 
2- (     ) Coqueiro; 
3- (     ) Jambeiro; 
4- (     ) Goiabeira; 
5- (     ) Palmeira; 
6- (     ) Cajueiro; 
7- (     ) Acássia; 
8- (     ) Ipê; 
9- (     ) Algodoeiro; 
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10-(    ) Brasileirinho 
11-(    )  Palmeira 
12-(    ) Roseira; 
13-(    ) Outras_______ 
 
 
21-Gosta das árvores ? 

                                      1-(      ) Não                           2-(      ) Sim 
 

22-Caso fosse plantar alguma árvore que espécie plantaria? Por que ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23-Você sabe quais são os cuidados necessário para o plantio das árvores ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
24-O que você considera importante para melhorar a arborização existente no bairro?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
25-Quais são os principais problemas provocados pelas árvores existentes no bairro ? 
 
1-  (    ) Suja a calçada; 
2-  (    ) Quebra a calçada; 
3-  (    ) Cupim; 
4-  (    ) Atrapalha a passagem; 
5-  (    ) Atrapalha a visão; 
6-  (    ) Tira a luminosidade; 
7-  (    ) Ventania forte; 
8-  (    ) Bate na fiação elétrica; 
9-  (    ) Serve para esconder os ladrões ou marginais; 
10- (    ) Atrapalha a sinalização; 
11- (    ) Cresce rápido; 
12- (    ) Risco de tombamento; 
13- (    ) A maioria das árvores são velhas; 
14- (    ) Não produzem frutos; 
15- (    ) Cresce lentamente; 
16- (    ) As brincadeiras das crianças nas árvores; 
17- (    ) Não são adequadas para o local; 
18- (    ) Não tem nenhuma utilidade; 
19- (    ) Serve para acumular lixo; 
20- (    ) A maioria delas estão em péssimo estado. 
21- (    ) Outros:____________________ 
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26-As árvores plantadas nos espaços públicos (calçadas, praças e jardins) são de 
responsabilidade da prefeitura e nenhum morador pode removê-las sem autorização do órgão 
público responsável. Você concorda com isso ? 
 
_________________________________________________________________ 
 

 

Após a pesquisa de campo os dados coletados foram armazenados e trabalhados 

em uma planilha eletrônica da Microsoft Excel 2003, na qual se construiu, também, os 

gráficos e tabelas para análise. 

Os procedimentos metodológicos aplicados ao trabalho objetivam encontrar 

respostas às questões relacionadas à percepção e arborização nos bairros de Rocas e 

Petrópolis. A análise dos dados fundamenta-se em técnicas que têm sido utilizadas por autores 

que se preocupam com a geografia da percepção e do comportamento, embora o presente 

estudo não apresente qualquer modelo pré-estabelecido. 

As respostas permitiram a verificação de sentimentos de topofilia e topofobia dos 

entrevistados de cada bairro e seu envolvimento com o espaço em que vivem.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 Natal, cidade onde estão inseridos os dois bairros em estudo (Petrópolis e 

Rocas), tem a origem do seu  nome ligado ao latim “natale” e, segundo escritores, essa origem 

pode ser explicada por duas versões: a primeira refere-se ao dia em que a esquadra penetrou 

na barra do Rio Potengi a segunda tem ligação direta com a data da demarcação do sítio 

primitivo da cidade, realizada por Jerônimo de Albuquerque no dia 25 de dezembro de 1599 

(Dia de Natal). 

Suas coordenadas vão de 5 °40 ’51 ”S e 5 º55 ’07 ”S de latitude sul,35 º08 ’16 ”W 

e 35 º18 ’20 ”W de longitude oeste de Greenwich com altitude de 30 m e uma área de 169 

km². Ao norte, limita-se com o município de Extremoz; ao sul o município de Parnamirim; ao 

leste o Oceano Atlântico e a Oeste, São Gonçalo e Macaíba. 

A cidade do Natal é um município brasileiro, capital do estado do Rio Grande do 

Norte, conhecido como a "Cidade do Sol" por ser uma das localidades com o maior número 

de dias de sol no Brasil, chegando a aproximadamente trezentos, sendo a temperatura média 

de 26,2 °C com 70% de umidade relativa do ar e ventos predominantes de Leste a Sudeste. 

O clima da cidade é o tropical úmido, devido a sua próximidade com a Linha do 

Equador, alguns dias na capital chegam a ter 15 horas de sol seguidos. Durante todo o ano não 

se percebem mudanças drásticas no clima (salvo exceções), tendo como resultado um inverno 

quente, marcado apenas por chuvas entre os meses de julho e agosto. Porém, devido a sua 

localização privilegiada no continente, Natal recebe ventos constantes.  

Sua vegetação é composta por mangues, vegetações litorâneas rasteiras e 

fragmentos de Mata Atlântica na orla marítima, provenientes da floresta conservada nos 

arredores e dentro do Parque das Dunas. 

No que se refere ao relevo, é formada por planícies litorâneas, com depressões e 

planaltos. Possui milhares de dunas espalhadas por todo o território com as mais variadas 

alturas.  

Inseridos neste contexto físico ambiental da cidade do Natal, estão  os bairros de 

Rocas e Petrópolis.Dois bairros que surgiram na mesma época, entre o final do século XIX e 

início do século XX, contíguos e predominantemente residenciais, mas que apresentam uma 

diversidade socioeconômica bastante marcante. Enquanto Petrópolis é o primeiro bairro de 

Natal em rendimento, dos 36 existentes na cidade, Rocas é o décimo oitavo (IBGE, 2000), 

com uma renda média mensal de 4,28 salários mínimos (Tabela 1). 
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 Tabela 2: Rendimento médio do barro das Rocas em Natal/ RN. 

 

 

A origem do bairro das Rocas faz referência ao Atol das Rocas, sendo considerado 

um dos mais antigos bairros da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2006). 

Originalmente, era moradia de alguns pescadores. Desde de 1897, os serviços do 

porto empregavam operários que necessitavam residir próximo ao local de trabalho, 

impulsionando, assim, o desenvolvimento dos bairros próximos. Como conseqüência surge 

um pequeno comércio atraindo a população mais humilde da cidade (PREFEITURA 

MUNICIPAL DO NATAL, 2006). 

A institucionalização do bairro se deu a partir da Lei n° 251 de 30 de setembro de 

1947, na administração do Prefeito Sylvio Pedroza, e seus limites foram redefinidos pela Lei 

n° 4.330, de 05 de abril de 1993, oficializada em setembro de 1994 . 

Rocas comporta atualmente um total de 10.525 habitantes, sendo que desse total 

98,5 % vivem hoje em casas, segundo a Prefeitura Municipal do Natal/RN (2003), onde 

aproximadamente 19% dos seus moradores possuem idade entre 10 e 19 anos, o que classifica 

como sendo um bairro com uma estrutura etária jovem  (Tabela 2). 

 
Tabela 3: Perfil etário da população do bairro das Rocas em Natal/ RN. 
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Rocas cresceu de maneira bastante acelerada e desordenadamente, sendo 

considerado atualmente, um bairro residencial com baixa expressão no setor de serviços e 

comércio que atende, em sua maioria, a população local. 

Dos 10.525 habitantes, de acordo com o IBGE (2000), 2.557 destes são 

responsáveis pelos domicílios, e 34, 9 % possuem um tempo médio de estudo de 4 a 7 anos 

(Tabela 3). 

 

 
   Tabela 4: Pessoas responsáveis pelos domicílios por anos de estudo, no bairro das Rocas em  
    Natal/  RN. 

 

 

O bairro, segundo Cestaro et al. (2003), apresenta cerca de 15.650 m de ruas que 

são, geralmente, de difícil acesso aos veículos. 

No que se refere a Petrópolis, de acordo com os dados presentes na SEMUB, que 

atestam a expansão urbana de Natal de 1751 a 1775, o bairro (Mapa 2) constitui-se como uma 

das primeiras formas de ordenamento urbano da cidade do Natal(PREFEITURAMUNICIPAL 

DO NATAL, 2006).  

Na década de 1940, uma estrada ligando Natal ao Aeroporto de Parnamirim (atuais 

avenidas Hermes da Fonseca e Senador Salgado Filho), representou um dos marcos de 

crescimento da cidade, e até hoje se constitui numa das mais importantes vias de circulação 

interna dessa Capital. 

O bairro de Petrópolis foi criado através da mesma Lei nº251, de 30 de setembro 

de 1947, que criou o bairro Rocas, tendo seus limites redefinidos na Lei nº. 4.330, de 05 de 

abril de 1993, oficializada quando da sua publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de 

setembro de 1994 (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2006). 
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Petrópolis, bairro localizado na zona leste de Natal/RN, encontra-se ao norte 

delimitado pelo bairro das Rocas e Praia do Meio, ao sul por Tirol, a leste por Areia Preta e 

Mãe Luiza e a oeste por Cidade Alta e Ribeira . 

Diferentemente das Rocas, Petrópolis cresceu seguindo um plano de ordenamento 

da cidade, sendo considerado um bairro planejado, com ruas largas e canteiro central. É um 

bairro residencial com expressiva participação do setor de serviços e comércio que atende à 

população de várias áreas da cidade. 

De acordo com o IBGE (2000), o bairro de Petrópolis é o primeiro em renda 

mensal (Tabela 4), onde 36, 9 % dos moradores recebem em média mais de 20 salários 

mínimos (Tabela 5).  

 

      Tabela 5: Rendimento médio do barro Petrópolis em Natal/ RN. 

 

 
   Tabela 6: Classificação do rendimento médio mensal da população do bairro Petrópolis,  
    em  Natal/RN. 

 
 

Do total de moradores residentes em Petrópolis, 7,44 % estão na faixa etária entre 

35 e 39 anos e 7,33 %, entre 10 e 14 anos, havendo o predomínio da população adulta, quando 

considerados os dados das outras faixas etárias (Tabela 7). 
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Tabela 7 : Estrutura etária da população do bairro Petrópolis em Natal/ RN. 

 
 
 

Quanto ao nível de instrução da população do bairro Petrópolis, podemos afirmar, 

de acordo com o censo demográfico realizado em 2000 pelo IBGE que 45,4% da população 

local responsável pelo domicílio, possui 15 anos ou mais de estudo, seguido de 26,9% que 

possuem de 11 a 14 anos (Tabela 8). 

 

     Tabela 8: Pessoas responsáveis pelos domicílios, no bairro Petrópolis, por anos de estudo. 
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As diferenças existentes entre os bairros de Petrópolis e Rocas vão além da sua 

forma de ocupação e da configuração. Através de seus dados socioeconômicos, divulgados 

pelo IBGE (2000), podemos perceber que apesar de estarem em uma mesma região 

administrativa (Zona Leste de Natal), sendo bairros vizinhos, os mesmo possuem papeis 

diferenciados quanto a sua atuação sócio-espacial na cidade.  

 

4.1 A arborização dos bairros de Rocas e Petrópolis em Natal/ RN. 

 

A cidade de Natal apresenta uma arborização pública associada, sobretudo às 

avenidas e centrada em poucas espécies, a maioria das quais são exóticas o que não contribui 

de maneira satisfatória para efetividade das funções exercidas pela vegetação no meio urbano. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), um plano de 

arborização é o conjunto de métodos e mediadas adotadas para preservação, expansão, 

planejamento, manejo e gerenciamento de áreas verdes e da arborização urbana, conforme as 

características físicas, ambientais, sociais, econômicas, históricas e culturais das diferentes 

regiões em que as mesmas ocorrem (SBAU, 2007).  

                    Fundamentado nessa definição, foi lançado em 2003 o Plano de Arborização para 

o Município de Natal (Prefeitura Municipal do Natal, 2006), durante as comemorações da 

semana da árvore, tendo por finalidade a busca da reconstrução de um ambiente agradável, 

valorizando a fauna e a flora nativas, resgatando o papel da vegetação urbana e garantindo à 

população o direito a uma melhor qualidade de vida. O Plano tem ainda por objetivo analisar 

a distribuição e integração dos grandes conjuntos de verdes urbanos, públicos e particulares, 

identificando possibilidades de criação de novas áreas verdes que permitam o lazer ou se 

destinem ao adensamento da vegetação através do diagnóstico da situação atual e da interação 

com a comunidade. 

No que diz respeito à arborização dos bairros de Rocas e Petrópolis, através de um 

levantamento realizado por Cestaro et al (2003), onde foram analisadas as árvores nas 

calçadas e canteiros centrais de avenidas e ruas dos dois bairros, foi possível constatar que 

esses locais apresentam uma baixa diversidade de espécies vegetais. Em Rocas a concentração 

é bastante grande com cinco espécies respondendo por 68% dos indivíduos arbóreos (Tabela 

9) e Petrópolis cinco espécies respondem por 48% das árvores (Tabela 10).  
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Tabela 9: Relação das espécies utilizadas na arborização de rua do bairro  
               Rocas em Natal, RN.            

 
                   Fonte:Cestaro et al.(2003b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ordem espécie nome popular
1 Hibiscus pernambucensis Arruda algodão
2 Cassia siamea  Lam. cassia
3 Terminalia catappa  L. castanhola
4 Erythrina indica Lam. brasileirinho
5 Eugenia malaccensis L. jambo-vermelho
6 Cocos nucifera  L. coqueiro
7 Pithecellobium  sp. espinheiro
8 Nerium oleander  L. espirradeira
9 Anacardium occidentale  L. cajueiro
10 Ficus sp.  -
11 Manguifera indica L. mangueira
12 Caesalpinia echinanta  L. pau-brasil
13 Sizygium jambolanum  DC. azeitona
14 Psidium guajava  L. goiabeira
15 Licanea tomentosa  (Benth.) Fritsch. oiti
16 Araucaria excelsa  R. Br. pinheirinho
17 Bauhinia  sp. mororó
18 Delonix regia  (Boger ex Hook.) flamboyant
19 Capparis flexuosa  (L.) L. feijão-bravo
20 Manihot sp. mandioca
21 Jatropha gossypiifolia  L. pinhão-roxo
22 Pritchardia pacifica  Seemann & H. palmeira-leque-de-
23 Prosopis juliflora DC. algaroba
24 Spondias mombin  L. cajarana
25 Tabebuia roseo-alba  (Ridl.) peroba
26 Tamarindus indica  L. tamarineira
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    Tabela 10: Relação das espécies utilizadas na arborização de rua do bairro Petrópolis 
 em Natal, RN.  

Ordem de 
abundância 

espécie nome popular 

1 Licanea tomentosa (Benth.) Fritsch. oiti 
2 Terminalia catappa L. castanhola 
3 Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore carnaubeira 
4 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby cássia_siamesa 

5 
Syzygium malaccense Merr. & L. M. 
Perry jambo-vermelho 

6 Adenanthera pavonina L. tento-carolina 
7 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. espinheiro 
8 Clitoria fairchildiana Howard sombreiro 
9 Ficus microcarpa L. figueira-lacerdinha 
10 Prosopis juliflora (Sw.) DC. algaroba 
11 Erythrina indica Lam. brasileirinho 
12 Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. flamboyant 
13 Ficus benjamina L. figueira-benjamina 
14 Caesalpinia echinata Lam. pau-brasil 
15 Mangifera indica L. mangueira 
16 Hibiscus tiliaceus L. algodão-da-praia 
17 Anacardium occidentale L. cajueiro 
18 Tabebuia impetiginosa Standl. pau-d'arco-roxo 
19 Cassia fistula L.  chuva-de-ouro 
20 Ficus elastica Roxb. seringueira 
21 Licania rigida Benth. oiticica 
22 Psidium guajava L. goiabeira 
23 Bauhinia cf. variegata L. pata-de-vaca 
24 Cocos nucifera L. coqueiro 
25 Ficus gameleira figueira 
26 Pachira aquatica Aubl. embiratanha 
27 Spatodea nilotica Seem tulipeira 
28 Tabebuia aurea Benth. & Hook craibeira 
29 Cassia javanica L. cásia-rósea 
30 Annona squamosa L. pinha 
31 Geoffroea striata (Willd.) Morong  marizeiro 
32 Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith pau-d'arco 
33 Araucaria excelsa araucária 
34 Caesalpinia peltophoroides Benth.  sibipiruna 
35 Caryota urens L.  
36 Spondias purpurea L. cajá 
37 Cupressus sempervirens L. cipreste 
38 Ervatania coronaria Stapf jasmim 
39 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. leucena 
40 Manihot sp. macaxeira 
41 Ricinus comunis carrapateira 
42 Spondias mombin cajá 
43 Tecoma stans ipê-amarelo 
44 Trema micantra ramo-de-carne 

                 Fonte: Cestaro et al. (2003a). 
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                           Fonte: Foto da autora, 2007. 
 

Foto 1- Árvores plantadas pelos moradores no bairro das Rocas em Natal/RN. 
 
 

 
                            Fonte: Foto da autora, 2007. 

 
Foto 2- Árvores plantadas pelos moradores em locais inadequados no bairro das Rocas em Natal/RN. 
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As espécies dominantes no bairro das Rocas, tais como: algodoeiro, cássia e 

castanhola, dentre outras, estão em sua maioria, plantadas em locais com pouco espaço, 

sendo, portanto, inapropriados para a sua implantação devido ao seu rápido crescimento, o 

que não contribui para um melhor desempenho das suas funções no meio urbano. 

            

 
         Fonte: Pesquisa da autora, 2007. 

 
 

      Foto 3-  Árvore com o plantio e poda inadequado e conflitos com os equipamentos 
urbanos no bairro Rocas. 

 

Dentre as espécies encontradas no bairro Petrópolis podemos citar: o oiti, a 

castanhola e a carnaubeira ( Tabela 8).  

De acordo com Albrecht (1998) e Biondi (1985) apud Cestaro et al. (2003a), a 

elevada representação quantitativa de poucas espécies é a situação mais comum nas cidades 

brasileiras. 

A homogeneidade das espécies arbóreas não contribui para a construção de um 

ecossistema urbano considerado satisfatório, visto que, por razões fitossanitárias e estéticas, 

cada espécie urbana não deve ultrapassar mais que aproximadamente 15% dos plantios 

(ALBRECHT, 1998).             

As áreas verdes urbanas têm por objetivo proporcionar uma melhoria no ambiente 

urbano através das suas diversas funções: ecológica, social, estética,educativa e psicológica.  
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                                Foto 4: Pesquisa da autora ,2007. 
 

Foto 4: Um dos vários usos da Praça Cívica, no bairro de Petrópolis, em Natal/ RN. 

 

No que se refere às praças e áreas verdes de Natal, as mesmas estão principalmente 

relacionadas, na percepção popular, com a possibilidade de lazer, qualidade de vida e 

embelezamento da cidade sendo encontrada na zona Leste da cidade 7 áreas verdes e 58 

praças. 

 

Tabela 11: Praças e áreas verdes da zona Leste de Natal/RN. 

 

PRAÇAS E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE NATAL 2004 
REGIÃO BAIRROS ÁREAS VERDES PRAÇAS 

Norte 7 24 44 
Sul 7 78 57 

Leste 12 7 58 
Oeste 10 12 13 

TOTAL 36 121 172 
Fonte: SEMURB (2003). 
 

Do total de praças existentes na zona Leste de Natal, sete fazem parte do bairro das 

Rocas (Tabela 12) e apenas três do bairro Petrópolis (Tabela 13).  

Além das suas praças, o bairro de Rocas conta também com uma quadra de 

esportes. Já o bairro Petrópolis, além das três praças, conta dentre os equipamentos urbanos, 

com o Ginásio de Esportes Djalma Maranhão. 

 

 
 



54 
 

Tabela 12: Nome das praças existentes no bairro de Rocas em Natal/RN. 

 
 

Tabela 13: Nome das praças existentes no bairro Petrópolis em Natal/RN. 

 
 

Apesar da diferença entre a quantidade de praças do bairro de Petrópolis (3) e 

Rocas (7), as praças existentes no bairro de Petrópolis são bem mais freqüentadas do que as 

do bairro das Rocas, seja para caminhada, leitura, contemplação da paisagem ou em 

determinados eventos comemorativos, o que não é visto no bairro Rocas, onde a maior parte 

da população, principalmente a população jovem, prefere se reunir na única quadra de 

esportes existente no bairro. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 
5.1 Perfil sócio-econômico da população entrevistada 
 
 

De acordo com os dados coletados, os entrevistados no bairro de Petrópolis 

possuem em média 50 anos de idade, enquanto no bairro das Rocas, a média de idade foi 

menor, 39 anos (Tabela 14), com a predominância de entrevistados do sexo feminino (71,2 % 

em Petrópolis e 83,1 % no bairro das Rocas) (Tabela 15). 

 

     Tabela 14: Perfil etário (idade em anos) dos entrevistados nos bairros Rocas e Petrópolis, Natal/ RN. 

     Fonte: Pesquisa de campo da autora (2007). 
 

      Tabela 15 : Perfil de gênero da população entrevistada nos bairros Petrópolis e Rocas, em Natal/RN. 

     Fonte: Pesquisa de campo da autora (2007). 

 
 

Houve, no decorrer da pesquisa uma expressiva participação feminina, mas os 

homens também deram a sua contribuição para o enriquecimento das entrevistas.   

Mesmo em algumas residências onde os homens se faziam presente, em alguns 

casos os mesmos chamavam as suas respectivas esposas para auxiliá-los nas respostas. Isto 

talvez caracterize uma certa insegurança no que se refere às questões sociais e ambientais do 

bairro e/ ou à desinformação quanto às necessárias interações com o meio em que vivem,  

justificada, pelos mesmos, pelo pouco tempo que permanecem em casa, o que os leva a  

enfatizar apenas os interesses particulares e não os gerais. 

 Bairro N Mediana 
Média  

 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

 

Petrópolis 80 52,5 50 17,7 20 85 

Rocas 130 35,5 39 17,3 14 82 

 Petrópolis Rocas 

Sexo Abs. % Abs.  % 

Masculino 23 28,8 22 16,9 

Feminino 57 71,2 108 83,1 

Total 80 100 130 100 
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Quanto ao o grau de escolaridade da população entrevistada, o mesmo é bastante 

variável (Gráfico 1). A maior parte dos moradores do bairro Petrópolis (34%) possui o 2º grau 

completo, o que pode ser considerado elevado, quando comparado com a média de anos de 

estudo da população da cidade do Natal, que é de  4 a 7 anos (até o 1º grau incompleto), de 

acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2000). No bairro Rocas, os moradores, em sua 

expressão majoritária (42 %), possuem o 1º grau incompleto (Gráfico 1).  

Foi possível perceber, não apenas entre bairros, mas mesmo dentro dos bairros, 

uma grande variedade de níveis culturais.  
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 Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 
Gráfico 1 - Grau de escolaridade dos entrevistados, nos bairros Petrópolis e Rocas, em Natal/RN. 
 

Além do grau de escolaridade mais elevado, os moradores de Petrópolis também 

apresentaram uma renda mensal superior. Cerca de 50% dos entrevistados apresenta renda 

entre 3 e 5 salários mínimos e 19% renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos (Gráfico 2). 

Em Rocas 76 % dos entrevistados possuem renda entre 1 e 3 salários e somente 11% recebem 

acima disso.  
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            Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 2-Rendimento mensal da população entrevistada dos bairros Petrópolis e Rocas em Natal/ 
RN. 

 
 

Como era de se esperar, em função da predominância de mulheres entre os 

entrevistados, a ocupação da maior parte delas é de donas de casa. Considerável também é a 

proporção de aposentados e professores em Petrópolis. 

Na maior parte das residências em que foi realizada a pesquisa, moram quatro ou 

mais pessoas (76% em Petrópolis e 75% em Rocas). Isto implica dizer que a opinião do 

entrevistado provavelmente corresponde à opinião de um número maior de pessoas, pois 

quando questionados sobre algum fator de grande relevância ambiental, os entrevistados 

relatavam pontos importantes para outros moradores da residência e não apenas a sua opinião 

em particular. 
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            Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 3 - Quantidade de pessoas que moram com o entrevistado nos bairros Petrópolis e 
Rocas, em Natal/ RN. 

 

 

No que se refere ao tempo de moradia dos entrevistados, em Petrópolis, o tempo 

médio foi de 16,4 anos e no bairro das Rocas, 22,5 anos (Tabela 3), com mais da metade da 

população vivendo no bairro por mais de 10 anos em ambos os bairros (Gráfico 4). Percebe-se 

em Rocas uma maior modalidade de moradores, com 37% dos entrevistados residindo a 

menos de 5 anos no bairro, enquanto em Petrópolis nessa condição estiveram 28% dos 

entrevistados (Gráfico 5). 

 Na medida em que o tempo de moradia aumenta é possível perceber uma maior 

identidade dos moradores com o lugar, pois cada grupo social, com os seus diferentes níveis 

culturais, etários e profissionais, atua no espaço urbano de maneira diferenciada através dos 

tempos.   

Planejar o ambiente domiciliar requer tempo, percepção e aceitação do meio 

através das marcas construídas ou moldadas, de tal forma que laços afetivos vão sendo 

criados, dando uma memória particular e ao mesmo tempo coletiva, a cada espaço que, a 

partir dessas relações identitárias, passa a ser de fato um lugar. Sendo assim, a consciência do 

passado é um elemento importante para que se venha a ter o amor pelo lugar (TUAN, 1980). 
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               Fonte: Pesquisa da autora (2007). 

 
Gráfico 4- Tempo de moradia, em anos, dos moradores entrevistados nos bairros Petrópolis e Rocas, 

Natal/ RN. 
 
 

Não só o tempo de moradia foi abordado como também a condição de moradia, 

onde foi possível perceber que, a maioria das pessoas entrevistadas, moram em casa própria 

(68% em Petrópolis e 75% em Rocas) e 25% de ambos os  bairros moram em casas alugadas 

(Gráfico 5).  
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              Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 5-Condição de moradia dos bairros Petrópolis e Rocas. 
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A condição de moradia é um dos fatores bastante relevante, no que está 

relacionado a uma maior ou menor ligação com o espaço de vivência, pois dependendo da 

identidade dos moradores com o lugar em que vivem estes podem atuar de forma mais efetiva 

na estruturação e caracterização de uma área, dando a ela uma identidade particular.                

 

5.2 A vida no bairro  

 

Cada população, com as suas diferentes características, imprimem no espaço 

urbano as suas marcas através dos tempos. Na cidade do Natal/RN não é diferente. 

Quanto aos dados relacionados à percepção ambiental foram levantados alguns 

questionamentos, no intuito de verificar como os moradores percebem, estruturam e avaliam o 

meio em que residem.  

Depois de levantados alguns dados relacionados com o perfil sócio-econômico dos 

moradores de cada bairro, a população foi indagada sobre o bairro em que gostariam de 

morar, obtendo-se os seguintes resultados: no bairro das Rocas 62 % dos moradores gostariam 

de morar em outros bairros e no bairro de Petrópolis 41 % fizeram essa mesma afirmação 

(Gráfico 6). 
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                Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 6: Desejo de permanência da população local, quanto ao bairro em que mora.  
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Apesar da população entrevistada afirmar que gosta do bairro em que mora, pela 

proximidade com o local de trabalho e disponibilidade de transporte, grande parte, caso 

houve-se oportunidade, gostaria de mudar de bairro, alegando a falta de uma infra-estrutura 

mais adequada com ênfase para ausência de saneamento e a reduzida segurança, para ambos 

os bairros. 

 Esses fatores contribuem significativamente para uma baixa afinidade, por parte 

de alguns dos seus moradores, deixando muito a desejar no que se refere às relações de 

afetividade estabelecidas com o meio. 

 O processo de uso e ocupação do solo urbano confere a cada espaço uma 

característica que o especifica.  A maneira como cada morador interpreta o bairro é muito 

particular, e esta interpretação parece ainda não estar muito bem definida nos bairros 

pesquisados (Gráfico 7). 

Segundo a fala dos moradores, a forma de utilização de cada espaço deve ser 

estruturada para atender a demanda que venha a tornar-se necessária como, por exemplo, o 

transporte, unidades de saúde e educação, dentre outros elementos que viabilizem a 

praticidade da vida urbana. 

Deste modo, a qualidade de vida, mesmo que de forma inconsciente, é deixada em 

segundo plano em nome da acessibilidade aos recursos da vida moderna. 

Questionados sobre a qualidade de vida no bairro, a expressão majoritária dos 

moradores de Petrópolis (83%) consideram a vida no bairro boa, e apenas 2% a consideram 

péssima (Gráfico 7).  

Quanto ao bairro das Rocas, 78% dos moradores consideram a vida local boa ou 

ótima.  
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              Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 
Gráfico 7- Qualidade de vida no bairro, segundo os moradores, dos bairros Petrópolis e Rocas.  
 
 

Apesar de considerarem a vida no bairro boa, muitos dos entrevistados não 

sabem dizer especificamente o por que mas, gostariam de mudar para outro local sendo 

geralmente apontados  bairros vizinhos. 

 

 

5.3 A população e as árvores 
 
 

As informações a seguir expressam as respostas dos moradores dos dois bairros 

pesquisados quando questionados sobre a existência ou não de árvores em suas residências e a 

sua localização. 

No bairro das Rocas, 69 % não possuem árvores em sua residência e em 

Petrópolis 59 % dos entrevistados deram à mesma resposta. 
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Gráfico 8 - Residências que possuem alguma árvore (por bairro). 

 
 

Esse baixo percentual de árvores nas residências e em frente a elas, segundo os 

moradores das Rocas, é justificado pela falta de espaço, que na maioria das vezes o já 

reduzido espaço não impermeabilizado, é destinado para a infiltração da água das chuvas e 

não para as árvores, pois as mesmas precisariam de um espaço bem maior para se 

desenvolver. 
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Gráfico 9-Responsáveis pelo plantio das árvores existentes em frente às residências nos bairros 
Petrópolis e Rocas. 
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Enfatizando as questões sobre a percepção ambiental e arborização, os moradores 

do bairro de Petrópolis foram questionados sobre a qualificação da rua em que moram quanto 

às árvores. Cerca de 60 %, consideram sua rua boa em relação à arborização e 19% 

consideram ruim. 

Já no bairro das Rocas, em média 34 % dos moradores qualificam a sua rua como 

sendo boa em relação às árvores e 33% a consideram ruim (Gráfico 10).  
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              Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 
Gráfico 10- Qualificação da rua, segundo os moradores dos bairros Petrópolis e Rocas, em relação às 

árvores. 
 
 

Muitos moradores de Rocas, não souberam opinar quanto à qualificação, da rua 

em que mora, em relação às árvores, pois para boa parte deles alegam que a existência de 

mais árvores em frente as suas residências, em locais já tão estreitos, só dificultaria ainda mais 

a acessibilidade pelo bairro.   

Para se ter um melhor conhecimento do local e das condições do ambiente em 

que se vive é preciso movimentar-se neste meio para que se possa expressar, mesmo que de 

forma sintética, a idéia de todo o espaço em que se está inserido (ADISSON, 2003). 
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A partir desta constatação em outros trabalhos, foi possível perceber que, no bairro 

Petrópolis, 40% dos entrevistados afirmaram andar pelo bairro todos os dias e 20% afirmaram 

que não costumavam se descolar pelo bairro diariamente. 

No bairro das Rocas 47% dos entrevistados afirmaram andar pelo bairro todos os 

dias, para as mais diferentes finalidades e 44 % dos entrevistados, disseram que andam apenas 

alguns dias na semana. 
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             Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 11-Freqüência com que os moradores de Petrópolis e Rocas andam pelo bairro. 

 

Desta forma, no que se refere à regularidade com que os moradores dos bairros 

Petrópolis e Rocas andam pelos seus respectivos locais de residência, foi possível perceber 

que o deslocamento, na maioria das vezes, é feito de maneira tão rápida que os elementos 

existentes no meio urbano são quase imperceptíveis, pois os moradores olham, mas não 

observam, com a devida atenção, cada elemento que constitui o meio não compreendendo, 

portanto, a contribuição e o significado de diversos elementos dentro do espaço urbano. 

Após terem sido questionados sobre a regularidade com que andam pelo bairro, o 

ponto escolhido para avaliar a percepção ambiental em cada bairro foi o conhecimento de 

alguma área verde pública no bairro em que residem.  
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Do total de pessoas entrevistadas, 96% dos moradores do bairro Petrópolis 

afirmaram conhecer alguma praça ou área verde do bairro em que moram enquanto o 

percentual, para esta mesma pergunta no bairro das Rocas foi menor 53%. 

De acordo com a SEMSUR (2006), o bairro de Petrópolis possui três praças e o 

bairro das Rocas sete. Mesmo com uma maior quantidade de praças no bairro, os moradores 

das Rocas não frequentam com regularidade esses locais, alegando falta de tempo ou, muitas 

vezes, afirmando nem lembrar de sua existência. 

Além de não freqüentarem alguma praça ou área verde no seu bairro, os moradores 

das Rocas (78%) afirmaram não frequentar também essas áreas em outros bairros, enquanto 

no bairro de Petrópolis os moradores (96%) afirmaram frequentar as áreas verde do seu bairro 

e 29% disseram também frequentar outras praças que não sejam do bairro em que moram. 
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                  Fonte : Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 12- Praça que os moradores do bairro das Petrópolis mais conhecem ou mais freqüentam, 
segundo os moradores do bairro Petrópolis. 

 
 

Inúmeras foram às referências citadas pela população dos bairros pesquisados 

sobre as praças mais freqüentadas ou mais conhecidas. Diferentemente de Petrópolis, nas 

Rocas os nomes mais citados são de praças ou de áreas verdes de outros bairros, inclusive o 

bairro vizinho, Santos Reis, sendo a única praça citada do seu bairro a denominada Irmã 

Vitória. 
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                  Fonte : Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 13- Praça que os moradores do bairro das Rocas mais conhecem ou mais freqüentam, 
segundo os moradores do bairro Rocas. 

 
 

Segundo Tuan (1980), cada pessoa é capaz de perceber coisas que para outras 

parecem ser invisíveis, deste modo, cada pessoa entrevistada foi indagada sobre as principais 

características do seu bairro de acordo com uma visão particular.  

As características citadas foram as mais variadas possíveis, o que demonstra os 

critérios prioritários em comum e os particulares, tanto relacionados à percepção ambiental, 

mais diretamente, ou a fatores de infra-estrutura para o bairro (Gráfico 15). 

Dentre as características referentes à percepção ambiental e arborização, podemos 

mencionar: a ventilação, temperatura agradável, muito verde e a beleza paisagística (Gráfico 

14). 

Além das características citadas anteriormente é possível destacar, também, as 

amizades e a boa vizinhança. 
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Gráfico 14- Principais características que lembram os bairros, segundo os moradores dos bairros 

Petrópolis e Rocas em Natal. 
 

Além dos benefícios referentes à percepção, podemos destacar ainda alguns 

fatores ligados a infra- estrutura, tais como: Meios de transporte disponível (MTD), variedade 

de estabelecimentos comerciais (VEC) e problemas sanitários e ambientais (PSA) (Gráfico 

15). 
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            Fonte: Pesquisa da autora (2007). 

 
Gráfico 15- Principais características, ligadas a infra-estrutura, mencionadas pelos moradores de 
Petrópolis e Rocas.  
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Os questionamentos mais direcionados para a arborização podem ser observados 

de maneira mais explícita a partir de alguns pontos, dentre eles, os motivos pelos quais as 

árvores são importantes para os moradores de cada bairro (Gráfico 16). 
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            Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 
Gráfico 16 - Motivos pelos quais as árvores são importantes (segundo os moradores dos bairros em 

estudo). 
 
 

Dentre os motivos destacados, no que se refere a importância das árvores, foram 

mencionados os seguintes fatores: a sombra produzida pelas árvores (100% dos moradores de 

Petrópolis e 72% do bairro das Rocas), à melhoria do clima (100% dos moradores de 

Petrópolis e 35% do bairro das Rocas), a purificação do ar (99% dos moradores de Petrópolis 

e 44% do bairro das Rocas ), o favorecimento à ventilação (98% dos moradores de Petrópolis 

e 29% do bairro Rocas), embelezamento da paisagem (95% Petrópolis e ) e os frutos 

oferecidos (94%). 

È constatado deste modo que para os moradores do bairro das Rocas, os três 

fatores mais citados foram respectivamente: a produção de sombra (72 %), a purificação do ar 

(44%) e a melhoria no clima (35%). Porém, houve uma maior dificuldade para a obtenção 

dessas informações, de maneira explicita, pois os moradores do bairro Rocas são bastante 

inseguros quanto as suas percepções apesar de perceberem os benefícios dos elementos 

naturais dentro da estrutura urbana e a sua relação direta com a melhoria da qualidade de vida.  
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O conhecimento das características, das árvores existente nos bairros  revelou-se 

bastante limitado o que minimiza os benefícios da arborização. 
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              Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
 

Gráfico 17- Árvores existentes, nos bairros,  mais mencionadas pelos moradores. 

 

 

Dentre as árvores citadas (coqueiro, palmeira, jambeiro, mangueira ), foi 

possível constatar pontos em comum entre os bairros, pois os mesmos citaram em sua 

maioria, árvores frutíferas e exóticas (Gráfico 18). Talvez isso venha a se explicar pela 

utilidade prática ou explícita destas árvores através dos seus frutos como fonte de alimento. 

A expressão majoritária dos entrevistados de ambos os bairros (97%) afirma 

gostar das árvores, apesar de não direcionarem a elas cuidados básicos e de não aceitarem 

uma muda em sua residência, alegando falta de espaço ou de tempo para a limpeza das folhas. 

A baixa aceitação, por parte de alguns moradores dos bairros pesquisados, está 

relacionada aos principais problemas decorrentes de uma arborização inadequada ou 

indesejada como calçada rachada e conflito com a fiação elétrica (Gráfico 18).  
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Gráfico 18- Aceitação de uma muda para o plantio na calçada ( bairro Rocas e em Petrópolis). 

 
 

As árvores frutíferas, predominantes nos bairros da cidade do Natal, são as 

preferidas para o plantio nas residências, segundo os seus moradores, bem como as árvores 

que oferecem sombras. Isso pode ser explicado pelas características climáticas da cidade, que 

a cada ano vem passando por alterações consideráveis em sua temperatura, despertando o 

interesse crescente para o plantio de árvores com copa bastante frondosas servindo muitas 

vezes de proteção para os carros ou provavelmente pelo desconhecimento de outras espécies. 
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                  Fonte: Pesquisa da autora (2007). 

 
Gráfico 19- Árvores preferidas para o plantio, segundo os moradores, dos bairros Petrópolis e Rocas. 
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Algumas espécies são encontradas em pequenas quantidades ou muitas vezes 

não são plantadas. Isso acontece pelo fato dos moradores desconhecerem os benefícios de 

determinadas espécies e apenas observarem algumas situações incomodas que não são 

comuns a todas as árvores (Gráfico 20). 
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 Fonte: Pesquisa da autora (2007). 
  

Gráfico 20- Principais problemas ocasionados pelas árvores existentes nos bairros. 

 

A arborização, quando relacionada aos anseios da população de um determinado 

local, desperta nos moradores uma relação de afetividade e de zelo, porém a falta de 

informação ou o desconhecimento de algumas medidas quanto ao plantio e cuidados 

necessários, produz um alto grau de insatisfação com as árvores contribuindo para sua 

freqüente remoção. 

As árvores plantadas nos espaços públicos da cidade do Natal são de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB), e nenhum morador pode removê-las sem autorização deste órgão 

público, mas apesar disso, mais de 50% dos entrevistados no bairro das Rocas afirmaram que 

realizam as podas e a retirada das árvores sem permissão, pois, segundo eles, várias dessas 

árvores foram plantadas por antigos moradores ou por parentes que não tiveram a mínima 

preocupação em saber o tamanho das árvores plantadas, quando atingissem a fase adulta. 

No que se refere à comunidade do bairro de Petrópolis, considerando grau de 

escolaridade, rendimento e o tempo de moradia , relaciuonados aos seus valores e atitudes em 
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relação ao seu meio, houve uma certa homogeneidade da percepção ambiental direcionada à 

arborização que em grande parte são bastante valorizadas.  

Os moradores do bairro das Rocas, apesar de afirmarem que gostam das árvores, 

não pretendem, em sua maioria, ter uma árvore em sua casa, alegando que o espaço no terreno 

das residências é insuficiente para mantê-las em condições adequadas. 

 

 
                     Fonte: Foto da autora, 2007. 
 
Foto 5 - Rua Décio Fonseca, no barro das Rocas, mostrando o plantio inadequado de  árvores devido a 

falta de espaço e a exigüidade de espaço nas calçadas para o desenvolvimento adequado das 
mesmas. 
 

No que se refere a sua segurança, ao mesmo tempo em que muitos moradores de 

Rocas percebem e compreendem o seu bairro como um lugar tranqüilo entendem, também, 

que ocorre a perda dessa tranqüilidade e aumento da violência a cada dia. Quando 

questionados sobre o que consideram importante para melhorar as condições ambientais no 

bairro, responderam, em sua maioria: iluminação pública, segurança, limpeza, cuidado com as 

árvores, existência de um posto de saúde e calçamento. 

Já no bairro de Petrópolis, o que os moradores consideraram importante para 

melhorar as condições ambientais no bairro foram: limpeza das ruas, o plantio de mais árvores 

e saneamento básico (Foto 6).  

Segundo a fala da população entrevistada nos dois bairros pesquisados, os mesmos 

possuem um fraco poder de articulação ambiental, sendo o bairro Petrópolis fortemente 

planejado quanto a sua arborização. Já o bairro Rocas conta atualmente com uma arborização 
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realizada pelos próprios moradores, sendo de uma baixa diversidade de espécies e plantada 

muitas vezes em locais inadequados, quebrando, deste modo, a calçada e atingindo a fiação 

elétrica. 

 

 
                         Fonte: Foto da autora ,2007. 
 

Foto 6 : Arborização de rua, do bairro Petrópolis, em Natal/RN. 

 

 Uma das questões levantadas durante a pesquisa foi sobre a responsabilidade 

pelas árvores plantadas nos espaços públicos (calçadas, praças e jardins), se as mesmas são de 

responsabilidade da prefeitura ou dos moradores das residências onde elas se encontram.  

No bairro Petrópolis, em sua maioria, os moradores concordam que é de 

responsabilidade da Prefeitura as árvores plantadas nos espaços públicos como esta sendo 

demonstrado na fala de um dos seus moradores.  

De acordo com João Maria Santos de 40 anos, morador do bairro Petrópolis: 

 

As árvores plantadas nos espaços públicos são importantes para todos nós, 
logo não devem ser cortadas e sim, aparadas, caso seja necessário, por pessoas 
preparadas para isso (Pesquisa de campo, 2007). 
 

Um único morador, dentre os 80 entrevistados no bairro Petrópolis, discorda que 

as árvores plantadas nos espaços públicos são de responsabilidade da Prefeitura através da 

SEMURB. 
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 O senhor João Almeida de 56 anos diz: 

 

A prefeitura não deveria mandar em tudo, pois deveria haver um diálogo 
com os moradores para saber se está sendo bom para os moradores 
(Pesquisa de campo, 2007). 
 
 

No bairro das Rocas, a maior parte dos seus moradores concorda com o papel 

exercido pelo poder público sobre a arborização urbana, mas, do total de entrevistados 24 

pessoas foram contra . 

Segundo Maria Cândida da Silva, moradora do Bairro Rocas: 

 

Não são apenas os órgãos públicos que deveriam decidir sobre a 
arborização do bairro, mas principalmente os seus moradores pelo fato de 
cuidarem das árvores (Pesquisa de campo, 2007). 
 

 

A relação existente entre percepção da população e a visão dos órgãos 

competentes, no que diz respeito à arborização urbana, nos dois bairros diferem em alguns 

pontos específicos e fins desejados. O morador avalia seu meio mais por aspectos qualitativos 

e em termos de deficiência de equipamentos urbanos locais, enquanto os órgão públicos, em 

alguns casos, enfatizam a quantidade de área arborizada, sendo a preocupação com a sua 

qualidade das árvores inseridas na cidade, bastante recente. 

Mas para se ter uma maior percepção é preciso tempo. Deste modo, o tempo de 

moradia dos entrevistados de cada bairro, foi escolhido como um dos pontos chave da 

pesquisa por se acreditar que, de acordo com o tempo de vivência em um determinado lugar, 

as pessoas conseguem criar laços emocionais, em seu espaço de tal forma que esses locais 

possam despertar afeições ou desprezo pelo ambiente em que vivem, influenciando nas 

atitudes benéficas ou maléficas sobre o meio ambiente. 

A consciência do passado é um elemento importante no amor pelo lugar, o que 

proporciona atitudes positivas e ligações de pertencimento, e consequentemente, a valorização 

do espaço vivido (Foto 7). 
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                        Fonte: Foto da autora ,2007. 
 

Foto 7: Morador  do bairro Petrópolis, em Natal/RN, e freqüentador da praça cívica. 

 

De acordo com os dados levantados, foi possível verificar que há uma 

descontinuidade ou incompatibilidade, em determinados momentos, entre a percepção da 

população e dos órgãos de planejamento.Porém, as aproximações quantos aos objetivos 

almejados são incontestáveis. 

 

 

5.4 O plano de arborização pública de Natal- RN. 

 

 

De acordo com os seus objetivos principais, o plano de arborização do município 

de Natal- RN, visa uma maior valorização da fauna e da flora nativa, resgatando o papel da 

vegetação urbana e garantindo à população o direito a uma melhor qualidade de vida 

(Prefeitura Municipal do Natal, 2006). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), um plano de 

arborização é o conjunto de métodos e medidas adotadas para preservação, expansão, 

planejamento, manejo e gerenciamento de áreas verdes e da arborização urbana, conforme as 

características físicas, ambientais, sociais, econômicas, históricas e culturais das diferentes 

regiões em que as mesmas ocorrem ou possam vir a ocorrer e com a distribuição da população 

na cidade (SBAU, 2007). 

A escolha de uma espécie para arborização urbana exige um conjunto 

complementar e essencial de informações relacionadas à adaptabilidade ao ambiente das 
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cidades, tais como, facilidade para a obtenção de plantas jovens, velocidade de crescimento, 

susceptibilidade a pragas e doenças e conformação da copa. Muitas dessas informações, 

entretanto, não estão despertando o interesse de grande parte dos citadinos.   

Isso indica que para que programas de arborização venham a ser eficientes 

efetivamente é preciso contemplar, antes de tudo, campanhas educativas que venha a elucidar 

algumas possíveis dúvidas quanto às árvores escolhidas para o plantio e suas funções no meio 

urbano e não apenas a sua beleza paisagística. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Durante muito tempo, os problemas ambientais urbanos que afetavam o 

cotidiano da população de um bairro permaneciam praticamente ignorados ou recebiam uma 

atenção superficial tanto dos ambientalistas quanto dos órgãos de planejamento. O debate 

centrava-se, geralmente, nos temas globais que ameaçam o planeta e os grandes ecossistemas. 

Diversas questões urbanas eram deixadas em segundo plano, não contemplando 

aspectos importantes ligados ao meio ambiente e à vida cotidiana, de uma determinada 

população e o seu contexto sócio-ambiental.   

Nas últimas décadas, a arborização vem conquistando uma atenção cada vez 

maior, seja pelas suas funções e benefícios , seja pelos problemas que se apresentam em todo 

o mundo, país, bem como, na cidade do Natal/ RN.  

O desafio existente na atualidade, no entanto, é o de formular vínculos viáveis para 

a implantação de melhoramentos, que sejam, tanto técnicos quanto socialmente viáveis e 

eficazes. 

Os resultados obtidos, através desta pesquisa, possibilitaram o estabelecimento de 

uma série de relações dos moradores, de ambos os bairros, perante a sua realidade pois, por 

meio deste, foi possível compreender que os estímulos que provocam as sensações passam 

pela emoção e pelo pensamento (crenças) para posteriormente chegar de fato à ações coletivas 

eficazes.  

Embora as percepções sejam subjetivas para cada indivíduo, admite-se que 

existam recorrências comuns, seja em relação às percepções e imagens pessoais, seja em 

relação às condutas possíveis; por isto, também se admita que as expectativas compartilhadas 

pela população, assim como a sua operacionalização consciente, por meio de políticas e 

programas urbanísticos, sejam de fundamental importância para nortear as ações públicas. 

Os resultados obtidos através da fala dos moradores dos bairros Petrópolis e 

Rocas, sobre as suas percepções do verde , demonstram uma certa  uniformidade em relação à 

aprovação da existência da vegetação no meio urbano, o reconhecimento da falta de 

sombreamento, a colaboração das árvores para minimizar a poluição do ar e ainda, a 

preocupação com a sua manutenção.  

Em Petrópolis a utilização correta da arborização foi considerada um dos pontos 

essenciais no bairro, que conta com uma arborização planejada, porém, pouco diversificada 

com 45 espécies, dentre as quais, apenas seis dessas espécies correspondem a 49% das 
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árvores, como mostra o trabalho realizado por Cestaro et al. (2003), reduzindo as funções 

benéficas da arborização no meio urbano. 

No bairro das Rocas, a arborização foi realizada pelos próprios moradores e das 27 

espécies encontradas cinco delas dominam a paisagem do bairro que também apresenta uma 

baixa diversidade da flora. 

Após a aplicação dos formulários nos bairros Rocas e Petrópolis, no intuito de 

melhor conhecer o pensamento dos moradores desses bairros em relação a sua arborização, 

foi possível identificar os motivos pelos quais essas pessoas, apesar de reconhecerem direta 

ou indiretamente a importância da arborização no meio urbano, não direcionam a esse 

componente arbóreo muita atenção, no que se refere, aos seus cuidados. 

A falta de informação por parte de alguns moradores, de ambos os bairros, sobre o 

papel primordial que a arborização exerce para o equilíbrio ambiental urbano, é perceptível 

através do nível de imprecisão que permeia as respostas nas mais diferentes faixas etárias.  

Apesar dessa imprecisão nas respostas, os moradores do bairro das Rocas atuaram 

decisivamente na implantação da sua arborização por reconhecerem, mesmo que de forma 

indireta, os benefícios da vegetação no meio urbano.   

Mesmo sem formação técnica, as pessoas têm uma opinião sobre a arborização 

urbana e são capazes de perceber mudanças e alterações na paisagem da cidade a partir das 

suas árvores. 

 Os moradores do bairro de Petrópolis, possuem um maior conhecimento técnico, 

mas atuaram de maneira restrita, no que se refere a arborização existente nas calçadas e nos 

canteiros centrais, já que a mesma foi implantada pelo órgão público responsável. 

Planejar o ambiente urbano e domiciliar requer tempo e aceitação do meio, 

portanto o tempo de moradia também foi contemplado como um dos fatores de grande 

relevância para um melhor entendimento das diferentes percepções sobre o bairro, sendo 

encontrada uma média de 16,4 anos de moradia para Rocas e 22,5 anos de moradia para 

Petrópolis onde, a maior parte das pessoas entrevistadas, moram em casa própria (68% em 

Petrópolis e 75% em Rocas) e 25% dos moradores dos dois bairros moram em casas alugadas.  

No que se refere aos dados socioeconômicos, a começar pelo grau de escolaridade 

da população entrevistada, a maior parte dos moradores do bairro Petrópolis (61%) possuem 

pelo menos o 2º grau completo, enquanto que os moradores de Rocas, em sua expressão 

majoritária, possuem o 1º grau incompleto (42%) ou o 2º grau completo (39%).  

Além de um maior grau de escolaridade, os moradores de Petrópolis também 

apresentaram uma renda mensal superior. Cerca de 50% dos entrevistados apresenta renda 



80 
 

entre 3 e 5 salários mínimos e 19% renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos . Em Rocas 76 

% dos entrevistados possuem renda entre 1 e 3 salários e somente 11 % recebem acima disso. 

A renda e o grau de escolaridade foram fatores de forte influencia na maneira de manifestar as 

suas intenções e preocupações quanto às questões ambientais do bairro, mas ambos os 

moradores, tanto de Rocas quanto Petrópolis, possuem posições bastante similares, no que diz 

respeito, ao papel da arborização no meio urbano.  

Os moradores do bairro das Rocas, apesar de reconhecerem a importância da 

arborização no meio urbano, não acreditam na eficácia das árvores existentes atualmente no 

meio ambiente local, pois o uso indevido de algumas espécies no período em que foram 

plantadas, bem como a localização inadequada, de algumas árvores lhes acarreta sérios 

prejuízos, tanto pela falta de espaço, quanto pela competição com os equipamentos urbanos, 

tais como, iluminação e pavimentação.  

Faz-se necessário promover o incentivo do plantio consciente de árvores nativas 

para que estas possam refletir a realidade ambiental da população.  

Diante desta e de outras realidades, o aspecto cultural deve sempre ser levado em 

consideração em qualquer plano de arborização, uma vez que plano de arborização que se 

pretende implantar na cidade terá influência direta no meio e, consequentemente, será um 

reflexo da cultura do grupo social a que se destina. Portanto, mesmo que a equipe técnica de 

um determinado órgão responsável pela arborização de uma cidade tente materializar suas 

idéias em determinado plano destinado a esse fim, só encontrará resultados positivos à medida 

em que considerar os traços e influências do pensamento dos moradores do local a que se 

destina. 

Atualmente são várias as dificuldades existentes para agregar a participação 

popular e os critérios técnicos legais, pelos mais variados motivos, todavia o estímulo à 

participação das pessoas trará mudanças significativas para a qualidade ambiental, 

privilegiando não apenas aspectos quantitativos, mas, principalmente os qualitativos. 

Apesar do grau de escolaridade e rendimento dos moradores do bairro das Rocas 

serem inferiores, quando comparados com o dos moradores de Petrópolis, houve uma certa 

homogeneidade no que se refere aos benefícios da vegetação urbana o que nos leva constatar 

que a percepção, a pesar de ser influenciada por diferentes níveis de instrução e financeiros, 

não foi um fator decisivo para as analises sobre o papel da arborização existente nos bairros 

pesquisados, porém as formas de interpretar e relatar esses benefícios foi demonstrada, de 

maneira mais direta, nas intenções ambientais dos moradores  do bairro Petrópolis. 
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O caminho para conhecer a realidade do meio ambiente, seja ele rural ou urbano, é 

a participação direta e intensa do corpo-mente como um todo, na fase do processo cognitivo, 

utilizando todos os sentimentos, internos ou externos. O corpo participa ativamente no 

processo de conhecimento, principalmente pela constante adaptação ao meio em que vive e 

com o qual interage. 
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Apêndice A: Planta do bairro Petrópolis 

 
 
 

 
   Fonte: SEMURB (2005). 
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Apêndice B: Planta do bairro das Rocas. 

 
 

 
    Fonte: SEMURB (2005). 
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Apêndice C: Foto do bairro Petrópolis em Natal/RN. 
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Apêndice D: Foto da rua Seridó no bairro  Petrópolis em Natal/RN. 
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Apêndice E: Foto do bairro das Rocas em Natal/RN. 
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Apêndice F: Arborização de rua, do bairro das Rocas, em Natal/RN. 
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Apêndice G: Foto do bairro das Rocas em Natal/RN. 
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Apêndice H: Poda da árvore, feita pelo próprio morador, no bairro das Rocas 
em Natal/RN. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

Apêndice I: Formulário aplicado na pesquisa de campo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA-PPGE (2007) 

PESQUISA: ARBORIZAÇÃO URBANA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
ALUNA: MARILUCE DOS SANTOS SOUZA 

FORMULÁRIOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

 
RESPONSÁVEL PELO FORMULÁRIO: __________________ Nº:_______ 
 
Data da entrevista:_____/______/_______     Horário:____________________ 

_________________________________________________________________ 

1º Parte: Perfil dos entrevistados: 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
 
A-Bairro:____________ B- Rua em que mora  :_______________________Nº___ 

C- Idade: _________________________ 
D- Sexo:      1-(   ) Masc.                          2-(     ) Fem. 
 
Naturalidade : __________________________________________________________ 
 
1-Há quanto tempo reside nesta casa ? ________meses    _______________anos 
 
1-Casa própria  (     )          2-Alugada (    )        3-Cedida (    )        4-Outra (       ) 
 
2-Em qual bairro ou cidade morava antes de vir para cá ? _______________________ 
 
(    ) Outra cidade do Estado. Qual ?______________________ 
 
(    ) Outra cidade fora do Estado. Qual ?__________________ 
 
3-Em qual bairro gostaria de morar ? _____________________.  
 
Por quê ? ___________________________________________ 
 
2º Parte : Perfil socioeconômico 
 
4-Grau de escolaridade: 
 
1-(    ) 1º Grau completo; 
2- (    )  Não alfabetizado  
3-(    ) 1º Grau incompleto; 
4-(    ) 2º Grau completo; 
5-(    ) 2º Grau incompleto; 
6-(    ) 3º Grau incompleto; 
7-(    ) 3º Grau completo; 
5-Profissão (ou ocupação):  ______________________________________________ 
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6-Renda familiar: 
 
1-(     ) 1 a 3 salário mínimos; 
2-(     ) De 3 a 5 salários ; 
3-(     ) De 5 a 10 ; 
4-(     ) Entre 10 e 15; 
5-(     ) Acima de 15 salários; 
6-(     ) Sem renda; 
 
7-Quantas pessoas moram com você ?_ 
 
1-(    ) Mora sozinho (a); 
2-(    ) Uma; 
3-(    ) Duas; 
4-(    ) De 3 a 5; 
5- (   ) 5 ou mais 
_________________________________________________________________ 
 
3ºParte: Percepção ambiental dos moradores 
 
8-Anda pelo bairro com Freqüência ? 
 
 
1-(    ) Todos os dias; 
2-(    ) Alguns dias da semana; 
3-(    ) Quando vou para o trabalho; 
4-(    ) Só quando vou praticar esportes; 
5-(    ) Só para ir a escola; 
6-(    ) Não ando. 
 
9-Você conhece alguma praça ou área verde do seu bairro? 
 
1-SIM   (       )                                2- NÃO (      ) 
 
Qual ? ______________________________________________________________ 
 
10-Freqüenta alguma outra área verde pública que não seja do bairro onde mora ? 
 
1-(      ) Sim. / Qual ? ________________________________ 
2-(      ) Não  
 
11-Este local (praça ou área verde do bairro) necessita de alguma mudança ?  
 
1-SIM (      )                      2-NÃO  (      ) 
Qual ? _____________________________________________________________ 
 
 
 
12-Como você considera a vida no seu bairro ? 



96 
 

 
1-(     ) ótima; 
2-(     ) Boa; 
3-(     ) Regular; 
4-(     ) Péssima; 
5-(     ) Não sei; 
6-(     ) Não quero responder 
 
13-Quais características lembra o bairro onde mora ? 
 
1-   (   ) Meios de transporte disponíveis; 
2-   (   ) Segurança; 
3-   (   ) Ventilação;  
4-   (   ) Boas escolas públicas; 
5-   (   ) Muito verde  
6-   (   ) variedade de estabelecimentos comerciais; 
7-   (   ) Tranqüilidade; 
8-   (   ) O canto dos pássaros; 
9-   (   ) As casas são boas; 
10- (   ) Várias opções de cultura,e lazer  . 
11- (   ) A infância;  
12- (   ) Insegurança; 
13- (   ) Problemas sanitários e ambientais (lixo;  poluição das águas; poluição do ar). 
14- (   ) Corte das árvores;  
15- (   ) ruas esburacadas;  
16- (   ) barulho; 
17- (   ) Os edifícios; 
18- (   ) O cheiro 
19- (   ) as árvores frutíferas; 
20- (   )  falta de iluminação; 
21- (   ) As festas; 
22- (   ) Serviço público de saúde de qualidade; 
23- (   ) Mal cheiro; 
24- (   ) Beleza paisagística; 
25- (   ) A insegurança; 
26- (   ) Grande nº de igrejas; 
27- (   ) Proximidade com o local de trabalho. 
28- (   ) Os familiares  
29- (   ) A boa  vizinhança;  
30- (   ) Temp. agradável; 
31- (   )  Abafado; 
32- (   ) Ruas bem asfaltadas; 
33- (   ) As amizades; 
34- (   ) As pichações; 
35- (   ) Os vizinhos chatos; 
36- (   ) Serviços público de saúde e educação ruim; 
37- (   ) Outros _________________________________________ 
 
14-A sua residência possui alguma árvore ? 
 
1- (   ) Jardim; 
2- (   ) Quintal; 
3- (   ) Horta; 
4- (   ) Não possui. 
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15-Como você qualifica sua rua em relação às árvores ? 
1- (    ) Boa; 
2- (    ) Regular; 
3- (    ) Ruim; 
4- (    ) Não sabe; 
 
Por que ?: ______________________________________________________ 
 
16-Quem planta as árvores que existem em frente a sua casa ? 
 
1-(     ) Os próprios moradores. 
2-(     ) Os órgãos públicos 
3-(     ) Não existem árvores. 
 
17-É de seu agrado as árvores existentes nas calçadas? Por quê ? 
 
1-SIM    (     )                                  2- NÃO  (     ) 
 
 
 
18-Você aceitaria uma muda de árvore em sua calçada ? Por quê ? 
 
 
 
19-Você acha as árvores importantes? Por que ? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
20-Você conhece as árvores do seu bairro ? Cite o nome de duas.  
 
 
1- (     ) Mangueira; 
2- (     ) Coqueiro; 
3- (     ) Jambeiro; 
4- (     ) Goiabeira; 
5- (     ) Palmeira; 
6- (     ) Cajueiro; 
7- (     ) Acássia; 
8- (     ) Ipê; 
9- (     ) Algodoeiro; 
10-(    ) Brasileirinho 
11-(    )  Palmeira 
12-(    ) Roseira; 
13-(    ) Outras_______ 
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21-Gosta das árvores ? 

                                      1-(      ) Não                           2-(      ) Sim 
 

22-Caso fosse plantar alguma árvore que espécie plantaria? Por que ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
23-Você sabe quais são os cuidados necessário para o plantio das árvores ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
24-O que você considera importante para melhorar a arborização existente no bairro?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
25-Quais são os principais problemas provocados pelas árvores existentes no bairro ? 
 
1-  (    ) Suja a calçada; 
2-  (    ) Quebra a calçada; 
3-  (    ) Cupim; 
4-  (    ) Atrapalha a passagem; 
5-  (    ) Atrapalha a visão; 
6-  (    ) Tira a luminosidade; 
7-  (    ) Ventania forte; 
8-  (    ) Bate na fiação elétrica; 
9-  (    ) Serve para esconder os ladrões ou marginais; 
10- (    ) Atrapalha a sinalização; 
11- (    ) Cresce rápido; 
12- (    ) Risco de tombamento; 
13- (    ) A maioria das árvores são velhas; 
14- (    ) Não produzem frutos; 
15- (    ) Cresce lentamente; 
16- (    ) As brincadeiras das crianças nas árvores; 
17- (    ) Não são adequadas para o local; 
18- (    ) Não tem nenhuma utilidade; 
19- (    ) Serve para acumular lixo; 
20- (    ) A maioria delas estão em péssimo estado. 
21- (    ) Outros:____________________ 
 
26-As árvores plantadas nos espaços públicos (calçadas, praças e jardins) são de 
responsabilidade da prefeitura e nenhum morador pode removê-las sem autorização do órgão 
público responsável. Você concorda com isso ? 

 
 


