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RESUMO

O  acelerado  crescimento  urbano  no  país  nas  últimas  décadas  a  partir  da
industrialização e a concentração dos fatores industriais e produtivos fez com que
muitas  pessoas migrassem para  grandes centros  urbanos.  Nessa perspectiva,  o
presente trabalho  evidencia o processo de expansão do bairro IPS localizado no
município de Campos dos Goytacazes, Rio de janeiro entre o período de 2004-2020
através do levantamento histórico, bibliográfico, censitário e o uso das plataforma
Google  Earth  Pro  e  Google  Street  View,  com  o  objetivo  de  analisar  as
transformações ocorridas no uso e ocupação do solo, ou seja, a expansão urbana e
o adensamento demográfico da área. Conclui-se que partir das análises históricas,
bibliográficas  e  censitárias  e  a  utilização  das  técnicas  de  fotointerpretação,  foi
possível observar a consolidação do bairro, indicando dinâmicas importantes para
entender o processo de ocupação e ressignificação do bairro entre o período 2004-
2020.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Geografia Urbana, Expansão Urbana.



ABSTRACT

The accelerated urban growth in the country in recent decades from industrialization
and the concentration of industrial and productive factors has caused many people to
migrate to large urban centres. From this perspective, the present work evidences
the process of  expansion of  the  IPS neighborhood located in  the  municipality  of
Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, between the period 2004-2020 through the
survey  of  historical,  bibliographic,  census  and  the  use  of  Google  Earth  Pro  and
Google Street View plataforms, with the aim of analyzing the transformations that
ocurred  in  the  use  and  occupation  of  the  soil,  that  is,  urban  expansion  and
demographic density in the area. It is concluded that starting historical, bibliographic
and census analyses and the use of photointerpretation, It was possible to observe
the consolidation of the neighborhood, indicating important dynamics to understand
the process of occupation and resignification of the neighborhood between the period
2004-2020.  

Key-words: Remote Sensing, Urban Geography, Urban Expansion. 
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1. INTRODUÇÃO

Desde  que  a  civilização  começou  ocupar  diferentes  formas  de  viver  no

espaço  geográfico  através  das  relações  sócio-espaciais  tais  como  relações

econômicas, político e cultural na sociedade, as ciências como filosofia, matemática,

engenharia, geografia etc., passam a questionar os fenômenos da urbanização seja

através de teorias,  conceitos em diversos campos de estudo.  A geografia  como

ciência que não cabe só de interpretação e classificação do mundo, torna-se objeto

de  estudo  capaz  de  elucidar  as  dinâmicas  dos  fenômenos  existente  no  meio

(natureza) e também o espaço (junção de homem e natureza) com suas relações,

sendo assim a "geografia é a disciplina que procura descrever e interpretar o caráter

variável da terra, de lugar a lugar, como o mundo do homem” e a Geografia é o

“estudo que busca proporcionar a descrição científica da terra como o mundo do

homem”. (HARTSHORNE, 1978 apud MAGALHÃES, 2007, p. 4).

Pensando nessa relação do homem e meio proposto pela geografia abre-se

as possibilidades para se estudar o espaço urbano como resultante às questões

habitacionais e seus desdobramentos na organização socioespacial das cidades, ou

seja, espaço humano/social (CORRÊA, 1995). 

A grande aglomeração em um curto espaço de tempo ocasionou no mundo

inteiro  a  formação  de  bairros  e  periferias  configurando  uma  nova  realidade

socioespacial dos território de muitas cidades. Historicamente com a industrialização

e  a  concentração  dos  fatores  industriais  e  produtivos  nos  centros  urbanos,  as

pessoas  passaram  a  migrar  para  grandes  centros  em  busca  de  melhoria  de

qualidade de vida. No Brasil nas cidades e municípios não tão populosos e sem a

dinâmica da industrialização das grandes metrópoles, ou seja, nas cidades rurais, o

processo de uso e ocupação do solo urbano se perpetuaram por diversos ciclos

econômicos ao decorrer dos anos ocasionando o processo formação de bairros e

periferias existentes por todo território brasileiro (CORRÊA, 2011). 

Nessa  perspectiva,  o  presente  trabalho  busca  evidenciar  o  processo  de

expansão do bairro IPS localizado no município de Campos dos Goytacazes, Rio de

janeiro entre o período de 2004-2020 através do levantamento histórico, bibliográfico

e da plataforma Google Earth Pro, com o objetivo de analisar as transformações
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ocorridas no uso e ocupação do solo, ou seja, a expansão urbana e o adensamento

demográfico da área.

Através da implementação da técnica de interpretação visual passo a passo,

foi  possível evidenciar  o  processo de expansão do bairro  durante o intervalo de

tempo entre 2004-2020. Tal metodologia possibilitou através de dados quantitativos

dos censos de 2000 e  2010 e imagens de satélite  disponibilizadas pelo  Google

Earth,  como  dados  que  possibilitam  interpretar  as  feições  existentes  e  também

estabelecer  critérios  de  análise  que  pudessem  demonstrar  as  transformações

ocorridas, seja através de construções e revitalizações e até mesmo agentes diretos

e indiretos, tendo como resultado o reconhecimento desses alvos nas imagens de

Sensoriamento  Remoto  que  pudessem  demonstrar  sinais  de  transformação  no

bairro.  Os  resultados obtidos neste  trabalho a  partir  da  extração  de  feições  em

imagens, possuem relevância para a gestão e validação no ordenamento do uso e

cobertura do solo pelo órgãos público e privado.

2. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é analisar as transformações ocorridas no uso

e ocupação do solo no bairro IPS localizado em Campos dos Goytacazes, Rio de

Janeiro.

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Como  objetivo  específico  estabeleceu-se  o  levantamento  histórico  e

bibliográfico da área de estudo, interpretação dos dados do Censo de 2000 e 2010

dos  setores  censitários  do  bairro  IPS,  analise  espacial  do  bairro  IPS  utilizando

técnicas de fotointerpretação e imagens do Google Earth Pro. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1. Histórico da cidade de Campos dos Goytacazes

Historicamente  segundo  a  Câmara  Municipal  de  Campos  dos  Goytacazes

(2016) a cidade nasce partir de um engenho construído em terras doadas pela coroa



15

Portuguesa as capitanias de São Tomé ao lado do Rio Paraíba do Sul, fato que

demonstra  o  caráter  latifundiário  na  construção  histórica  da  cidade  através  das

Sesmarias. Desde então a circulação mercantil da terra urbana na cidade é limitada

pela  especulação  fundiária,  que  retém  loteamentos  de  solos  construtivos,

demonstrando a força do setor especulativo imobiliário de grandes empresários a

dispor de volumes cada vez maiores de recursos para a produção imobiliária na

cidade (FREITAS, 2011). 

 Pinto (1987) relata em seus estudos de que Campos no período entre 1950-

1960, devido o declínio nas lavouras de café, cana-de-açúcar e o advento de novas

leis trabalhistas no campo, a cidade experimentava as consequências do êxodo rural

como nas zonas urbanas existentes por meio de ocupações irregulares por parte de

grupos que começam a migrar do campo para a cidade no processo de favelização

campista. Sendo assim, a partir destes acontecimentos a cidade de Campos começa

a  demonstrar,  de  fato,  os  problemas  sócio-espaciais  acometidos  pela  dualidade

centro x periferia que serão abordados ao decorrer deste trabalho.

4.2. A Geografia Urbana

Sendo  assim,  tendo  como  precursor a  Geografia  Urbana,  Humanística  e

Cultural e suas diversas possibilidades proposta pelo materialismo dialético proposto

por  Marx  (1996)  em analisar  a  produção e  reprodução da sociedade,  a  mesma

passa a ser entendida que é movida pelo sistema capitalista onde através do poder

de produção, de pensamento,  e de poder econômico e político acaba moldando

grandes  modelos  de  sociedade,  pois  “os  fatores  dinâmicos  das  transformações

sociais  devem  ser  buscados  no  desenvolvimento  das  forças  produtivas  e  nas

relações que os homens são compelidos a estabelecer  entre si  ao empregar as

forças  produtivas  por  eles  acumuladas  a  fim  de  satisfazer  suas  necessidade

materiais” Marx (1996, p. 30).

Sendo  assim,  refazer  uma  leitura  sobre  a  expansão  urbana  a  partir  do

materialismo marxista é entender que através da mesma o espaço urbano passou a

ser encarado como um produto social advindo dos meios de produção econômica.

Desta forma pensar a construção da cidade de Campos dos Goytacazes através dos

ciclos econômicos da cana-de-açúcar,  café etc.,  até  mesmo o descobrimento da
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bacia petrolífera de campos é incorporar essa dialética marxista em se pensar como

ocorreu a expansão da cidade. 

A fim de contextualização, entende-se por (TEIXEIRA; BARBOSA, 2014, p. 3)

que:

“expansão  urbana  é  um  processo  pelo  qual  as  cidades  passam
constantemente desde o momento de sua existência, podendo ser em maior
ou  menor  intensidade.  De  toda  forma  implica  em  crescimento.  Esse
crescimento  pode  ser  analisado  por  diversas  perspectivas,  como,  por
exemplo, pelo aspecto demográfico.” (TEIXEIRA; BARBOSA, 2014, p. 3)

Neste sentido é preciso evidenciar que o processo de produção do espaço

direcionadora da construção de uma ideia sobre a cidade e o urbano apresentam

características  a  serem  consideradas  além  do  adensamento  demográfico,  mas

também sobre a perspectiva de que (Rigatti; Reckziegel, 2002, p. 36)

“O crescimento urbano por extensão caracteriza-se pela incorporação de
áreas de uso ainda não urbano para o de uso urbano, diferentemente do
crescimento  por  densificação,  no  qual  se  aumenta  a  intensidade  de
utilização – por verticalização, por exemplo – de áreas já disponíveis como
urbanas, sem a incorporação de novas.” (Rigatti; Reckziegel, 2002, p. 36)

Seguindo a abordagem do conceito de expansão da cidade juntamente com o

processo histórico na formação e ocupação do solo, os loteamentos desempenham

um papel importante na criação de bairros que constituem as cidades, pois passam

a estabelecer dinâmicas sociais e econômicas em um determinado espaço social.

Isso significa que, nesse mercado, nasce a ideia de parcelamento de solo e também

a criação de bairros residenciais, condomínios e bairros periféricos na cidade. Além

do mercado imobiliário, outros agentes atuam de maneira expressiva na produção,

apropriação e parcelamento do solo. CORRÊA (1995) evidência cinco atores sociais

na  produção  e  reprodução  do  espaço:  proprietários  dos  meios  de  produção,

sobretudo os grandes industriais;  proprietários fundiários; promotores imobiliários;

Estado. Partir disso é possível entender que a cidade de Campos, assim como seus

bairros  apresentam um viés  latifundiário,  econômico  e  imobiliário  que  ocorreram

durante séculos até nos dias atuais. (FREITAS, 2011).
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4.3. Caracterização do bairro IPS e o Município de Campos dos Goytacazes

Atualmente  o  município  de  Campos  dos  Goytacazes,  situado  no  Norte

Fluminense do estado do Rio de Janeiro é o maior município do estado de acordo

com o último Censo do IBGE (2010), o município apresenta uma extensão territorial

equivalente a 4.031,989 km² com uma população estimada de 507.548 (IBGE 2019),

onde corresponde a 115,16 hab/km²  possuindo cerca  de 126 bairros,  sendo um

deles o loteamento do bairro  IPS que é a área de estudo do presente  trabalho

segundo o perfil dos bairros estabelecido  pelo Centro de Informações e Dados de

Campos – CIDAC (Figura 1).

Figura 1. Localização do Bairro IPS

 

Fonte: Elaborado por Charles Santos e Diego Moreira.

O bairro IPS nasce do loteamento feito pelo vice-governador Celso Peçanha

(1958)  e  depois  governador  com  a  morte  de  Roberto  Silveira  (1961)  onde

determinou  a  construção  de  várias  casas  populares  unifamiliares  para  os

funcionários do estado, criando assim um dos primeiros conjuntos habitacionais de

seu governo. O servidor estadual que quisesse adquirir as casas pagaria prestações

que  eram  descontadas  em  seus  contra  cheques  sem  comprometer  seus

orçamentos. Trecho (Figura 2) retirado do jornal A Noite (1961) vinculado ao estado
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do Rio de Janeiro demonstra a necessidade da criação das casas populares aos

trabalhadores do estado.

Figura 2.    Recomendação para construção de casas populares no então bairro IPS.

Fonte: Jornal A Noite, Rio de Janeiro, 1961.

Neste cenário da época depois de sua criação, o bairro apresentava poucas

condições de desenvolvimento urbano e de atividades econômicas, demonstrando

assim um o modo de vida periférico existente por não haver saneamento básico e

estruturas urbanas.   Segundo Povoa (2002, apud XAVIER, 2004),

campos  passou  a  apresentar  uma  dupla  configuração:  um  centro
urbanizado,  saneado  e  esteticamente  burguês  e  os  bairros  periféricos,
ocupados  por  trabalhadores  pobres,  desprovidos  de  saneamento  e  de
outros serviços de infraestrutura básica. Configuração que corresponde ao
segundo  período  de  segregação  das  cidades  brasileiras,  baseado  na
dualidade centro x periferia Povoa (2002, apud XAVIER, 2004)

Com o tempo a área passou a atrair novos investimentos do poder público e

privado.  O cenário  de  saneamento  básico  no  bairro  se  transforma partir  desses

investimentos em infraestrutura, diminuindo o número expressivo de domicílios sem

saneamento  no  bairro.  Investimentos  com  obras  de  infraestrutura  urbana

(Construção de  vias públicas como por exemplo a Rua Dr. Beda; não datada  e

Arthur Bernardes; 2011), instalação setores industriais de pequeno e médio porte, de

comércio e serviço diversificado também fez com que consolidasse uma nova área

para investimentos pautada na localização Jornal Terceira Via  (2020).
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 O fator de localização do bairro IPS existente nos dias atuais demonstra a

ideia  de  condição  social  de  que  os  moradores  teriam  segurança  mediada  pelo

estado  assim  como  também  equipamentos,  serviços,  comércio,  saúde  e

investimentos em infraestrutura urbana, que como resultado constitui um ‘status’ ao

perfil do bairro e aos moradores que residiam no mesmo. Para Villaça (2001),

Há consenso  atualmente de que  o espaço  urbano é produzido [...]  pelo
trabalho social despendido na produção de algo socialmente útil. Logo, esse
trabalho possui um valor. Uma pergunta fundamental que poucos se fazem:
qual  é o produto deste  trabalho? Há aí  dois  valores a se considerar.  O
primeiro  é  o  dos  produtos  em si  [...].  O  outro  é  o  valor  produzido  pela
aglomeração. Esse valor é dado pela localização (das formas espaciais) [...]
A localização se apresenta assim como um valor de uso da terra que, no
mercado, se traduz em preço da terra (VILLAÇA, 2001: 72)

Neste caso a terra urbana tem valor como qualquer mercadoria,  ou o que

podemos chamar de “uso e de troca”, pois o trabalho humano e as relações sociais

criam a localização, fundamental na determinação do preço do lote com base no

princípio de localização da terra. Assim então o processo de produção do espaço

agora  é  mediada  não  só  pelo  fator  de  produção,  mas  também  dotada  de

subjetividades  e  significados.  Autores  como Pirovani  (2011,  p.27)  enfatizam que

“Isso significa que a utilidade da moradia enquanto unidade central de consumo não

é apenas definida pelas suas características internas enquanto objeto construído”.

Seu  valor  de  uso  é  também  determinado  pela  sua  articulação  com  o  sistema

espacial  de objetos imobiliários que  compõem o valor de uso complexo do solo,

representado pelo espaço urbano e pelos diferentes conteúdos sociais e simbólicos

presentes no espaço.

4.4. Geotecnologia como ferramenta para estudos Urbanos

Nesta perspectiva, a geografia se abre para a construção da compreensão do

mundo  através  da  espacialidade  das  relações  sociais  e  suas  técnicas  que

possibilitam compreender a produção e reprodução do espaço. Sendo assim, o uso

das geotecnologias como o sensoriamento remoto possibilita estudos avançados ao
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que tange áreas urbanas com diversas técnicas de processamento. De acordo com

(ROSA, 2005, p. 81) as geotecnologias são:

O conjunto  de tecnologias para coleta,  processamento,  análise e
oferta de informações com referência geográfica. As geotecnologias
são compostas por soluções em hardware, software e peopleware
que  juntos  constituem  poderosas  ferramentas  para  tomada  de
decisões. Dentre as geotecnologias podemos destacar: sistemas de
informação  geográfica,  cartografia  digital,  sensoriamento  remoto,
sistema de posicionamento global e a topografia (ROSA, 2005 p.
81)

Estes  softwares  (programas  computacionais)  geotecnológicos  geram

informações  cada  vez  mais  precisas  para  gerarem  recursos  para  a  sociedade

através do Sistema de Informação Geográfica. O ambiente SIG em forma de banco

de dados georreferenciados,  ou seja,  localizados de maneira precisa no espaço;

oferece recursos de acordo com as necessidades do usuário, utilizando a linguagem

de  programação  possibilitando  a  customização  da  interface  do  software  com  o

usuário onde se tem como finalidade o armazenamento e ordenação desses dados

num  meio  digital,  para  que  possam  ser  resgatados  e  manipulados  a  qualquer

momento (Meneses, 2012). 

O  sensoriamento  remoto  outra  técnica  da  geotecnologia  segundo

(Meneses, 2012) é uma das mais bem-sucedidas tecnologias de coleta automática

de  dados  feita  por  satélites  artificiais  e  sensores  imageadores  que  permitem  o

levantamento  e monitoramento  dos recursos,  feições terrestres e  fenômenos em

escala  global.  Sendo  assim,  é  entendido  como  “uma  técnica  de  obtenção  de

imagens  dos  objetos  da  superfície  terrestre  sem que  haja  um contato  físico  de

qualquer  espécie  entre  o  sensor  e  o  objeto.”  As  imagens  digitais  de  satélites

artificiais  que  são  geradas  para  identificar  e  analisar  as  feições  (objetos)  na

superfície  terrestre  são  produzidas  através  do  comportamento  da  Radiação

Eletromagnética – REM onde por meio de onda e energia possibilita em forma de

modelos matemáticos a formação de imagens para diversos fins de uso e estudos.

Estes sensores artificiais apresentam diversas resoluções que devem ser escolhidas

de acordo com o interesse do estudo, neste caso a resolução utilizada é a resolução

temporal, onde o sensor revisita uma área e obtém imagens periódicas ao longo de

sua  vida  útil,  ou  seja,  diferentes  representações  de  um  mesmo  objeto  que
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correspondem  a  variações  temporais  do  mesmo,  pois  apresentam  alvos  mais

dinâmicos das evoluções e transformações ocorridas na superfície terrestre.

Todos  estes  recursos  computacionais  possibilitam  que  os  estudos

urbanos  e  o  seu  planejamento  seja  cada  vez  mais  detalhado  e  preciso,  pois  é

possível através do mesmo observar o crescimento ordenado das áreas urbanas no

território.  O  olhar  espacial  de  fotointerpretação  possibilita  também  ao  usuário

estabelecer  critérios  de  análise  ao  seu  interesse.  Zaidan  (2008,  p.  33)  também

ressalta  que  “todo  processo  dedutivo,  fundamenta-se  mais  nas  evidências  da

observação direta”, sendo assim, é nesta fase em que se tem uma maior veracidade

dos  objetos  escolhidos  a  fim de  demonstrar  valor  a  interpretação  visual.  Sendo

assim, este presente trabalho estabelece evidenciar as transformações ocorridas no

uso e ocupação do solo entre o período 2004-2020 utilizando o Google Earth Pro

software de geoprocessamento em SIG o que possibilita a extração e ordenamento

de informações de imagens temporais.

4.5. Interpretação Visual

Interpretar  imagens  é  identificar  objetos  nelas  representados  e  dar  um

significado,  esse  método  de  intepretação  é  utilizado  em Sensoriamento  Remoto

tanto em forma digital  ou analógica  (Imagens orbitais  e  fotografias  aéreas)  para

obtenção de mapas temáticos em diversos fins de estudos. O uso desta técnica

também  fornece  dados  de  Sensoriamento  Remoto  que  resulta  em  informações

qualitativas no estudo de apreensão da paisagem (Novo, 1995). 

Neste  processo,  correlações  entre  o  que  se  observa  nas  imagens  são

estabelecidos através de critérios usados na identificação como por exemplo forma,

tamanho,  tonalidade,  textura  e  estrutura  para  a  identificação  das  feições  de

interesse. Neste presente trabalho utilizou-se a técnica do método dedutivo proposto

por  Zaidan  (2008),  onde  propõe  uma  análise  visual  a  partir  de  elemtentos  de

interpretação  e  detecção  do  objeto,  sendo  considerado  o  reconhecimento,

identificação,  delimitação,  análise,  classificação  e  conclusão  nas  imagens  como

finalidade analisar as transformações intraurbanas do bairro IPS. 
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5. “NOVO” IPS

Entender  as  dinâmicas  que  estruturam  o  bairro  durante  esse  período  de

tempo evidencia o processo partir do não urbano para o urbano .  De acordo com

Lamego (1945) e Faria (1992) a cidade se formou sobre uma planície às margens do

Rio Paraíba do Sul, local onde havia vários “brejos” e lagoas que, em épocas de

enchentes, inundaram toda a cidade, e as condições sanitárias deixavam a desejar.

Essa característica geomorfológica fazia parte das áreas periféricas existentes na

cidade onde não havia infraestrutura e nem condições precárias de vida urbana.

Segundo o trabalho realizado por (FARIA 1992, p. 8)

Apesar  da  existência  do  plano  Saturnino  de  Brito  1902  e  de  algumas
intervenções do poder público, com base em suas propostas, estas foram
poucas, pontuais e isoladas e perduraram até 1944 quando foi elaborado,
pelo engenheiro Coimbra Bueno, o Plano de Urbanização de Campos que
previa, entre outros aspectos, a futura expansão da cidade, o planejamento
de  novos  bairros,  o  estabelecimento  de  limites  entre  a  zona  urbana,
suburbana  e  rural,  enfatizando,  também  a  questão  do  saneamento.  No
entando este projeto nunca foi executado em sua totalidade (FARIA 1992, p.
8)

 Então  essas  áreas  constituídas  por  bairros  periféricos  continuam sem

infraestrutura e sem qualidade de vida urbana alguma até o final dos anos 90 com a

descoberta da bacia petrolífera em Campos. Com o processo de modernização da

cidade tais características só apresentaram mudanças quando segundo Faria (1992)

o  poder  público  passou a  implementar  intervenções estéticas  paisagísticas  e  de

infraestrutura no centro da cidade partir de 1944 que acabou orientando o sentido da

expansão da cidade em direção às áreas (bairros) periféricas.

Hoje  devido  a  todas essas transformações o  bairro  da  zona periférica  da

cidade campista distante dos centros políticos, econômicos, transformou-se em um

bairro  valorizado  e  bem  visto  pela  classe  média  campista,  sendo  um  local

requisitado  para  investimentos  nas  questões  do  comércio  e  em  moradias,

disputados por muitos comerciantes.  O bairro também  possui  uma das avenidas

mais  importantes  da  cidade que  é  a  Avenida  Arthur  Bernardes, construída  pela

prefeitura da cidade de Campos dos Goytacazes com o intuído de dar uma maior

mobilidade e também fazer ligação entre as BR 101 a BR 356 que une o município

de  São  João  da  Barra,  onde  está  situado  um  dos  maiores  investimentos  em
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infraestrutura portuária do Brasil que é o Porto Do Açu, configura o bairro não como

um modelo  central  da  cidade,  mas  com a  dinâmica  de  um  “novo  centro”  como

enfatiza Peixoto (2005, p. 3) ao dizer que:

o espaço urbano é definido, então, por um “sistema de atratividade entre
locais  de  oferta  e  demanda  de  facilidades  urbanas”,  que,  não
necessariamente,  em  razão  do  caráter  dialético  inerente  ao  fenômeno
urbano, se faz presente só nas áreas tipicamente centrais. Deriva destas
considerações,  a  assertiva  de que,  atualmente,  há uma remodelação do
cenário  urbano,  com  o  surgimento  de  novos  espaços  de  centralidade,
contrariando as referências clássicas que marcaram os espaços urbanos no
padrão Centro x Periferia […]. Peixoto (2005, p. 3).

Portanto a partir  dessas considerações, percebe-se que a remodelação do

cenário urbano campista mesmo não possibilitando o desenvolvimento de muitos

bairros  existentes,  ainda  assim  outros  bairros  como  por  exemplo  o  IPS

apresentassem atratividades que até então só fossem encontradas no centro. Sendo

assim, este recorte em estudo apresenta  que o IPS constitui  novos padrões de

organização social, político e econômico. 

6. Metodologia 

A proposta  metodológica  para  o  desenvolvimento  deste  presente  trabalho

seguiu  diversas etapas podendo ser observada no diagrama proposto na (Figura 3).

Sendo assim, o diagrama se torna um importante aliado ao pesquisador, pois partir

dele é possível observar as etapas de ação da metodologia até sua finalização do

trabalho e também sistematização dos dados.

Figura 3.  Diagrama mostrando o funcionamento do trabalho.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

6.1. Referência Bibliográfica

No primeiro momento foi feito a busca por materiais históricos da cidade e

referências bibliográficas de autores que trabalham com o tema  Geografia Urbana,

assim  como  também  conceitos  que  pudessem  ser  utilizados  na  produção  do

trabalho. 

6.2. Base de dados: IBGE e SIDRA

Utilizou-se a base de dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística  e o sistema SIDRA -  Sistema IBGE de Recuperação Automática  dos

censos  de  2000  e  2010  onde  esses  dados  foram  explorados  á  procura  de

informações  do  município  e  também  do  bairro,  como  por  exemplo  Tipo  de

Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água, Número de Banheiros ou Sanitários

de  Uso  Exclusivo,  Destino  do  Lixo,  Tipo  de  Domicílio  e  População  e  Taxa  de

Crescimento como forma de observar em número o aumento demográfico do bairro.

6.3. Recorte Temporal

Após esses dados quantitativos referente ao município e do bairro terem sido

coletados, foi estabelecido um recorte temporal das imagens entre 2004-2020 para

se fazer a interpretação com o objetivo de analisar as transformações ocorridas no

bairro IPS. Na segunda etapa procurou-se estabelecer os critérios adotados para a

fotointerpretação, escolhendo o software Google Earth Pro como forma de poder

analisar através de imagens de satélites digitais as transformações ocorridas no uso

e ocupação do solo de forma com que a observação seja feita no modo vertical. 

6.4. Interpretação da Imagem

Para a fotointerpretação utilizou-se a técnica do método dedutivo proposto por

Zaidan  (2008),  onde  propõe  uma  análise  visual  a  partir  de  elemtentos  de

interpretação  e  detecção  do  objeto,  sendo  considerado  o  reconhecimento,

identificação, delimitação, análise, classificação e conclusão nas imagens do Google

Earth Pro levando em consideração a tonalidade, textura, tamanho e forma. 
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Outro  recurso  escolhido  para  a  interpretação de imagens escolhidas foi  o

Google  Street  View  que  possibilita  observar  áreas panorâmicas  em  360°  na

horizontal  e 290° vertical.  As imagens são provenientes do Google Earth Pro do

Satélite World View da empresa Digital Globe, as imagens digitais disponibilizadas

apresentam uma alta resolução espacial para a visualização dos objetivos, sendo

escolhido as respectivas datas 04/06/2020; 29/08/2004. A escolha da imagens neste

intervalo de tempo (16 anos) no Google Earth possibilitou uma boa análise  no bairro

estudado.

Após o procedimento definido para a fotointerpretação, foi delimitado toda

a  área  construída  de  todos  os  lotes  que  formam o  bairro  IPS  no  município  de

Campos  a  fim  de  situar  e  localizar  o  objeto  de  estudo  podendo  ser  vistas  nas

(Figuras 6 e 7) em resultado deste trabalho. 

Sendo  assim,  a  área  de  estudo  já  delimitada  iniciou-se  o  processo  de

fotointerpretação a fim de se ter uma maior caracterização da área juntamente com

os dados qualitativos demonstrados anteriormente. Este processo onde através da

detecção,  do  reconhecimento  e  da  identificação  do  objeto  possibilita  a  análise

dedutiva,  autores  como  Zaidan  (2008),  afirma  que  o  processo  dedutivo  se

fundamenta na convergência de fatores, feitos partir da observação dos elementos

mostrando indícios verificados no estágio anterior.

  A  primeira  observação  foi  feita  no  Google  Street  View  por  apresentar

imagens horizontais da área, possibilitando observar as transformações ocorridas.

Cabe ressaltar que o Street View não possibilita a escolha da datas das imagens e a

mais próxima do recorte temporal estabelecido foi 11/2011; e 06/2020 tendo como

resultado a observação de revitalização de pontos comerciais, construção de novos

edifícios, restruturação de casas, o que acabou valorizando certas áreas do bairro

podendo ser vistas no (Quadro 1). 

7.  RESULTADOS E DISCUSSÕES

7.1. Considerações SIDRA E IBGE

A partir das informações cruzados e analisadas, o bairro IPS segundo dados

dos  Censos  Demográficos  de  2000  e  2010  apresenta  algumas  transformações
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quantitativas no que se refere à infraestrutura e saneamento, conforme apresentado

na Tabela 1, 2 e 3.  

Tabela 1: Tipo de esgotamento Sanitário e Variação Percentual entre 2000 e 2010 - Campos dos
Goytacazes e Bairro IPS.

Tipo de esgotamento
sanitário

2000 2010 Variação %  
Campos  IPS Campos  IPS Campos  IPS

Rede geral de esgoto ou 
pluvial

38812 654 60584 748 56,1 14,4

Fossa séptica 30306 55 22266 3 -26,5 -94,5
Fossa rudimentar 33812 43 51977 12 53,7 -72,1
Vala 3170 - 3519 - 11,0
Rio, lago ou mar 2815 - 2326 - -17,4
Outro tipo 345 5 1087 - 215,1
Não tinham 2777 1 657 - -76,3
Total 112037 758 142416 763  

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE. 

Analisando os dados demonstrados na (Tabela 1), verifica-se melhoria das

condições  de  esgotamento  sanitário  que  já  era  grande  em  2000  e  apresenta

aumento das ligações por rede geral, bem como diminuição das fossas sépticas e

rudimentares,  assim como também uma melhoria  no  abastecimento  de água do

bairro (Tabela 2). 

Tabela 2. Fonte de Abastecimento de Água e Variação Percentual entre 2000 e 2010 - Campos dos
Goytacazes e Bairro IPS.

Abastecimento
de Água

2000 2010 Variação %  
Campos  IPS Campos  IPS Campos  IPS

Rede geral 75882 757 105323 763 38,8 0,8
Poço ou 
nascente

34563 1 36071 - 4,4

Outra forma 1592 - 1022 - -35,8
Total 112037 758 142416 763

     Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE. 

Tabela 3. Número de Banheiros ou Sanitário de uso Exclusivo e variação percentual entre 2000 e
2010 - Campos dos Goytacazes e Bairro IPS.

banheiros ou 
sanitário de uso 
exclusivo 

2000 2010 Variação %  
Campos IPS Campos IPS Campos IPS

1 banheiro 80474 519 105336 440 30,9 -15,2
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2 banheiros 16062 177 26088 245 62,4 38,4
3 banheiros 4459 44 7423 60 66,5 36,4
4 banheiros 1769 15 2912 18 64,6 20,0
Não tinham 9273 3 657 - -92,9
Total 112037 758 142416 763

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE. 

É possível observar que o bairro no ano 2000 já estava consolidado, pois,

aumentou muito pouco o número de domicílios (0,66%), melhorando a qualidade da

moradia,  pela  diminuição  dos  domicílios  com apenas  1  banheiro  e  aumento  na

proporção com mais de um banheiro  e nenhum domicílio  sem banheiro.  Essas

informações também podem ser observadas na (Figura 4) demonstrando que no

período de 10 anos -15,2% da população no bairro tinham 1 banheiro e depois esse

número aumenta para 2 banheiros o que corresponde a 38.4% o que reflete um

aumento na qualidade das residências existentes no bairro.

Figura 4. Número de Banheiros ou Sanitário de uso Exclusivo e variação percentual entre 2000 e
2010 - Campos dos Goytacazes e Bairro IPS

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE. 

Dados como destino do lixo (Tabela 4) também demonstram a consolidação

do bairro a partir do expressivo número de serviço de coleta de limpeza.
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 Tabela 4. Destino do Lixo e Variação Percentual entre 2000 e 2010 - Campos dos
Goytacazes e Bairro IPS.

Destino do lixo 2000 2010 Variação %  
Campos  IPS Campos  IPS Campos  IPS

Coletado por serviço 
de limpeza

96450 758 132037 763 36,9 0,7

Coletado em 
caçamba de serviço 
de limpeza

1231 - 4335 - 252,2 -

Queimado (na 
propriedade)

11921 - 5425 - -54,5 -

Enterrado (na 
propriedade)

326 - 86 - -73,6 -

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro

1604 - 298 - -81,4 -

Jogado em rio, lago 
ou mar

326 - 45 - -86,2 -

Outro destino 179 - 190 - 6,1 -

Total 112037  758 142416  763 -

Fonte:  Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE.

Dados apresentados partir da (Tabela 5 e 6) demonstram a consolidação do

bairro por condição de ocupação e tipo de domicílio, notando-se baixa verticalização

na predominância de casas e aumento inexpressivo de apartamentos na década e

também aparentemente, os moradores foram construindo suas casas sem recorrer a

financiamento de longo prazo e fazendo melhorias ao longo do tempo, pois,  em

2000 80% dos residentes tinham domicílios já quitados. 

Tabela 5. Tipo de Domicílio e Variação percentual entre 2000 e 2010 - Campos dos
Goytacazes e Bairro IPS.

Tipo 
2000 2010 Variação %  

Campos IPS Campos IPS Campos IPS
Casa 103573 711 130260 713 25,8 0,3
Apartamento 7057 47 11916 50 68,9 6,4
Cômodo 1407 - 240 - -82,9
Total 112037 758 142416 763 - -

Fonte:  Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE.

Tabela 6. Condição de Ocupação do Domicílio e Variação Percentual entre 2000 e 2010 -
Campos dos Goytacazes e Bairro IPS.

Condição 2000 2010 Variação %  
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de
ocupação 

Campos  IPS Campos  IPS Campos  IPS

Próprio já 
quitado

85216 609 110753 648 30,0 6,4

Próprio em 
aquisição

3749 27 2677 10 -28,6 -63,0

Alugado 12244 111 17177 84 40,3 -24,3
Cedido por 
empregador

2902 - 1728 - -40,5

Cedido de 
outra forma

6591 8 8562 19 29,9 137,5

Outra 
condição

1335 3 1519 2 13,8 -33,3

Total 112037 758 142416 763 - -
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE.

O bairro também apresenta inexpressivo crescimento da população (Tabela

7) e na (Figura 5) tendo como causa o processo de refuncionalização espacial, onde

antigos espaços se transformam em novos espaços, sejam destinados ao setor de

serviços,  comércio  e  moradia  e  também  por  diminuição  por  migração  e  pelo

processo de mortalidade das pessoas mais velhas.

Tabela 7. População e Taxa de Crescimento Geométrico da População de Campos dos Goytacazes e
do Bairro IPS – 1970-2010.

Ano Unidade
Territorial

crescimento geométrico
médio anual (%)

Campos IPS Campos IPS
1970 318806
1980 348542 0,90
1991 389109 1,11
2000 406989 2625 0,45
2010 463731 2370 1,31 -1,02

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE.
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Figura 5. Distribuição da População de Campos dos Goytacazes e do Bairro IPS por Corte de
Nascimento.

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE.

A figura 5 apresenta a distribuição percentual da população de Campos e do

IPS por coorte de nascimento em 2000 e 2010. Note-se que os dados de 2000 estão

deslocados em 10 anos no gráfico para facilitar a análise, já que quem tinha, por

exemplo, 10 anos em 2000 teria em 2010, caso não migrasse da cidade, mudasse

de bairro  ou  morresse,  20  anos.  Sendo assim,  se as barras  ou as  linhas estão

coincidentes significa que a distribuição da população por idade com idade superior

a  10  anos  não  apresentou  mudanças  significativas  entre  os  dois  Censos.  Isso

ocorreria no caso de as pessoas permanecerem no bairro ou no município ou se

houvesse uma compensação entre entradas e saídas. No caso do bairro IPS se

observa mudanças significativas nas coortes nascidas a partir de 1965-1970 a 1950-

1955,  indicando  forte  diminuição  na  participação  percentual.  Isso  pode  ser  em

função de mudança do bairro, mortalidade, venda do imóvel para refuncionalização,

saída da casa dos pais ou migração da própria cidade. O mesmo padrão se verifica

também se nas coortes mais antigas em menor proporção, indicando um movimento

maior entre as coortes mais jovens. Embora se verifique diminuição da participação

também no município,  isso ocorre em maior proporção para as coortes nascidas

entre 1975 a 1985, para as quais não se observa o mesmo padrão no bairro.  À
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exceção  das  coortes  nascidas  entre  1955  e  1965,  parece  que  a  dinâmica

apresentada  no  gráfico  é  interna  ao  bairro  com  algumas  coincidências  com  a

dinâmica do município.

7.2. Resultado das análises das imagens do Google Earth Pro através 
da Fotointerpretação

Através  do  processo  dedutivo  como  explicado  anteriormente,  é  possível

evidenciar  o  processo  de  transformação  do  bairro  IPS  no  decorrer  dos  anos,

verificando que em algumas áreas do bairro foram incorporando infra-estruturas que

possibilitou  o  crescimento  de  comércio,  casas  e  parques  outras  atividades

econômicas. É importante ressaltar que as vias urbanas como a Rua Dr. Beda e

Arthur  Bernardes também propiciaram o crescimento  de certos  pontos  do bairro

como  mostrado  a  partir  das  imagens  disponibilizadas  pelo  Google  Street  View

descentralizando  a  necessidade  dos  moradores  a  procura  de  serviços  na  área

central da cidade, fazendo que a economia circule de maneira dinâmica propiciando

melhoria  na  qualidade  de  vida  de  seus  moradores  e  de  sua  infraestrutura,

valorizando os imóveis existentes no bairro como dito anteriormente no início deste

trabalho, tais observações podem ser analisadas na (Figura 6): 
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Figura 6. Mapa de interpretação método dedutivo com os pontos escolhidos no Google Street View.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como forma de validar essas informações obtidas através das imagens de

Sensoriamento  Remoto,  fez  se  uma  validação  voltada  as  cores,  texturas  e

sombreamento das feições que pudessem demonstrar tais transformações, também

sendo um critério de análise que o pesquisador recorre para esse tipo de estudo.

Como  resultado  é  possível  observar  na  (Figura  7)  as  mudanças  ocorridas  nas

feições destacadas, sobretudo áreas que não possuíam construções e passaram a

apresentar tais características. 
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Figura 7. Interpretação Dedutiva das Feições.

Fonte: Elaborado pelo autor.

É preciso salientar que as imagens que constam no (Quadro 1) referente à

data 06/2020 evidenciando as transformações ocorridas no IPS através do Google

Street View referente aos prédios verticais, foram tiradas por autoria própria pela

ausência de informação do próprio recurso utilizado. As informações cruzadas na

(Figura 7) para a interpretação dedutiva das feiçõe/alvos escolhidos que não são

atingidos pela REM em função da sua posição no terreno, geram zonas de sombra o

que faz a difração se torne fraca ou inexistente fazendo com que essas feições

sejam  representados  por  tons  muito  escuros.  Os  terrenos  pouco  inclinados  e

rugosos apresentam tonalidades intermediárias, por isso cabe ao pesquisador se

calibrar  visualmente  para  que  o  estudo  não  tenha  discrepância  em relação  aos

objetos/feições escolhidas. 
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Figura 8. Mapa de delimitação do bairro IPS – 2004.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 9. Mapa de delimitação do bairro IPS – 2020.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 1. Transformações ocorridas no IPS observadas através do Google Street View.

Transformações ocorridas no IPS

11/2011 06/2020

Terreno localizado Rua Oscar Machado Construção  feita  Terreno  da  Rua  Oscar

Machado

Construção da churrascaria Água na boca Churrascaria Água na boca finalizada

Construção ponto  comercial  Rua Capitão
Carvalho

Obra pronta Rua Capitão Carvalho
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Construção  prédio  residencial  Rua  Bento
José Sampaio. Prédio construído Rua Bento José Sampaio.

Revitalização praça do IPS. Praça revitalizada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

8. Conclusão

Portanto, conclui-se que o uso das ferramentas geotecnológicas juntamente

com  a  interpretação  dos  dados  censitários  e  a  técnica  de  interpretação  visual,

demonstra  a importância de se usar esses recursos no processo de análise para se

obter  uma  maior  gestão  e  planejamento  em  diversas  escalas,  melhorando  a

qualidade  de  vida  em  áreas  urbanas  e  no  maior  funcionamento  de  estruturas

urbanas. Aplicar  as  técnicas  de  interpretação  através  das  ferramentas  utilizadas

Google Earth e o Google Street View em ortofotografias digitais possibilitou em 16

anos observar a evolução e mudanças na estrutura do bairro, desde a criação de

áreas de lazer, reformas de empreendimentos localizados no bairro, ocupação de

lotes  vazios  e  a  verticalização  em alguns  lotes  do  bairro.  Também foi  possível

identificar que a condição social do bairro mudou desde a consolidação no censo de

2000,  os  dados  quantitativos  demonstram que  a  condição  de  periferia  instituído
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anteriormente em outros trabalhos já não era característica do IPS. Outro ponto a

ser analisado é de que o bairro constitui novos padrões de organização social como

atividades de bens e serviços públicos e privados, esse novo padrão de organização

faz com que a população residente do bairro não tenha que se deslocar até o centro

a procura desses bens e serviços porque encontram no próprio bairro, o que acaba

afetando positivamente na dinâmica econômica dos estabelecimentos.

Esse tipo de interpretação pode se tornar útil no controle e conhecimento de

fatores naturais, sociais e econômicos de uma sociedade, e que se forem utilizados

pelos órgãos públicos e privados auxiliam no planejamento urbano dando aos seus

cidadãos qualidade de vida e recursos que irão ajudar o fluxos da sociedade. Desta

forma  as técnicas utilizadas se mostraram e tornam úteis, eficazes e relativamente

rápidas para o mapeamento do uso do solo para diversos fins de estudo
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