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RESUMO

A arborização se constitui como um elemento importante para as cidades,
exercendo um papel no clima urbano. A presença da vegetação nesses
ambientes equilibra a temperatura, e por meio do processo de fotossínteses
conseguem minimizar os impactos por conta das emissões de partículas
poluentes. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo mostrar a
importância da arborização na cidade de Campos dos Goytacazes, na escala
temporal entre 2004 a 2019, apresentando como é composta a distribuição
das árvores nesse município, tendo como principal recorte a área central da
Cidade de Campos. Além disso, busca-se descrever onde se evidencia a
maior concentração arbórea na referida cidade, levando em consideração
toda carga histórica do Município e as marcas deixadas na paissagem.
Palavras-Chave:

Planejamento

Urbano,

Paisagem,

Área

Verdade.
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ABSTRACT

Afforestation is an important element for cities, playing a role in the urban climate.
The presence of vegetation in these environments balances the temperature, and
through the process of photosynthesis they manage to minimize the impacts due
to the emissions of polluting particles. In this sense, this work aims to show the
importance of afforestation in the city of Campos dos Goytacazes, in the time
scale between 2004 to 2019, presenting how the distribution of trees in this
municipality is composed, with the central area of the city of Campos as its main
feature. In addition, it seeks to describe where the highest tree concentration in
that city is evident, taking into account the entire historical load of the Municipality
and the marks left in the landscape.
Keywords: Urban Planning, Landscape, Green area.
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Introdução
A Geografia é uma ciência multidisciplinar onde podem-se levantar
inúmeras questões que estão diretamente relacionadas a nossa vivência e bemestar. Dentro dos estudos geográficos, podem-se trabalhar alguns conceitos,
como, por exemplo, a paisagem, compreendendo assim as mudanças e
transformações sócio espaciais. Para Sauer (1925), “o termo "paisagem” é
apresentado para definir o conceito de unidade da geografia, para caracterizar a
associação peculiarmente geográfica de fatos” (SAUER, 1925, p. 23).
Ainda em relação ao tema paisagem, autores como Santos (2006) e
Corrêa (2003), chamam atenção para o fato da importância do estudo da mesma,
nos atentando para os elementos que compõem o conceito. Eles também trazem
informações de como o espaço geográfico foi organizado. Em se tratando da
temática da paisagem dos municípios, os autores anteriormente citados,
ressaltam que a paisagem não se resume somente em elemento natural, ou seja,
seria necessário quebrar esse estereótipo, ela também é urbana. Isso pode ser
observado quando passamos pelo viaduto e evidenciamos os grafites,
monumentos que marcam momentos históricos dentro de uma cidade e
construções. Todos esses elementos também compõem a paisagem e são
denominadas como cenário urbano. Assim, a paisagem é herança, seja ela
física, natural, histórica, geográfica e econômica (SANTOS, 2006).
Dito isto, Santos (2006) e Corrêa (2003), fazem a desconstrução sobre o
conceito de paisagem, nos mostrando as diversas possibilidades e visões sobre
esta. Dessa forma, dentro dos estudos geográficos esse é um dos conceitos que
mais temos "contato" visual, podendo perceber as constantes modificações, de
forma a compreender a paisagem e entender as mudanças que ocorreram
durante anos e, também, compreender a dinâmica espacial e/ou como o ser
humano interviu nas suas modificações.
A partir da participação em pesquisas realizadas no Laboratório de Geo
Tecnologia (LAGEOT), que funciona nas dependências da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e que utilizou como principal ferramenta no desenvolvimento
dos trabalhos, o uso da Geotecnologias, que possibilitou uma análise ambiental
da imagens selecionadas no Google Earth Pro em várias escalas temporais, que
12

surgiu o interesse em investigar a constituição da paisagem verde, que no caso
do presente estudo se direciona à zona central da Cidade de Campos dos
Goytacazes, localizada na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro
– RJ. Importante salientar, que além das atividades desenvolvidas nos projetos
do laboratório, a experiência da autora desse estudo como estagiária na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Campos, aguçou ainda
mais o entusiasmo em compreender de forma mais aprofundada os critérios
adotados para distribuição arbórea na parte central do referido município.
Posto isto, surgiu a provocação de entender um pouco sobre a
importância das áreas verdes nos perímetros urbanos da referida Cidade.
Acredita-se que é de suma importância para o município de Campos de
Goytacazes, estudos que apontam como se deu a organização no plantio das
Árvores na parte central, área de grande circulação de pessoas. Tendo em vista
que um ambiente bem arborizado equilibra a temperatura local e ajuda em outras
questões voltadas ao meio ambiente como por exemplo, filtrando parte das
partículas de poluentes no ar.
Dessa forma, o objetivo Geral desse estudo é analisar se ocorreram
transformações na questão da distribuição arbórea na parte central da Cidade
de Campos dos Goytacazes, entre os anos de 2004 até 2019.
Em relação aos objetivos específicos, estes consistem em:
•

Levantamento bibliográfico sobre o estudo do conceito de paisagem.

•

Interpretação visual das imagens contidas no Google Earth Pro da
área central da Cidade de Campos dos Goytacazes entre os anos de
2004 a 2019.

•

Analisar as transformações da paisagem da região central na
Cidade de Campos dos Goytacazes entre os anos 2004 a 2019.

Para a determinação do estudo Paisagístico do Recorte Central do
Município de Campos dos Goytacazes, foram-se escolhidos os autores: Roberto
Lobato Corrêa, Milton Santos e Ab’Saber, pois no presente estudo são os que
melhor se encaixam com o assunto abordado.
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Fundamentação teórica
Segundo Corrêa (2003), quando se fala em paisagem, a geografia tem
propriedade para descrever as inúmeras transformações que ocorreram no
decorrer dos anos. Nesse sentido, não é diferente quando se trata da
arborização no interior das cidades, pois não podemos deixar de levar em
consideração, que todas as modificações que acontecem na paisagem estão
diretamente ligadas ao contexto histórico e econômico-social. De acordo com
o mesmo autor, a paisagem é criação humana, elaborada ao longo do tempo,
sendo a paisagem natural transformada em cultural ou geográfica.
Segundo Milton Santos, “em cada fração da superfície da terra,
caminho que vai de uma situação a outra se dá de maneira particular, e a
parte do “natural” e do “artificial“ também varia, assim como mudam as
modalidades do seu arranjo” (SANTOS, 2002, p. 233). Analisando a
colocação de Santos, podemos observar de forma bem clara, que a paisagem
evolui constantemente. Portanto, percebemos o quão é importante o estudo
desta. Diante disso, entendemos que a Geografia nos traz as informações
necessárias para que possamos avaliar de forma coerente essas mudanças.
Santos (2006) ressalta que:
A partir do reconhecimento dos objetos na paisagem, e no espaço,
somos alertados para as relações que existem entre os lugares. Essas
relações são respostas ao processo produtivo no sentido largo,
incluindo desde a produção de mercadorias à produção simbólica
(SANTOS, 2006, p. 45).

Em concordância com Santos, Corrêa (2003) salienta que:
A evolução das relações entre o homem e a natureza, que, ao longo
da história, passam de uma adaptação humana a uma ação
modeladora, pela qual o homem com sua cultura cria uma paisagem e
um gênero de vida, ambos próprios e peculiares a cada porção da
superfície da Terra (CORRÊA, 2003, p. 28).

Portanto, notamos que a paisagem é capaz de revelar muitas coisas
distintas, dependendo de onde o sujeito está situado. Conforme a posição do
indivíduo, a paisagem é reveladora e estudar esse conceito é entender o
ambiente que cerca o ser humano e, compreender e até mesmo ajudar o homem
a se situar nesse espaço. Nesse sentido, podemos dizer que paisagem é o
recorte do nosso olhar, esse delineamento nos ajuda a perceber quem nós
14

somos, onde nós estamos como interferimos no que vemos e de que forma o
que vemos interfere na nossa rotina (CORRÊA, 2003).

Paisagem por Roberto Lobato Corrêa
Segundo Corrêa (2012), a paisagem pode ser definida como um conjunto
de formas materiais conectadas, criadas tanto pela natureza como pela ação do
homem transformando esta última, atribuindo-lhe funcionalidade e significados.
O autor aponta duas concepções sobre paisagem, a saueriana e a de Cosgrove.
Segundo Sauer (1925) citado por Corrêa (2012), paisagem é o conjunto
de formas naturais e culturais associadas em uma dada área que resulta da
ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem natural. Paisagem como
resultado da ação cultural, o agente modelador da paisagem natural. A cultura é
o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural o resultado.
De acordo com Cosgrove (1994, 2006) citado por Corrêa (2012), a
paisagem não é apenas morfologia, mas insere-se também no mundo de
significados, pode ser vista como uma síntese pictórica externa, que representa
esteticamente as relações entre vida humana e natureza.
Segundo CORRÊA, a paisagem usada como mercantilização pode ser
entendida por duas linhas centrais, de um lado a criação de novas paisagens e,
de outro a revalorização de paisagens antigas. Os processos de modernização
deixam à margem determinados locais, destruindo-os de suas atividades e
marginalizando-os a novas atividades, isso implica a desvalorização do valor de
uso e simbólico que é atribuído a uma paisagem.
A relação entre tempo e paisagem pode ser compreendida no seguinte
trecho:

A paisagem cultural exibe inércias que se traduzem na coexistência de
diversas formas criadas em diferentes tempos. Estas formas, repita-se,
são ainda eficientes ou foram refuncionalizadas. O resultado é uma
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paisagem poligenética, constituída por diferentes agentes sociais, cada
um criando, no seu tempo, formas e atividades condizentes com o
tempo (CORRÊA, 2012, p.10).

Desta forma, quando se observa uma dada paisagem podemos ver
formas diferentes que foram criadas ao longo do tempo e que ainda são criadas
pelo homem. Afinal, a paisagem, é um objeto geográfico e, portanto, a geografia
está em toda parte.

Paisagem por Milton Santos
A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais-concretos, é o
resultado da aglomeração de tempos e objetos que estão inseridos em si,
caracterizados por elementos naturais e artificiais que denominam a área, é
também contínua no tempo e no espaço sendo transtemporal e transversal, pois
junta objetos passados e presentes. Em sua obra “A Natureza do Espaço”
Santos (2002), determina uma necessidade de distinção epistemológica entre
paisagem e espaço. Segundo o autor, “a paisagem é um conjunto de formas que,
num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas
relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são as formas mais a
vida que as anima" (SANTOS, 2002, p.103).
Santos, ainda ressalta que a paisagem é denominada por cada
distribuição de formas-objetos, que são consequências das ações entre homem
e natureza, nela o objeto não muda, o que muda é a sua função, sendo assim
não é estável, pois uma vez que o objeto muda de função ele expressa e
desempenha papéis específicos na vida social e essa função varia de acordo
com a organização social.
A paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a
sociedade passa por um processo de mudança, a economia, as
relações sociais e políticas também mudam, em ritmos e
intensidades variados. A mesma coisa acontece em relação ao
espaço e à paisagem que se transforma para se adaptar às
novas necessidades da sociedade (SANTOS, 1997, p. 37).

Sendo assim, a paisagem, para o estudo da organização do espaço, se
revela sobre o enfoque de três sistemas: natureza, economia e população. A
paisagem existe através de suas formas, que são destinadas em tempos
16

históricos diferentes, mas que coexistem no tempo atual, ou seja, a paisagem é
contemporânea porque independente do objeto em si o que importa é a função
atual que carrega e o momento atual, pois são esses fatores que dão forma ao
objeto da paisagem (SANTOS, 2002).
Em relação ao fator da visibilidade das formas urbanas, que se dão na
construção da paisagem na cidade, expressa um exemplo significante para o
paisagismo urbano, bem como os parques públicos. Partindo de uma análise
fenomenológica, o fator parque revela que a manifestação desse objeto está
ligado a interesses políticos e ideológicos. O que pode se igualar de certa forma,
ao tema do trabalho que é o recorte central, a praça de São Salvador do
Município de Campos dos Goytacazes. O objeto praça adquire função
econômico-social na paisagem.
Na cidade contemporânea, o parque público é um meio de controle social,
sobretudo das novas classes médias, destino final das políticas públicas, que,
em última instância, procuram multiplicar o consumo e valorizar o solo urbano
nos locais onde são aplicadas. No mundo ocidental, o lazer e o consumo das
novas classes médias são os “motores” de complexas transformações urbanas,
modificando

áreas

industriais,

residenciais

e

comerciais

decadentes,

recuperando e “integrando” waterfronts, desenvolvendo novas atividades de
comércio e de lazer “festivo” (SERPA, 2004).
Quando atribuí-se valor à paisagem, está se transforma para espaço
geográfico, a paisagem apenas como forma não é o suficiente, deve haver
função, como já dito antes, e deve obter valor histórico-social, de fato que os
parques são veículos visíveis que condicionam também o espaço em que estão
inseridos, se diferenciando em velhos parques e novos parques.
O interesse político dos novos parques não está ligado apenas a criação
da paisagem no âmbito social condicionada a massa, mas em diferir classes
sociais, simbologia crítica e veículo de interesses econômicos/financeiros.
Santos (2006), diz que não há dialética possível das formas enquanto formas,
que a sociedade se geografiza através das formas, que é atribuindo uma função
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à paisagem, que ela vai se moldando com o passar da história, assim o espaço
é a síntese constante provisória entre o conteúdo social e as formas espaciais.
A palavra de ordem é investir em espaços públicos “visíveis”, sobretudo
os espaços centrais e turísticos, graças às parcerias entre os poderes públicos
e as empresas privadas. Esses projetos sugerem uma ligação clara entre
“visibilidade” e espaço público. Eles comprovam também o gosto pelo gigantismo
e pelo “grande espetáculo” em matéria de paisagismo, arquitetura e urbanismo.
De forma deliberada, os novos parques públicos se abrem mais para o “mundo
urbano exterior” e inscrevem-se em um contexto geral de “visibilidade completa”
e espetacular. Projetados e implantados por arquitetos e paisagistas ligados às
diferentes instâncias do poder local – verdadeiras “grifes” do mercado imobiliário
–, os novos parques se tornam também importante instrumento de valorização
fundiária na cidade contemporânea (SERPA, 2003).
Analisando criticamente esse último exemplo, pode-se dizer que a
paisagem produzida pelos paisagistas, arquitetos e urbanistas é também uma
paisagem não-cidadã, já que os parques urbanos não podem ser considerados
em sentido pleno e irrestrito como públicos. Se for certo que o adjetivo “público”
diz respeito a uma acessibilidade generalizada e irrestrita, um espaço acessível
a todos deve significar, por outro lado, algo mais do que o simples acesso físico
a espaços “abertos” de uso coletivo. Pois a acessibilidade não é somente física,
mas também simbólica, e a apropriação social dos espaços públicos urbanos
tem implicações que ultrapassam o design físico dos “novos” parques. Muitos
desses lugares permanecem “invisíveis” para a maioria da população, que não
dispõe de “capital escolar” para se apropriar das linguagens projetuais e do
repertório utilizados no desenho urbano contemporâneo. Pode-se mesmo
afirmar que as clivagens sociais ganham aqui status de “segregação social” ou
mesmo de exclusão. Tudo isso contribui para a “invisibilidade” desses
equipamentos – em contradição com seu “princípio projetual de base”, a
visibilidade completa e espetacular –, tornando-os exclusivos para o uso de
“iniciados”. Existe, portanto, uma distância mais social que física, separando os
novos parques urbanos daqueles com baixo capital escolar (SERPA, 2004).
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Segundo Santos, o espaço não deve ser estudado como se os objetos
materiais que formam a paisagem tivessem vida própria, ou seja, se traduzir por
si mesmo, a paisagem enquanto forma é fundamental, mas a essência da
paisagem está no valor simbólico e função que essa exerce na sociedade, assim
“a paisagem é a história congelada, mas participa da história viva. São as suas
formas que realizam, no espaço, as funções sociais” (SANTOS, 2002, p. 107).
Ab’Saber e a Paisagem

A Geografia enquanto domínio das Ciências Físicas e Humanas tem como
objetivo compreender a relação interativa entre sociedade e natureza, visto que
ao se dedicar ao estudo do meio ambiente e sendo uma ciência do espaço
terrestre, reflete também sobre as transformações ocasionadas pela sociedade
na natureza, a fim de adequar-se às imposições da sobrevivência.
A natureza volta a ser hoje tema de intenso debate que põe em xeque
mais esse par de categoria dualista do moderno pensamento europeu,
qual seja a dicotomia natureza e cultura. A divisão do trabalho científico
entre as ciências naturais e as ciências humanas fica suspensa quando
a mudança climática global deixa de ser um tema exclusivo de
geógrafos, físicos e meteorologistas e se torna objeto de debate
político (GONÇALVEZ, 2006, p. 221).

As características ambientais decorrentes da posição em latitude sempre
foram alvo de questionamentos, do mesmo modo que as características da
biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera expressam a justaposição das
zonalidades e sua distribuição pelos hemisférios.
A relação direta da ação do homem x natureza, aliados à fatores
climáticos e relevos, vem ocasionando diversas desestabilizações ambientais. O
Professor Aziz Nacib Ab’Saber inspirou a introdução da disciplina “Fisiologia da
Paisagem” no currículo de bacharelado do Departamento de Geografia USP.
Esta disciplina propunha três objetivos que se baseavam em compreender todo
o funcionamento e estrutura da paisagem; estudar e analisar os elementos que
constituem a paisagem e compreender os conceitos, leis e influências da ação
do homem.
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Em síntese, a paisagem é considerada como unidade espacial e seus
processos de integração no tempo e no espaço deveriam ser analisados.
Segundo Ab’Saber, a compreensão da dinâmica e o estudo da “Fisiologia da
Paisagem” ainda deixa muito a desejar, sendo considerado, portanto, o aspecto
mais difícil da pesquisa geográfica.
As observações superficiais da paisagem são mais fáceis de serem
realizadas, pois são em grande parte aparentadas com as técnicas de geologia
da superfície, nas quais são observados fatos estáticos. Já as pesquisas de
“Fisiologia da Paisagem” constituem numa modalidade de pesquisa baseada em
situações dinâmicas, que estão em constante mudança.
A disciplina “Fisiologia da Paisagem” foi substituída pela “Teoria da
Paisagem”, no novo currículo de Geografia da USP, em 1988, sendo que os
objetivos e conteúdo não sofreram grandes mudanças e continuavam propondo
a reflexão da paisagem; a percepção dos diferentes níveis de integração no
âmbito paisagístico; a compreensão e discussão das leis que regem a forma e o
desenvolvimento da paisagem e a reflexão sobre as consequências da
degradação ambiental na dinâmica da paisagem (SANTOS, 2006).
Tão importante quanto se compreender a “Fisiologia da Paisagem” é
perceber a importância dos impactos antrópicos nas transformações e
conservação da paisagem.
Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de
formas que, num dado momento, exprimem as heranças que
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e
natureza. O espaço são essas formas mais a vida que anima
(SANTOS, 2006, p.66).

Estudo da Paisagem nos Municípios
A importância do estudo da paisagem para os municípios pode ser
vista da seguinte forma: a perspectiva como a representação de uma
determinada cultura, mais do que paisagem natural, e também, uma
paisagem cultural, pois elas são constantemente modificadas (SANTOS
2006). Essas transformações ocorrem no passar do tempo, logo as diferenças
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que essas paisagens sofrem, demonstram as próprias práticas de
determinado grupo (CORRÊA, 2003). No caso dos municípios as paisagens
refletem justamente a singularidade do mesmo, por exemplo, a importância
dada para áreas verdes ou não.
Segundo Clebio Rodrigues (2017), em relação as áreas verdes, ao
longo de um contexto histórico a arborização foi muito importante para as
cidades ao exercer um papel no clima urbano. A presença da vegetação
nesses ambientes equilibra a temperatura e, por meio do processo de
fotossínteses, conseguem minimizar os impactos por conta das emissões de
partículas poluentes. Além de todas essas características biológicas que nós
ressaltamos em relação a importância das áreas verdes, ela também, tem seu
papel na composição da paisagem. É exatamente isso que iremos apresentar
nesse trabalho, ao analisarmos a arborização na parte histórica central da
Cidade de Campos dos Goytacazes – RJ.

Caracterização da área de estudo
No que tange ao nosso campo de estudo, o município de Campos dos
Goytacazes, este foi fundado em 28 de março de 1835, possui uma área
territorial de 4.032,487 km² que fica localizada no interior do estado do Rio de
Janeiro, na região Norte Fluminense, contando com uma população estimada
em 507.548 pessoas, de acordo com dados recolhidos no Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, 2019.
A cidade de Campos-RJ possui uma história marcada por diversos
acontecimentos importantes no âmbito nacional. A mesma, por muitos anos,
foi umas das maiores produtoras de açúcar do país, a primeira cidade da
América do Sul a adotar o sistema de iluminação elétrica, acarretando,
consequentemente, na mudança de sua estrutura, que acompanhou todo
esse desenvolvimento. Posto isto, é possível observar nos dias atuais as
marcas dessas ocorrências (CÂMARA DE CAMPOS, 2020).
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Como o conceito de paisagem compreende a relação entre os processos
passados e atuais, estas coexistem no momento atual. É o conjunto de formas
de um dado momento que exprime a relação entre o homem e a natureza. O
conceito de paisagem relacionado as praças, é que as praças passaram por
mudanças ao decorrer do tempo, assim percebe-se que a paisagem também foi
modificada, pela ação antrópica através da mudança temporal, porém há
características e objetos passados que coexistem no momento atual.
Observa-se que as mudanças paisagísticas da praça se obtiveram pela
ação antrópica ao decorrer do tempo, pois há muitos anos atrás, a paisagem da
praça era mais arborizada, possuía diferentes características que algumas se
preservaram. Por exemplo a praça São Salvador, a Principal praça de campos
dos Goytacazes, localizada no centro histórico da cidade, é uma praça histórica
fundada no século XIX no estilo arquitetônico neoclássico, onde permanece a
catedral e o chafariz, porém grande parte de toda a arborização foi retirada.
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Figura 10: Enquadramento Geográfico do Centro de Campos dos Goytacazes

Conforme citado na página da Câmara de Campos, no eixo intitulado
História da Cidade:
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O desenvolvimento recente, embora ainda ligado à indústria
canavieira, se direciona em outros rumos, favorecido pelo surgimento
de pequenas empresas, como as indústrias cerâmicas, da ampliação
do setor comercial e de serviços, para o qual também contribuiu a
atividade petrolífera na plataforma continental (CÂMARA DE
CAMPOS, 2020).

Atualmente, a cidade possui uma rede de serviços completa, com
diversos bancos, hotéis, restaurantes, escolas, clínicas, etc. Transformou-se
em pólo universitário, após a instalação da Universidade Estadual do Norte
Fluminense (UENF), com universidades e faculdades dos mais variados
cursos (CÂMARA DE CAMPOS, 2020).
Dito isto, podemos aferir que a cidade de Campos passou por inúmeras
mudanças na sua paisagem até os dias atuais. Essas mudanças são fruto das
ações humanas que agem como um agente modelador do espaço. Nesse
sentido, Corrêa, em seu texto “Região e Organização Espacial”, fala como “a
ação humana é um agente modelador, pelo qual o homem com sua cultura cria
uma passagem e um gênero de vida, ambos próprios e peculiares a cada porção
da superfície da Terra” (CORRÊA, 2003, p. 28).
Portanto, observa-se que na parte central de Campos - RJ, área de
delineamento de nosso estudo, as marcas históricas estão bem vivas em alguns
pontos, porém, também percebemos que houveram inúmeras modificações
como exemplo, na principal praça da localidade. Abaixo são expostas duas
fotografias da praça, a primeira capturada no ano de 2003, período anterior a
reforma realizada entre 2004 e 2005 e a segunda capturada em 2019, com a
praça já reformada.
Como se pode observar nas figuras 2 e 3 a seguir, antes da reforma, a
praça de Campos tinha uma paisagem verde da grama e das árvores. Entretanto,
quando se analisa a imagem mais recente, percebe-se que ocorreu uma
transformação radical nesse espaço. Dessa forma, ao comparar as figuras 1 e
2, identifica-se uma modificação muito significativa na paisagem na Praça São
Salvador.
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Figura 11: Luiz Malvino, 20/07/2003 (Praça São Salvador, presença de
vegetação).

Figura 12: Gisele Caetano, 2019 (Praça São Salvador, redução das árvores).
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Como observado, há mudanças significativas da paisagem nas figuras
anteriores. Segundo Milton Santos (2006):
A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos
históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. No espaço,
as formas de que se compõe a paisagem preenchem, no momento
atual, uma função atual, como resposta às necessidades atuais da
sociedade. Tais formas nasceram sob diferentes necessidades,
emanaram de sociedades sucessivas, mas só as formas mais recentes
correspondem a determinações da sociedade atual (SANTOS, 2006,
p. 67).

Assim sendo, dentro do recorte com a temática arborização, a observação
prévia é que a praça foi uma das áreas que mais sofreu alteração na sua
paisagem dentro de uma escala temporal de 2004 até 2019. Na figura 3,
capturada no ano de 2019, pode-se observar a escassez de vegetação no
entorno da praça, diferente do que se pode visualizar na figura 2, em capturada
em 2004, quando havia a presença de uma área bem arborizada e com um
ambiente favorável para socialização.
No caso do município de Campos dos Goytacazes, este passou por
inúmeras transformações até o presente momento. Portanto, podemos
afirmar que na parte central de Campos - RJ, existem marcas em sua
paisagem tanto no âmbito natural como no âmbito cultural. Como o objetivo
desse trabalho é mostrar as transformações que ocorreram no âmbito da
arborização da área central da cidade, a seção a seguir de atentará a
apresentação dos resultados obtidos e discussões promovidas por meio do
trabalho de campo.
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Metodologia da pesquisa

Os processos metodológicos adotados nesta pesquisa foram: revisão
bibliográfica para embasamento teórico, considerando o nosso recorte e fazendo
a relação com o conceito de paisagem e a organização arbórea do setor.
Paralelamente a revisão, foi realizada a ida ao campo para investigação e
detalhamento da área de estudo. Nesse momento, utilizamos fontes primárias
como registros fotográficos da arborização no espaço histórico central, além da
utilização de fontes de caráter secundário, como buscas na biblioteca da
Universidade Federal Fluminense (UFF Campos - RJ), trabalhos acadêmicos e
páginas da internet, para assim poder dar o início da contextualização do
presente trabalho.
Foram elaboradas para a cartografia a delimitação da Praça São Salvador
e do Centro histórico de campos dos Goytacazes, assim como o arboreamento
entre os anos de 2004 a 2019 o Software Google Earth. Foram assim então
elaborados nos Softwares:
ArcGis10.7.1: Mapa de Enquadramento Geográfico.
Google Earth: Mapeamento das Árvores da área central de Campos dos
Goytacazes dos anos de 2004 a 2019.
As tecnologias que possibilitaram fazer o mapeamento do espaço
estudado foram as ferramentas Google Earth e Arcgis. Estas foram utilizadas
para extração das imagens que foram manipuladas e, que nos permitiram fazer
uma avaliação espaço temporal, processar a imagem e melhorar os aspectos
visuais para que as informações nela presentes sejam facilmente alcançadas
pelo objetivo desejado.
Por fim, foi realizada a circunscrição da área de estudo e identificado na
imagem o objeto de estudo que são as árvores. Dessa forma, por meio desse
produto (imagens), foi realizada a avaliação das transformações que ocorreram
durante os anos estudados.
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Posto isto e ao analisar as ocorrências descritas a respeito da
transformação ocorrida na praça da cidade de Campos dos Goytacazes, surgiu
a provocação de entender um pouco sobre a importância das áreas verdes nos
perímetros urbanos, que no caso do presente estudo se direciona à zona central
de Campos – RJ.
Como citado anteriormente, o interesse em desenvolver essa pesquisa
surgiu por meio dos trabalhos realizados no Laboratório de Geo Tecnologia
(LAGEOT), que funciona nas dependências da Universidade Federal
Fluminense (UFF), tendo como principal ferramenta nos desenvolvimento dos
trabalhos uso do geoprocessamento digital de imagem, possibilitando assim,
uma análise ambiental em várias escalas temporais. Além das atividades
desenvolvidas nos projetos do laboratório, a experiência da autora desse estudo
como experiência um estágio na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Ambiental de Campos, aguçou ainda mais o entusiasmo em compreender de
forma mais profunda os critérios adotados para distribuição arbórea na parte
central.
Hoje no Brasil temos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
para nos dá suporte e informações georreferenciadas. Portanto, entende-se por
processamento digital de imagens, um conjunto de técnicas para manipular
imagens digitais. O objetivo é poder melhorar as imagens e facilitar a extração
das informações

contidas nelas, para interpreta-las e fornecer dados

necessários, tornando assim, possível examinar a mesma a olho nu, visando
acentuar as informações especificas. Segundo Gilberto Câmara (2001):

Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para
tratamento de informações geográficas e que vem influenciando de
maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos
Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano
e Regional (CÂMARA, 2001, p. 1).

Acredita-se que é de suma importância para o município de Campos de
Goytacazes, estudos que apontam como se deu a organização no plantio das
Árvores na parte central, área de grande circulação de pessoas. Tendo em vista
que um ambiente bem arborizado equilibra a temperatura local e ajuda em outras
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questões voltadas ao meio ambiente como por exemplo, filtrando parte das
partículas de poluentes no ar.

Resultados e Discussões
O levantamento feito na área de estudo proporcionou a elaboração de
mapas para que fossem feitas as devidas análises, dentro de uma escala
temporal de aproximadamente quinze anos. Tornando possível assim, fazer a
observação se houve transformações em relação a configuração Arbórea na
parte Central de Campos dos Goytacazes.
Pode-se observar na figura 4 do Google earth (Mapeamento das Árvores
na Área Central de Campos-RJ), em comparação com a figuras 5, 6 e 7, que em
Campos, não aconteceu nenhum progresso em relação a organização das
árvores.

Figura 13: Mapeamento das Arvores da Área Central de Campos - RJ – 2004.
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Figura 14: Mapeamento das Arvores da Área Central de Campos - RJ – 2010.

Figura 15: Mapeamento das Arvores da Área Central de Campos - RJ – 2016.
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Figura 16: Mapeamento das Arvores da Área Central de Campos - RJ – 2019.

A modificação mais expressiva e que marcou a paisagem no Centro de
Campos, foi a reforma feita na principal praça da cidade, com a remoção de
quase uma totalidade da área verde, tornando assim um espaço desconfortável
quando se trata de uma praça.
Todavia, existe um outro fator que influencia na distribuição das Árvores
na parte Central. Campos-RJ tem suas marcas históricas evidenciadas na
paisagem, as calçadas são estreitas, dificultando assim o plantio de árvores, que
que por sua vez atrapalharia o fluxo de pessoas circularem. As figuras 8 e 9
mostram as vias onde foi feito a análise de campo. Em especial a figura 9, que
mostra exatamente os pontos onde foi registrado as fotografias para a
composição deste trabalho.
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Figura 17: Mapa com os nomes das vias analisadas.
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Figura 18: Pontos de onde as fotografias foram tiradas.
Fonte: Google Maps 2019.

Por meio das informações recolhidas, é possível observar nas fotos
retiradas da via Rua Tenente coronel Cardoso (fotos abaixo), que quanto mais
nos afastamos da parte Central, encontramos árvores com portes maiores e
automaticamente as calçadas compatíveis com a estrutura das Árvores.

FOTOS DA RUA TENENTE CORONEL CARDOSO

Figura 10: Foto Gisele Caetano (2019).
Figura 11: Foto Gisele Caetano (2019)
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Figura 13: Foto Gisele Caetano (2019)
Figura 12: Foto Gisele Caetano (2019)

Figura 14: Foto Gisele Caetano (2019).

Figura 15: Foto Gisele 2019
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Relatório de Plantio do Setor de Estudo
As tabelas 1, 2 e 3 abaixo, com informações obtidas por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, mostra a partir de 2013
uma estatística de quais foram as espécies plantadas na área Central de
Campos dos Goytacazes, mostrando a maneira como foi produzida as espécies,
nome popular, científico e sua origem. Por meio dessa estatística, podemos
observar que nos últimos anos houve uma queda no número de espécies
plantadas.
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Barreto, nas gestões
anteriores existia uma equipe maior, responsável, especificamente, para a
execução dos serviços de plantio de mudas na Cidade, justificando assim, o
número expressivo de cultivo nos anos 2013 a 2016. Leonardo, afirma que os
números exibidos na tabela apontam que foram feitas uma quantidade maior de
plantio nas gestões passadas. Ainda segundo Leonardo Barreto:
“Quando fazemos um comparativo da estatística de plantio de 2013 a
2016, é possível visualizar que: nos anos passados foram plantadas
um número maior de mudas em relação a atual gestão. Em
contrapartida, quando analisamos a estatística de mudas que foram
perdidas, temos uma perca de quase 90% das mudas plantadas nesse
período. Alguns fatores são responsáveis por esse esbanje. Como
exemplo: as mudas eram plantada de forma aleatória, sem anuência
do proprietário (na frente das casas das pessoas), quando um morador
removia a muda de frente da sua residência, as equipes faziam
replantio no mesmo lugar (sem autorização), causando assim, um
esperdiçamento significante em relação as mudas, pois não tinha
nenhum tipo de cuidado na escolha da melhor espécie a si plantar,
levando em consideração que algumas plantas não se adaptava em
um determinado local, e acabavam morrendo por falta de manutenção.
Ou seja, não era comum uma avaliação prévia para verificar se as
mudas eram adequadas para área de plantio, por consequência disso
90% das mudas acabavam sendo perdidas” (Leonardo Barreto,
Secretário de Meio Ambiente do Município de Campos dos
Goytacazes, RJ).

De acordo com Leonardo Barreto, nessa atual gestão começou-se a
otimizar esses serviços, foram montadas duas equipes de poda urbana (que
fazem a poda e a manutenção na parte de arborização urbana). Essa mesma
equipe era dedicada alguns dias da semana para o plantio de novas mudas na
cidade. Essa atividade só era feita em áreas onde se tinha parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, na frente de ponto comercial, associação
de moradores e residências o onde plantio era feito com parceria do proprietário
para ajudar na manutenção. Dessa forma, ele justificou dizendo:
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“A gente começou a plantar menos mudas, porém a eficiência da
sobrevida dessa muda passou a ser de quase 90%, então, nós
invertemos a estatística. Anteriormente plantavam-ser mais árvore,
todavia perdiam-se 90% da mesma” (Leonardo Barreto, Secretário de
Meio Ambiente do Município de Campos dos Goytacazes, RJ).

Isso só foi possível por meio do programa que existe na Secretaria “Adote
uma Árvore”, onde é feito uma parceria com os proprietários de residências,
ponto comercial e associação de moradores. Com essa ação a secretaria passou
a ter uma perda de 10% no total do que era cultivado na cidade. Logo, 90%
dessas mudas estavam sendo cuidadas pelas pessoas que solicitavam o plantio.
Nesse sentido, passou-se a ter uma eficiência maior e mais mudas crescendo
na cidade, ao contrário do que acontecia na gestão passada. Segunda Leonardo,
só não conseguiram plantar mais, devido a resistência muito grande por parte
dos moradores, que não querem essas mudas na frente de sua casa. Como já
citado, anteriormente não existia esse critério de perguntar aos moradores se
eles queriam o plantio em frente de sua residência, isso era feito de forma
automática pelo órgão responsável e logo em seguida os moradores removiam
essas mudas. Hoje o plantio só é feito em locais públicos, onde a secretaria tem
total autonomia e na frente das casas das pessoas que querem fazer parte do
programa “Adote uma Árvore”. Nesse caso, eles acabaram ajudando a secretaria
a fazer a manutenção inicial dessa árvore até ela pegar totalmente.
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Tabela 4: Secretaria de Meio Ambiente (2020)
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Tabela 5: Secretaria de Meio Ambiente (2020)
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Tabela 6: Secretaria de Meio Ambiente (2020)

39

Diante das informações expostas aqui, podemos observar que na atual
gestão, a estratégia de plantio na Cidade foi modificada. Campos com todo um
contexto Histórico, apresenta uma estrutura não compatível com o plantio de
algumas espécies, árvores grandes que ocupam um espaço significativo nas
vias onde não comporta. Com essa nova estratégia adotada pela secretaria,
ainda não é possível visualizar efeitos em sua totalidade nos dias atuais, pois
uma árvore tem seu tempo de crescimento, e os resultados dessas ações serão
eminentes enxergar no futuro, então, contextualizando com o conceito de
Paisagem, podemos levar em consideração que a ação de hoje pode deixar suas
“marcas” na paisagem, que será possível ser observada no futuro, se necessário
for uma nova comparação, como está sendo feito no presente trabalho, utilizando
os dados estatísticos e as imagens para análise.
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Considerações finais

Mediante as respostas encontradas nessa pesquisa, foi possível constatar
que na área de recorte existem alguns problemas que afetam diretamente na
organização arbórea no Centro da Cidade de Campos dos Goytacazes, tornando
assim, uma paisagem congelada quando se trata de Espaço Verde.
Logo, esse trabalho deixa a seguinte reflexão: uma região arborizada
compõe todo um contexto em relação a paisagem, e também, a relação do
homem para com a mesma. Então, foi possível identificar que não houve um
planejamento relacionado à questão arbórea da cidade, utilizando-se de
estratégias que não funcionaram dentro da análise durante esse trabalho.
Ocorreram nos últimos três anos mudanças de estratégias em direção a
essa questão, mas ainda não é possível visualizar os resultados da mesma.
Porém, é possível afirmar que com uma estratégia bem elaborada e utilizando
os recursos de forma consciente pode-se melhorar o aspecto da Paisagem na
área central em relação as árvores.
Sabemos que a Cidade de Campos possui um contexto histórico e que
muitas áreas não podem ser modificadas para plantio, como podemos observar
nas fotos em apêndice. Todavia, é possível elaborar projetos com medidas
compensatórias e aproveitar o intorno de Lagoas e Parques, para semear novas
mudas e reparar ausência de vegetação na parte Central, minimizando assim
impactos futuros.
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APÊNDICE
Fotos da estrutura da área Central de Campos-RJ

Foto 7: Gisele Caetano (2019)

Foto 8: Gisele Caetano (2019)

Foto 9: Gisele Caetano (2019).
Foto 10: Gisele Caetano (2019)
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Foto 11: Gisele Caetano (2019)
Foto 12: Gisele Caetano (2019)

Foto13: Gisele Caetano (2019)
Foto 14: Gisele Caetano (2019)
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Foto 15: Gisele Caetano (2019)
Foto 16: Gisele Caetano (2019)

Foto 17: Gisele Caetano (2019)
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Foto 18: Gisele Caetano (2019)

Foto 19: Gisele Caetano (2019)

Foto 20: Gisele Caetano (2019)
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