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RESUMO 

 Em 1962 foi criado, em Campos dos Goytacazes, um núcleo da Universidade Federal 

Fluminense, que abrigou até 2009 um único curso, o de Serviço social. Em 2003 com a proposta 

de expansão universitária do Governo Brasileiro, o Polo universitário passa a oferecer cinco 

novos cursos: Geografia, Ciências sociais, Economia, Psicologia e História. Com o aumento do 

contingente discente, docente e de servidores, há a necessidade de um novo campus para 

abrigar esta nova estrutura. Está previsto a construção do novo Pólo Universitário às margens do 

rio Paraíba do Sul, o que deverá alterar a área que atualmente ocupa o comércio e residências. 

Este projeto busca identificar e mensurar os impactos de vizinhança deste novo Pólo a partir de 

ferramentas de geoprocessamento, propondo um planejamento territorial para a área. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Impacto de Vizinhança; Planejamento Territorial Urbano, 

Geoprocessamento. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo do impacto de vizinhança é um instrumento de gestão urbana de ordem preventiva, 

prevista no Estatuto das Cidades (lei 10.257 de 10 de julho de 2001). Tem por objetivo orientar 

medidas para a preservação do meio urbano situado em uma área que passará a receber um 

novo empreendimento, seja de pequeno, médio ou grande porte. Podem ser empreendimentos 

de caráter comercial, industrial, de serviços ou educacionais, geradores de impactos no seu 

entorno e em um raio de ação estabelecido a partir da dimensão do empreendimento.  

Este trabalho tem por objetivo elaborar o estudo de impactos de vizinhança do novo Pólo 

Universitário de Campos dos Goytacazes (PUCG) da Universidade Federal Fluminense. Este 

empreendimento de caráter educacional teve suas obras iniciadas em março de 2012, com 

previsão para finalização em setembro de 2013i e até a presente data não foi apresentado à 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes um estudo de impacto de vizinhança deste 

empreendimento. 
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Este trabalho encontra-se organizado em três eixos: a) o eixo teórico; b) o metodológico e c) o 

documental, descritos a seguir. O eixo teórico partiu da definição de impacto de vizinhança, 

entendendo que se trata de um instrumento de gestão urbana estabelecido no Estatuto da 

Cidade que é uma regulamentação da política urbana brasileira criada pelo Ministério das 

Cidades e que deve ser elaborado pela empresa responsável pelo empreendimento e avaliado 

pelo poder municipal. Os autores que orientaram o eixo teórico foram Souza (2010 e 2011); 

Tucci (1995); Rohm e Lollo (2002). 

O segundo eixo, do campo metodológico, partiu da opção pelas ferramentas de 

geoprocessamento para realizar mapeamentos da área e identificar a área das futuras 

instalações. Seguido do mapeamento do entorno do Polo, a reconhecer as características de uso 

do solo do entorno e, posteriormente, a confecção dos mapas: a) de localização da atual e da 

futura instalação do Polo UFF/CAMPOS; b) de tipo de uso do solo do entorno do 

empreendimento. O mapeamento servirá como subsídio para identificação dos tipos de impactos 

de vizinhança deste empreendimento e posteriormente as medidas mitigatórias e preventivas. 

A terceira etapa, a organização documental, constituiu-se no levantamento em jornais regionais 

sobre as notícias deenchentesdorio Paraíbado Sule oquantoestaárea já foi afetada 

porenchentes,vistoque onovo Polo encontra-selocalizado na Av. XV de Novembro, a beira-rio e é 

constantemente afetada por alagamentos. Foi realizadoum levantamento em notícias do jornal 

“O Monitor Campista” entre os anos de 1944 e 2005. 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DO POLO UNIVERSITÁRIO DA UFF EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES  

A Universidade Federal Fluminense, foi criada em 18 de Dezembro de 1960, é resultado da 

incorporação de outras cinco faculdades da época: a Faculdade Fluminense de Medicina; a 

Faculdade de Direito de Niterói; a Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de 

Janeiro; a Faculdade Fluminense de Odontologia; e a Faculdade Fluminense de Medicina 

Veterinária. Além de agregar três escolas estaduais: a Escola Fluminense de Engenharia; a 

Escola de Serviço Social e a Escola de Enfermagem e incorporar também duas faculdades 

particulares: a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade Fluminense de Filosofia.  

Um dos princípios da UFF é promover a interiorização do ensino superior. A partir deste princípio 

para atender às demandas regionais no interior, foi fundado, em 1962, a Escola de Serviço 

Social em Campos dos Goytacazes. Em 2008, a UFF aderiu ao Programa do Governo Federal, o 

REUNI, que consiste no programa de expansão e ampliação do acesso e permanência no 

ensino superior, levando também o ensino público de excelência ao interior do Brasil. Foram 

criados no Pólo os cursos de graduação em: Economia, Geografia e Ciências Sociais, e dois 

anos depois, em 2011 dois novos cursos de graduação foram implementados, o de Psicologia e 

de História.  



No contexto do macro projeto pela interiorização do ensino público superior está previsto na 

planta do projeto2, para a cidade de Campos dos Goytacazes, a construção de um campus, com 

dois prédios e urbanização do entorno e do acesso, localizados a beira do Rio Paraíba do Sul, 

mais especificamente na Av. XV de novembro, De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso 

de Geografia de Campos (2008): 

 

Sendo assim, o MEC, através da direção da SESU – Secretaria de 

Desenvolvimento do Sistema de Rede de Ensino Superior, articulou 

junto ao patrimônio da União no Estado do RJ estudos da área 

disponível para a cessão à Universidade Federal Fluminense, definindo-

se pela área de 25.000 m², de propriedade da extinta Rede Ferroviária 

Federal S/A. 

Este novo empreendimento deve abrigar uma população de, aproximadamente 1400 

considerando docentes, discentes e funcionários, além de uma população flutuante, a partir do 

quadro a seguir (tabela 1) almejamos medir a quantidade de pessoas que vão passar a 

frequentar a região do novo empreendimento.   

Elaboramos um banco de dados fotográfico do terreno e do entornodo novo polo e da região do 
entorno, abrangendo as ruas que comportam o polo, já que o mesmo tem um terreno disposto 
através de um quarteirão, desenvolvido em de visitas a região do novo polo os registros 
fotográficos foram realizados a fim de registrar a atual dinâmica de ocupação do solo e a partir 
de futuras idas a região durante e após a instalação possibilitando a comparação das imagens. 
Seguindo em Anexo uma imagem do terreno (Imagens 1 e 2) do novo polo e ainda em inicio as 
obras desse projeto, confrontando as duas imagens a seguir podemos observar então que as 
obras já se iniciaram, e a previsão de término segundo a empreiteira é início de 2015. 
 
 

 
Imagem 1 - Área de Construção do Novo Pólo UFF-Campos – Maio (2012) 
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Imagem 2 – Área de Construção do Novo Pólo UFF-Campos - Fevereiro (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 

Técnicos Administrativos UFF - Técnicos Administrativo 34 

  CONAB - CEDIDOS 16 

  UFRJ- CEDIDOS 3 

  Total 53 

Apoio Serviços de Apoio-Limpeza 9 

  Motorista 1 

  Vigilância 5 

  Total 15 

Docentes SFC 21 

  Ciências Sociais 18 

  Geografia 17 

  Serviço Social 20 

  Economia 11 

  Substitutos 10 

  Total 97 

Discentes Serviço Social 461 

  Economia 201 

  História 139 

  Ciências Sociais 198 

  Geografia 195 

  Psicologia 161 

  Total 1355 

Total   1520 

Relação de técnicos, apoio, docentes e discentes do PUCG 
Fonte: Departamento de Pessoal do PUCG. 

Logo, a cerca dessa tabela podemos calcular a base do corpo docente, discente, apoio e os 

técnicos administrativos, levando em conta que conforme o avanço dos períodos dos cursos 

recém formados a demanda de profissionais nesses setores tenda a crescer. 

Quanto a localização do novo polo, em seguida veremos o (mapa 1) que aborda em uma mesma 

imagem de satélite a localização do antigo polo, situado na Rua José do patrocínio, na região 

mais próxima ao centro comercial de Campos, e o terreno do futuro polo universitário, localizado 

a beira do Rio Paraíba do Sul, mais precisamente na avenida XV de novembro. 

  



 

Mapa 1 - de localização do campus atual e do novo pólo universitário em Campos dos 

Goytacazes 

 

 



INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA  

O conceito chave deste trabalho está contido em um conjunto de instrumentos de políticas e 
gestão urbana. Contidos no Estatuto das cidades, e de acordo com o artigo primeiro das 
diretrizes gerais do estatuto o mesmo foi criado para estabelecer normas de ordem pública que 
tem como função regular o uso e ocupação do espaço urbano. Então foram criados instrumentos 
que pudessem intervir e atuar pela cidade, estes instrumentos estariam dispostos em diferentes 
escalas de poder: a) Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; b) Planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões; c) Planejamento municipal, em especial; d) Institutos 
tributários e financeiros;e) Institutos jurídicos e políticos; f) Estudo prévio de impacto ambiental 
(EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 
 
Abordamos durante o trabalho o conceito de Estudo de Impacto de vizinhança, que consiste em 
uma medida mitigatória de ordem preventiva e é de caráter obrigatório, dentro do “Estatuto das 
cidades”, e diz respeito a empreendimentos que tem capacidade de modificar o perfil da região 
de instalação. Estas medidas ou ferramentas de intervenção urbana está disposta no Plano 
diretor da cidade de Campos dos Goytacazes (2007) no art. 84, que trata das ferramentas e 
medidas de planejamento urbano: “VII - Identificar usos e atividades urbanas que deverão 
apresentar Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, com vistas a atenuar os impactos negativos 
que possam ser gerados, fazendo a exigência de medidas compensatórias, em especial nas 
áreas de saturação viária;”.   
 
Seguindo uma organização com a finalidade de estruturar o pensamento sobre a ideia de 
impacto de vizinhança e o reconhecimento da importância deste instrumento de gestão urbana e 
posteriormente para a identificação de problemas já identificados na área que será construído o 
empreendimento, como uma área constantemente afetada por enchentes do rio Paraíba do Sul, 
utilizando o conceito de inundação urbana,que diz respeito à ocupação e urbanização em áreas 
de várzea natural. 
 

OS IMPACTOS DE VIZINHANÇA NO ENTORNO DO PUCG 

Em seguida a elaboração dos mapas, seguimos a seguinte operacionalização metodológica a 

fim de cumprir objetivos específicos estabelecidos no projeto. Para a elaboração do projeto foi 

necessário um levantamento bibliográfico, a fim de discutir a ideia de impacto de vizinhança no 

contexto do desenvolvimento urbano, tendo como principais orientadores: o Estatuto da Cidade 

(2001) Esse estatuto representa a democracia dentro do âmbito da cidade, com a constituição de 

1988. Consistia na descentralização política e na participação popular. Porém em setores como: 

política urbana, de habitação, uso e ocupação do solo, saneamento, transporte e mobilidade. 

Porém essa participação popular só pode ser alcançado em 2001 com o a regulamentação do 

Estatuto da Cidades; o Plano Diretor Urbano de Campos dos Goytacazes (2008) e o Projeto de 

Criação do Polo Universitário de Campos dos Goytacazes. Posteriormente realizamos um 

levantamento Documental em jornais do município a fim de identificar os períodos de 

alagamentos que afetaram a área onde será construída a nova sede da UFF/Campos. Os 

primeiros registros das enchentes datam de 1924, tendo se repetido nos anos de 1944, 1966, 

1997 como aquelas que provocaram os maiores estragos na Avenida Beira-Rio ou XV de 

Novembro.  



Ao se realizar uma pesquisa tendo como fonte o jornal O Monitor Campista: encontra-se no dia 4 

de fevereiro de 1924 a noticia de uma enchente a qual o centro de permaneceu debaixo d’água. 

Seguindo a cronologia no dia 18 de janeiro de 1944, onde informa que chuvas ocorridas em 

Campos e ao longo da região paulista do Rio Paraíba fizeram com que na região do centro ele 

inundasse a cidade. No ano de 1966 ocorreu um dos maiores temporais do século e no dia 6 de 

janeiro o jornal traz a informação de um violento e demorado temporal que inundou a cidade, na 

imagem em anexo temos o registro fotográfico da parte do centro que ficou coberta por água, na 

av. XV em quase todo seu seguimento. Seguindo a abordagem no jornal, dia 4 de janeiro de 

1997 ocorreu mais uma inundação do rio Paraíba do Sul, que inundou a parte rural e a parte 

urbana de Campos, além de deixar em dados do dia 07 de janeiro mais de 3000 desabrigados.  

Além de todos esses antecedentes quando se leva em conta a estrutura fluvial do centro de 

Campos, que segundo a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul – AGEVAP em seu relatório no de 2006. 

 

O atual nível de obstrução dos canais, além de impedir a adução 

regular de água para atendimento à irrigação, é responsável pelo 

desempenho ruim da drenagem quando da ocorrência de 

precipitações intensas. Outro fator que contribui para as inundações 

é o estado precário em que se encontram as estruturas de captação 

dotadas de comportas, comprometendo o controle do fluxo durante 

as cheias. (novembro de 2006).  

 

O que evidencia a situação das proximidades da região do novo polo, que além de estar 

localizada a beira do Rio Paraíba levam-se em conta todos os antecedentes de enchentes e a 

precariedade estrutural do entorno conclui-se que o local do polo tem uma vulnerabilidade a 

enchentes aos quais foram listados para ilustrar um futuro impacto de influência direta ao novo 

polo da UFF – PUCG.  

O mapa2 é resultado de uma elaboração de mapa de tipo de uso do solo da região, sendo 

diferenciado em Residencial e Residencial verticalizado, comercial e seus tipos de comércio. O 

objetivo dessa diferenciação entre residencial e residencial verticalizado é acompanhar uma 

possível mudança no padrão de construção da região com a instalação desse novo 

empreendimento. E logo é possível observar na região mais próxima ao centro que a maior parte 

dos terrenos é de uso residencial, tendo também uma grande concentração de grandes prédios 

evidenciados no mapa pela coloração verde pela residencial verticalizada. Já o outro lado mais 

próximo ao Hospital Ferreira Machado, tem uma região bem mais comercial, e muitas se 

assemelham por estar relacionado a peças e conserto de caminhões, o que faz com que o 

trânsito de carros e caminhões na região se intensifique. Elaboramos um banco de dados 

fotográfico do terreno do novo polo e da região do entorno, abrangendo as ruas que comportam 

o polo,já que o mesmo tem um terreno disposto através de um quarteirão, desenvolvido através 

de visitas a região do novo polo os registros fotográficos foram realizados a fim de registrar a 



atual dinâmica de ocupação do solo e a partir de futuras idas à região durante e após a 

instalação possibilitando a comparação das imagens. 

Dentro desse mapa tempos diferenciados no tipo de uso do solo, os de coloração vermelha são 
as áreas de uso comercial, é possível observar que as áreas comerciais estão concentradas. Em 
azul no mapa temos as áreas residenciais, que estão também fracionadas em residencial 
verticalizada, que está disposta em verde. E em amarelo temos a área do futuro campus. 
 
 

Mapa 2 - Tipo de uso do solo na região do entorno do novo poloUFF – PUCG. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desses estudos é possível chegar a conclusões sobre as instalações desse novo 

empreendimento, que além de trazer para a região a agregação de uma comunidade, a 

comunidade universitária, tem a capacidade de alterar a dinâmica local, e bem trata o autor 

LEFEBRE, (8781, p.135). Sobre a dinâmica das cidades afirma: 

 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: 

direitos à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao 

habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à 

apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no 

direito à cidade. 

 

Temos então o direito a cidade como principal motivador para as intervenções urbanas e 

servindo como embasamento para tomada de decisões no poder público e intervindo pela 

preservação do ambienta não só pelo meio de impactos ambientais mas também urbanos. 

Logo podemos concluir que se esse estudo tem sua criação no “Estatuto das cidades”, como 

uma ferramenta de planejamento urbano e é uma medida de estudo que está explicitamente 

citado no Plano diretor da cidade esse estudo não pode ser simplesmente ignorado, pois tem 

como seu principio evitar possíveis impactos que diversos empreendimentos possam ocasionar 

na cidade. Quando recorremos à história de ocupação da região central de campos dos 

Goytacazes, levantamos datas as quais tanto a região central quanto rural da cidade estiveram 

submersas devido a constantes transbordos do Rio Paraíba do sul.  

A partir dos estudos evidenciados a área do futuro polo é uma área de constantes alagamentos, 

e pudemos evidenciar isso através de fatos históricos registrados em jornais locais da época e 

em uma busca pudemos sequenciar desde o ano de 1924 até os dias de hoje muitos casos de 

enchentes no centro de campos e principalmente na avenida a qual o terreno campus está 

situado, além dessa comprovação histórica observamos também que a infraestrutura da parte 

urbana do rio Paraíba do Sul está precária o que faz com que em épocas do ano de altos 

indicies de pluviosidade o Rio transborde inundando a região, além disso, pudemos concluir que 

na ocupação do solo na região está em parte direcionada a residencial e residencial 

verticalizada, por outro lado é possível observar também que temos outra região que é mais 

comercial, principalmente ligada a automóveis e caminhões. Com isso concluímos que a partir 

desse estudo poderemos identificar problemas que possam ocorrer na região e com isso 

prevenir futuros impactos de caráter urbano que venha ocorrer na região com a chegada desse 

novo pólo. 
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