
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1 

 
MEDIDAS PRÓ-ATIVAS PARA UM PROGRAMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL NA LAGOA DO CAMPELO, CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Marcelo dos Santos Maciel1, Alessandro de Miranda Oliveira1, Amaro Evaldo de Deus1, Ronaldo 

Carvalho de Araújo1, Willians Salles Cordeiro1 

 

RESUMO --- Diante da demanda mundial crescente pela água é de fundamental importância a 
elaboração de estudos que estabeleçam programas com objetivo de recuperação de áreas 
degradadas, afetadas pela ocupação desordenada e irregular do solo. A percepção do funcionamento 
das bacias de drenagem estabelece um ponto de partida para a gestão dos recursos hídricos. O 
presente estudo foi contemplado na Lagoa do Campelo-RJ, receptora de águas do rio Paraíba do Sul 
durante a seca principalmente. Entretanto, por visitas técnicas, entrevistas semi-estruturadas e 
levantamento histórico-científico identificou-se que esse sistema apresenta um balanço hídrico 
negativo pelo uso inadequado dos sistemas de comporta dos canais (desde do DNOS), o que resulta 
em assoreamento dos mesmos, salinização dos solos, redução da pesca e avanço agropecuário sobre 
as áreas de inundação. Com a problemática existente o estudo pretende criar um programa de gestão 
ambiental na Lagoa do Campelo com medidas pró-ativas: intervenção hidráulica sobre os seus 
canais (limpeza e dragagem com estudo prévio), recuperação da mata ciliar e implantação de um 
Conselho Gestor associadas às práticas de educação ambiental. A inserção popular nas diferentes 
etapas e valorização do conhecimento da comunidade tradicional é fundamental para a consolidação 
efetiva do programa e revitalização do ecossistema Campelo.  
 
ABSTRACT --- Ahead of increasing water world demand is basic importance the study elaboration 
that to establish programs with objective of recuperation degraded area, affected by disordered and 
irregular soil occupation. The perception by the draining basins functioning establish the starting 
point to the management aquatics resource. The present study was contemplated in Campelo 
Lagoon-RJ, water receptor of Paraiba do Sul river, mainly during dry station. However, visits 
technique, half-structuralized interviews and description-scientific survey identified that this system 
to show the negative aquatic balance by floodgates inadequate use of canals (since SOND), that 
result in sand processes on canals, salinization soils, fish reduction and farming advance about the 
flooding areas. With the existing problematic the study intends to create a environmental 
management program in Campelo Lagoon with pro-active measures: hydraulical intervention about 
the canals (cleanness and drag with previous study), ciliar vegetation recuperation and Managing 
Advice implantation associated to the education environmental practical. The popular insertion in 
different stages and valuation traditional community knowledge is basic to the effective 
consolidation program and Campelo ecosystem revitalization.  
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1 - INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas e canais assumem fundamental importância na recuperação de áreas 

degradadas, principalmente diante da crise ambiental vigente em torno do recurso água. Neste 

sentido, é preciso conhecer a sua formação, constituição e dinâmica, de modo que as obras de 

recuperação não sejam apenas temporárias e sem grande eficácia. 

O funcionamento de uma bacia hidrográfica e canais pautam-se na interação com o ambiente 

terrestre a qual se associa (inclusive a montante do curso), além de se considerar a contribuição das 

encostas nestes processos. Portanto, qualquer efeito que aconteça numa bacia hidrográfica vai ter 

conseqüências diretas ou indiretas sobre os canais fluviais (dependendo apenas da dimensão e 

intensidade do impacto). Os processos de erosão dos solos, bem como movimentos de massa, vão 

fazer com que o escoamento superficial transporte os sedimentos oriundos desses danos ambientais 

para algum rio que drena a bacia. Isso tem como conseqüência o assoreamento de corpos hídricos e 

reservatórios construídos para a produção de energia hidrelétrica, bem como os açudes para 

obtenção de água, segundo Cunha & Guerra (2000). 

Para obras de recuperação de canais fluviais é necessário o conhecimento técnico da dinâmica 

das bacias hidrográficas, sendo que qualquer intervenção que seja feita nos mesmos ocasiona em 

algum efeito imediato, ou em médio e longo prazo sobre a bacia como um todo, de acordo com 

estudos de Cunha & Guerra (2000) e Araújo et al. (2005). Em práticas muito comuns em nosso 

país, as intervenções hidráulicas mal planejadas podem não atender plenamente aos objetivos 

propostos, de maneira a desperdiçar tempo e recursos, além de contribuir para a degradação do 

meio. Alguns exemplos puderam ser verificados ao longo dos anos: obras de retificação de canais 

com propósito de drenagem, prática muito utilizada pelo DNOS entre os anos 40 e 80, o que pode 

ser verificado nos canais de drenagem do rio Paraíba do Sul, Itabapoana e Macaé, onde por um lado 

permitem o ganho de terras com diminuição da zona de inundação do sistema hídrico, por outro 

lado aumentam significativamente a velocidade dos cursos, intensifica a carga de sedimentos 

transportada de forma a causar o assoreamento mais a jusante em um rio, ou então, em alguma baía, 

lago ou reservatório; e práticas de dragagem mal dimensionadas para desobstrução de canais, 

desconsiderando-se o balanço hídrico do curso hídrico, como a observada em um dos canais do rio 

Itabapoana em região próximo a Lagoa Feia-RJ, impedindo que exista uma renovação de águas, 

conseqüentemente provocam a extinção dos mesmos. Todos estes aspectos aliados à falta de 

manutenção dos canais de drenagem e comportas contribuem para a degradação dos sistemas 

hídricos e perda de terras por salinização e processos erosivos.  

Os canais hídricos transportam peixes, águas e sedimentos provenientes de bacias 

hidrográficas a montante. Nesta concepção, o conhecimento do uso e ocupação das margens dos 
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cursos é de extrema relevância (inclusive o aspecto histórico). Dentre outras informações 

necessárias para se promover uma intervenção hidráulica sobre um canal encontram-se, a saber: tipo 

de solo existente na região (propriedades físicas, químicas do mesmo), declividade do terreno e 

cobertura vegetal diretamente associada. 

A cobertura vegetal presente no solo marginal confere uma estabilidade e proteção 

significativa contra a erosão hídrica nas encostas. Na função de estabilizador do movimento de 

massa, uma vegetação arbórea, por exemplo, oferece reforço e contenção mecânica pelas raízes e 

caules, além de favorecer a infiltração de água (umidade) e retenção de nutrientes no solo, Araújo et 

al. (2005).   

Desta forma, a preservação de matas ciliares é relevante para manter a qualidade de água dos 

corpos hídricos, na qual apresenta como principais funções: habitat, refúgio e alimento para a fauna 

(biodiversidade); atuam como corredores ecológicos; permitem a manutenção do microclima; a 

contenção de processos erosivos e o assoreamento; aumentam a infiltração das águas provenientes 

das chuvas para o abastecimento dos lençóis freáticos; e barreira química na contenção de efluentes 

agrícolas.  

A Lagoa do Campelo-RJ, como a maioria dos cursos hídricos brasileiros, sofre um processo 

de degradação ao longo dos anos, atribuídos às obras de drenagem direcionada ao avanço rural 

sobre a área de influência marginal (supressão da mata ciliar e uso indiscriminado da água para 

irrigação), o que é refletido no seu balanço hídrico deficitário na maior parte do ano. O controle da 

prática através de um programa gestão ambiental é de fundamental relevância para a sobrevivência 

deste ecossistema lêntico. 

2 – OBJETIVOS 

O presente estudo pretende elaborar medidas pró-ativas para um programa de Gestão 

Ambiental aplicado à Lagoa do Campelo-RJ, pautado em: observações, visitas técnicas, 

levantamento histórico-científico da região e informações coletadas através de entrevistas semi-

estruturadas com a comunidade local. De forma a fornecer bases para a revitalização dos canais de 

adução e drenagem, recuperação de mata ciliar, e uma aproximação maior entre órgãos ambientais, 

sociedade organizada e poder público em prol da gestão deste sistema hídrico. 

3 – ÁREA DE ESTUDO 

A Lagoa do Campelo está localizada no delta norte do rio Paraíba do Sul (21º38’ e 21º42’S; 

41º08’ e 41º12’W) entre dois municípios do estado do Rio de Janeiro: Campos dos Goytacazes e 

São Francisco do Itabapoana. A lagoa apresenta uma área superficial de aproximadamente 1277,8 
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ha e um perímetro de 21,8 km SERLA (2004), o que a coloca com uma das três maiores lagoas da 

região, de acordo com Guedes (2005) e Crespo (2007) (Figura 1). A lagoa dista cerca de 17 km da 

linha da costa para oeste e está posicionada numa altitude de cerca de 8 m. Sua bacia de drenagem é 

mal definida e ocupa uma área de 9,8 km². Com topografia de fundo praticamente plano, apresenta 

profundidade máxima de cerca de 1,7 m Luz et al. (2006). 

A Lagoa do Campelo é a maior lagoa de restinga do Norte Fluminense. Ela acompanha a 

direção dos cordões arenosos, localizados paralelamente à linha da costa enquanto as lagoas de 

tabuleiro situam-se em posição perpendicular a ela, Bidegain et al. (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização da Área de Estudo. 
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A região onde se encontra a lagoa do Campelo apresenta clima tropical sub-úmido seco 

(inverno seco e verão úmido), segundo Moreno et al. (2003). A deficiência hídrica na região é 

significante, de modo que a evaporação representa o dobro da precipitação, FEEMA (1993). 

4 – METODOLOGIA 

Para a coleta de informações o corrente estudo realizou o prévio levantamento histórico-

científico do uso da água e seus conflitos na Lagoa do Campelo-RJ. Na qual o próprio direcionador 

foi a população local, fornecendo informações preciosas por intermédio de entrevistas semi-

estruturadas (apresentando os canais de adução e drenagem como focos principais) realizadas no dia 

27 de outubro de 2006. O conflito do uso da água na região foi representado pelos principais 

segmentos envolvidos na problemática ambiental: associação de pescadores, produtor rural, 

morador, operador das comportas e SERLA (que representa o poder público). Após a coleta destas 

informações da comunidade local, os dados foram refinados através do levantamento bibliográfico 

sobre a Lagoa do Campelo, junto a seus canais de adução (Cataia e Vigário) e drenagem (Antônio 

Rezende). Vale ressaltar que quando a lagoa encontra-se cheia, oferecendo risco à população 

(inundação) o Cataia e o Vigário podem funcionar como drenagem. O desenvolvimento das 

medidas pró-ativas para o desenvolvimento do programa de gestão ambiental da Lagoa do Campelo 

foi fundamentado pela legislação ambiental federal e estadual vigentes. Nesta concepção, são 

abordadas as questões do uso da água e o respeito à faixa marginal de proteção (FMP) como 

direcionadores principais de um plano de ação. Em 17 de novembro de 2006 através de uma visita 

técnica a SERLA se teve acesso ao relatório de demarcação das FMP’s na Lagoa do Campelo.  

A entrevista semi-estruturada, de forma geral, fez identificar a necessidade da qualidade de 

água para os diferentes usos no sistema Campelo, sendo primordial para sobrevivência da 

comunidade local. A aplicação do plano de ações, divulgado durante o estudo, exigem a 

consideração do conhecimento tradicional no controle das comportas e limpeza dos canais de 

adução e drenagem, assim como sua participação na recomposição da mata ciliar, na qual a 

educação ambiental atua como principal parceira. A gestão ambiental da Lagoa do Campelo 

mostrou-se dependente do controle social, “accountability” no qual pretende ser implementado com 

a criação de um Conselho Gestor na localidade (envolvendo os diferentes atores sociais), com a 

participação dos dois municípios: Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana. 
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5 – ESTADO DA ARTE 

5.1 – Histórico da Região & Emergência dos Conflitos pela Água 

A lagoa do Campelo, originalmente sem afluentes e efluentes principais, recebia o aporte de 

água do rio Paraíba do Sul, durante as cheias, através do canal da Cataia (Figura 2). Esta era 

abastecida pela água proveniente de vários brejos ao seu redor, especialmente do brejo do Campelo 

que recebia águas da Vala do Norte, próximo ao Sistema Barreiras, Luz et al. (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Bacia antes da construção dos canais. 

 

Com as obras do DNOS, foi destinada para a lagoa do Campelo a construção de canais e 

diques que serviriam como pretexto de torná-la estabilizadora de águas pela margem esquerda do 

rio Paraíba do Sul, para absorver o excedente hídrico através de um canal artificial, canal do 

Vigário, e com escoamento para o mar por um outro canal artificial, canal Antônio Rezende. O 

previsto era que durante a estiagem, os déficits de água seriam contrabalançados com o 

fornecimento de água pelo rio Paraíba do Sul. Para evitar a conseqüente inundação dos pastos, o 

DNOS construiu um dique-estrada na margem esquerda e manteve a comunicação do canal da 
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Cataia com o rio Paraíba através de três tubos por sobre a estrada, onde comportas automáticas 

permitiriam a circulação das águas no sentido lagoa-rio, impedindo o fluxo no sentido inverso, 

segundo Luz et al. (2006). 

Assim que o canal do Vigário foi concluído, uma usina o obstruiu a fim de aproveitá-lo para 

irrigação. O extravasador construído pelo DNOS na confluência da lagoa com o canal Antônio 

Rezende acabou ficando em cota inferior à prometida. Tudo isso transformou em negativo o 

balanço hídrico da lagoa do Campelo, tanto por escoar mais água do que recebe, quanto devido ao 

dessecamento dos brejos circundantes que a abasteciam. A pouca profundidade favoreceu a 

proliferação de plantas hidrófitas e a eutrofização do sistema, de acordo com estudos realizados por 

Soffiati (1985), FEEMA (1993) e Bidegain et al. (2002). 

Nas áreas rurais da Baixada dos Goytacazes, os projetos de drenagem sempre estiveram 

(inexoravelmente) relacionados à valorização fundiária. O processo de aumento da área produtiva 

através do dessecamento de lagoas, brejos e de áreas periodicamente inundadas prolongou-se até o 

final das principais obras de drenagem realizadas na baixada campista, concluídas na década de 60. 

A partir daí, as transformações na economia da região caracterizou-se predominantemente por um 

re-ordenamento da sua estrutura agrária, impulsionadas pelos usineiros da cana-de-açúcar, Carneiro 

(2000). 

Os usineiros e produtores de cana começaram a atribuir responsabilidade pela “crise agrícola” 

ao recrudescimento dos períodos secos. Desta forma, o influente segmento consegue induzir um 

conjunto de políticas públicas voltadas para a difusão da irrigação, fundamentalmente para as usinas 

e grandes fornecedores de cana capazes de mobilizar capital suficiente para os investimentos em 

infra-estrutura hidráulica e equipamentos, Carneiro (2000). 

Por outro lado, o redirecionamento para esta nova função da complexa rede de canais 

montada pelo DNOS, até então utilizada basicamente para a promoção da drenagem nas terras 

agrícolas, vai concorrer para o surgimento de conflitos por água, até então inexistentes, entre os 

produtores de cana e desses com usinas de açúcar e álcool, Carneiro (2000). 

Na segunda metade da década de 70 surgiram vozes contrárias à histórica atuação do DNOS 

na Baixada Campista. A primeira manifestação formal neste sentido foi apresentada no ano de 

1976, pelo então diretor do Departamento de Recursos Naturais Renováveis da Secretaria Estadual 

de Agricultura e Abastecimento, questionando o órgão federal sobre os impactos de suas obras aos 

ecossistemas locais. Posteriormente, em 1978, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente (FEEMA), em parecer conjunto emitido pelas assessorias da presidência, referiu-se aos 

riscos de impacto que as obras do DNOS no Norte Fluminense representavam para o meio 

ambiente. Em outubro de 1979, Norma Crud Maciel e Dorothy Sue Dunn de Araújo, biólogas da 

FEEMA, apresentaram um parecer técnico sobre o impacto causado aos ecossistemas lacustres com 
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as obras realizadas pelo DNOS na Baixada Campista. Eclode a partir desse momento, um conflito 

de pouca visibilidade social: a contradição histórica entre as intervenções do DNOS, a serviço dos 

interesses da agroindústria açucareira (e pecuária), e as necessidades do segmento dos pescadores. 

Ao contrário da perspectiva dominante, que identificava a água como entrave ao desenvolvimento, 

os pescadores tinham na manutenção das lagoas uma condição fundamental para a reprodução de 

seus modos de vida, organização do trabalho e subsistência. Vários levantes contra obras do DNOS 

entre 1979 e o começo dos anos 80 viriam a evidenciar este quadro. No dia 13 de agosto de 1980 

ocorreu uma manifestação: os pescadores da lagoa do Campelo arrancaram as comportas instaladas 

no canal do Cataia, que ligava esta lagoa ao rio Paraíba do Sul. O DNOS realizou na época obras de 

drenagens em torno da lagoa do Campelo acabando com os rios Ponte e Pires, restando o canal 

Cataia, que era um canal natural. Simultaneamente, foi construído um dique na margem esquerda 

do rio Paraíba do Sul, a fim de impedir seu transbordamento e, por cima desse dique, construíram 

uma estrada, que, ao cruzar o canal Cataia, recebeu a colocação de três manilhas com três tampos 

com dobradiças voltados para o rio, como se fossem comportas automáticas. As comportas se 

abriam ou fechavam de acordo com o nível d’água do rio Paraíba do Sul em relação ao nível da 

lagoa. A entrada de água do rio Paraíba do Sul para a lagoa, controlada até então pelos ciclos de 

cheia do rio Paraíba do Sul, passou a ser regulada por comportas, Carneiro (2000). 

Para os pescadores interessava a manutenção do canal aberto, pois junto com a água do rio 

vinham os peixes, melhorando significativamente o rendimento da pesca na lagoa do Campelo. 

Assim, no dia mencionado anteriormente, arrancaram as comportas instaladas pelo DNOS, 

permitindo a passagem da água. Por sua vez, aos proprietários rurais interessava o controle das 

comportas de forma a não inundar suas plantações. Vale ressaltar que a expansão da atividade 

agrícola na área do entorno da lagoa do Campelo se deu após as obras do DNOS, enquanto a pesca, 

por sua vez, é uma atividade tradicional na localidade de Mundéus, segundo Carneiro (2000). 

Ao final dos anos oitenta o DNOS já não possui o incontestável poder que manteve por cinco 

décadas. A utilização da rede de drenagem para a irrigação da cana-de-açúcar tornou ainda mais 

complexa a sua operação. É nesse momento de fragilidade institucional que o controle sobre o 

órgão, por parte dos proprietários rurais e usinas, se amplia. Ressalta-se o quanto eram socialmente 

diferenciadas as relações estabelecidas pelo DNOS. Se por um lado, os produtores de cana e 

usineiros conseguiam contornar os conflitos por água, orientando e até mesmo interferindo nos 

procedimentos do órgão; os pescadores, por outro lado, dada sua condição de total invisibilidade 

social, tiveram como único recurso a investida direta contra o órgão, chegando a paralisação física 

de suas atividades. A extinção do DNOS no início do Governo Collor põe fim a este período de 

mediação institucional dos conflitos decorrentes dos diversos usos da água, de acordo com Carneiro 

(2000). 
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5.2 – Principais Impactos Ambientais 

A região que abrange a Lagoa do Campelo, naturalmente, vem sendo submetida a processos 

de erosão e deposição sucessivos em face das próprias transgressões e regressões marinhas e da 

grande dinâmica natural provocada pelo volume de sedimentos trazidos para a linha de costa, 

inclusive pelo rio Paraíba do Sul. Recentemente, esses processos vêm se intensificando por causa da 

ocupação humana desordenada, tanto em áreas de planície como de terras a montante, Soffiati 

(1985). 

Um grande marco de pressão ambiental sobre a região se deu a partir de 1950 com a 

realização de obras hidráulicas pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), que 

buscou solucionar os problemas das inundações baseando-se nas premissas de que as lagoas eram 

“desastres ecológicos, biologicamente desequilibradas e inúteis”. Como conseqüências dessas 

obras, alguns problemas foram detectados: o dessecamento da superfície das lagoas, a salinização 

dos solos, o rebaixamento do lençol freático, o aumento da velocidade do escoamento e 

aprofundamento do leito dos rios, a ressuspensão de sedimentos finos previamente depositados 

nestes leitos, o aumento da turbidez das águas, a desfiguração das calhas, o desmonte de barranca 

solapando as margens e a criação de enseadas laterais, o que afeta a flora e a fauna pela destruição 

de nichos ecológicos e de hábitats, segundo Soffiati (1985), FEEMA (1993) e Bidegain et al. 

(2002). A construção de canais, diques e comportas, resultaram em uma redução drástica de seu 

espelho d’água e diminuição do pescado, já que as obras impedem a entrada de água e a piracema 

durante os períodos de cheia, e promoviam o escoamento de suas águas, especialmente através do 

canal do Cataia e Antônio Rezende, segundo Barroso et al. (1995). A redução na coluna d’água 

possibilitou o intenso desenvolvimento das macrófitas submersas, prejudicando a pesca. A lagoa do 

Campelo é um dos casos mais urgentes de atenção, já que seu nível de água vem baixando 

drasticamente nos últimos anos Luz et al. (2006).  

Atualmente, a lagoa do Campelo recebe a descarga de água doce do sistema lacustre Vigário-

Taquaruçu (localizado na área urbana de Campos), do rio Paraíba do Sul através do canal do 

Vigário no período de cheia, e de água salobra pelo canal de Guaxindiba (Antônio Rezende) no 

período de seca, de forma antrópica também recebe água de drenagem do entorno da lagoa que 

escoa defensivos agrícolas (agrotóxicos) principalmente no período de cheia. Entretanto, a 

construção de um dique na sua porção inicial, além de promover o maior aprisionamento de água na 

lagoa do Campelo, interrompeu a entrada de água salobra reduzindo os valores de condutividade 

elétrica em toda a lagoa, possibilitando a colonização da E. densa em toda a sua extensão. 

A lagoa do Campelo sofreu também as conseqüências de um período de sobrepesca realizada 

no passado, resultado da elevação do nível d’água na lagoa Feia, o que dificultou a pesca pelo 

declínio da ictiofauna. 
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O solo pobre em nutrientes e salobro, constituído principalmente de areia, torna as culturas em 

larga escala inapropriadas para a região, observando-se a necessidade de adição de nutrientes ao 

solo para sustentá-las. A elevada porosidade do solo promove uma grande percolação de água e o 

arrasto dos nutrientes adicionados, que migram para o lençol freático e daí para os sistemas 

aquáticos, acelerando a eutrofização natural, segundo Crespo (2006).  

A influência predominante de atividades como a monocultura da cana-de-açúcar e pastagens 

foi evidenciada na região, o que contribui de forma significativa para o desmatamento e degradação 

dos solos nestas áreas, assim como a eutrofização da lagoa. 

5.3 – Arcabouço Legal: Uso da Água & Faixa Marginal de Proteção 

O Decreto Estadual nº 2.330/79 regulamenta e institui (aplicação de multas e outras 

providências) do Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos D’Água no Estado do Rio de Janeiro 

(SIPROL). A Lei Estadual nº 650/83 dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção das bacias 

fluviais e lacustres do Rio de Janeiro. 

A Constituição Federativa de 1988 estabeleceu que as águas podem ser ou de domínio da 

União ou dos Estados e do Distrito Federal. No estado do Rio de Janeiro, a Fundação 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas SERLA, é órgão gestor dos recursos hídricos, 

estabelecido pelo Decreto 15.159 (24 de julho de 1990). 

A Lei n.º 9.433, de 08/01/1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

estabeleceu como um de seus instrumentos a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. A 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos é o ato administrativo que visa a utilização 

múltipla e racional das águas superficiais e subterrâneas por prazo determinado, tendo como 

prioridade o consumo humano de acordo com a Lei 3239/99. O referido ato é publicado no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, onde o outorgado e identificado e ficam estabelecidas as 

características técnicas e as condicionantes legais do uso das águas que o mesmo está sendo 

autorizado a fazer. 

De acordo com a Lei Estadual nº 3.239/99, artigo 22, estão sujeitos à outorga os seguintes 

usos de Recursos Hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, para consumo; 

         II - extração de água de aqüíferos; 

III – lançamento em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados 

ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

         IV - aproveitamento de potenciais hidrelétricos;  

V - quaisquer usos que alterem o regime, quantidade ou qualidade da água existente em um 

corpo hídrico. 
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Segundo a Resolução CONAMA N° 04 / 85 são consideradas reservas ecológicas ás áreas ao 

redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto 

medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será:  

• de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas;  

• de 100 (cem) metros para os que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d'água com 

até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinqüenta) metros;  

 

A Lei Federal 7.511/86, como alteração do artigo 2 da lei federal 4.771/65, trata da 

delimitação da faixa de proteção ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível 

mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: 

• de 30 (trinta) metros para os rios menos de 10 (dez) metros de largura:  

• de 50 (cinqüenta) metros os cursos que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros, de 

largura;  

• de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100 

(cem) de largura;  

• de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água de que possuam entre 100 

(cem) e 200 (duzentos) metros de largura;  

• igual a distância entre as margens para o cursos d’água com largura superior a 200 

(duzentos) metros.  

 

Em relação as Faixas Marginais de Proteção (FMP’s) de rios, lagos, lagoas e reservatórios 

d’água são faixas de terra necessárias à proteção, à defesa, à conservação e operação de sistemas 

fluviais e lacustres, determinadas em projeção horizontal e considerados os níveis máximos de água 

(NMA), de acordo com as determinações dos órgãos Federais e Estaduais competentes (Lei 

Estadual N ° 1.130/87). 

A Lei Estadual 1.130/87 considera as áreas de proteção de lagoas como sendo de Interesse 

Especial do Estado. 

De acordo com a Constituição Estadual de 1989 (artigo 268) são consideradas áreas de 

preservação permanente: 

• Toda e qualquer vegetação natural presente no entorno de corpos lacustres e ao longo 

de cursos d´água, passa então ter caráter de preservação permanente; 

• Área destinada à preservação, conservação ou recuperação da mata ciliar; 

• As larguras das FMP’s determinadas em lei são larguras mínimas, que podem ser 

ampliadas por critérios técnicos, tal como a presença de ecossistemas adjacentes 

relevantes. 
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A Portaria SERLA 261-A/97 determina normas para demarcação de Faixas Marginais de 

Proteção em lagos, lagoas e lagunas além de outras providências. 

6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 – Lagoa do Campelo & Percepção Local  

De acordo com uma entrevista semi-estruturada, realizada no dia 27 de outubro de 2006 diante 

da comunidade local, foram coletadas preciosas informações sobre o conflito no uso da água da 

Lagoa do Campelo-RJ. A primeira abordagem foi em uma comunidade familiar que vive na região: 

Sr. Isaías, esposa, filho e seu pai Sr. José vulgo “Gato”. Este último antigo habitante da região e 

profundo conhecedor da região, onde reside por toda a sua vida, um assentado das antigas terras da 

Usina São João, com uma pequena propriedade de aproximadamente 10 ha no qual vive de 

agricultura de subsistência e pecuária. O Sr. Isaias trata-se de um pescador e comenta dos peixes 

que existiam e que hoje não se tem mais, com uma redução significativa da pesca na lagoa. 

Um outro entrevistado o Sr. Valdeci, vice-presidente da Associação de pescadores, confirmou 

a redução da atividade pesqueira e revelou que há uma ação no Ministério Público devido às obras 

realizadas no canal do Cataia. Neste momento, a equipe deste estudo encontrou no Canal do Cataia, 

uma retroescavadeira sendo operada para desobstruir as tubulações de ligação entre o Rio Paraíba 

do Sul e a Lagoa do Campelo. Neste ponto avista-se um empreiteiro que trabalha para a Prefeitura 

nas comportas, e como ele diz “Faz o que cada um quer”, ou seja, se o grande fazendeiro quiser as 

comportas abertas ele as abre, se quiser que feche, ele as fecha, se chegar um grupo de pescadores 

também com o mesmo desejo ele os satisfaz, demonstrando não ter qualquer habilidade para 

operação. O despreparo foi confirmado quando afirmou que quando o rio Paraíba do Sul sobe, ele 

fecha as comportas, o que impede a desova de peixes neste período, daí o resultado de redução da 

pesca. Desta forma, os fazendeiros locais (maior influência de decisão) mantêm as comportas 

fechadas secando lagoas e brejos para transformá-los em pasto. Fato comprovado por uma 

entrevista realizada com Sr. João fazendeiro local em um bar próximo ao canal Antônio Rezende, 

que reclama da salinização dos seus solos e que suas plantações de cana e pastagens não podem ser 

inundadas.  

Parte das antigas terras da Usina São João foi usada para assentamento de famílias, que estão à 

esquerda do Dique (estrada). Segundo eles (moradores locais), no acordo feito com o INCRA e 

Prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes, o lado direito ficaria como recuperação da mata 

ciliar. O que se observa que esta área foi invadida para criação de gado e plantio de cana-de-açúcar. 

Por isso, que a associação dos pescadores moveu uma ação através do Ministério público para a não 

operação das válvulas do Cataia. Pelo relato de moradores, a região parecia ter as características do 
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Pantanal, alguns lembram quando o canal do Valão escoava a produção através de pranchas. 

Atualmente, o que se verifica são canais bastante assoreados.  

A recuperação das matas ciliares, operação adequada das comportas com devida manutenção 

(sendo respeitado o estudo prévio e conhecimento tradicional local), sistemas de drenagem dos 

locais alagados, presença do poder público (Conselho Gestor) para cumprir seu papel fiscalizador 

do meio ambiente poderá dar um direcionamento sustentável do uso da água na Lagoa do Campelo. 

Ao longo do estudo serão apresentadas diferentes medidas pró-ativas de se promover estas 

condições de maneira favorável. A necessidade de revitalização da Lagoa do Campelo é vista com 

bons olhos pela população local, que depende deste sistema para a subsistência. 

6.2 – Revitalização dos Canais (Cataia, Vigário e Antônio Rezende) 

De acordo com o levantamento histórico científico e entrevistas semi-estruturadas abordadas 

durante o estudo, a região Norte Fluminense passou por um processo de engenharia hidráulica no 

sentido de abrir, retificar e orientar canais onde se tinha como principais objetivos: ganhar novas 

terras para agricultura através de drenagem de áreas de lagoas, leva a água para terras agricultáveis 

e reduzir os efeitos locais das cheias. Desta forma, um déficit hídrico foi instaurado nestes cursos 

hídricos. Com base nesta concepção, a realização de obras negligenciou o planejamento, a 

biodiversidade foi reduzida de uma maneira alarmante e os corpos d’água tiveram sua lâmina de 

água reduzida ao extremo. 

As visitas técnicas e entrevistas com a comunidade local indicaram que a bacia de drenagem 

da Lagoa do Campelo é aproveitada especialmente pela monocultura de cana-de-açúcar e pastagem. 

O uso da água está associado à irrigação basicamente. Na lagoa, a pesca é uma atividade alternativa 

para os trabalhadores das plantações de cana-de-açúcar, na entressafra. Com a recuperação dos 

canais da lagoa a pesca de subsistência poderá ser revitalizada.  

A conscientização das interações entre as atividades antrópicas e o meio ambiente permite, 

hoje, que sejam consideradas novas estratégias dirigidas à recuperação de lagoas, valorizando as 

condições naturais dos cursos hídricos e das baixadas inundáveis. Entretanto, esta concepção 

apresenta seus limites quando se trata de manter a proteção das áreas agrícolas e das vias de 

transporte. 

Durante pesquisa de Campo realizada no dia 27 de outubro de 2006, foi verificado no Canal 

do Vigário, em sua tomada d’água no rio Paraíba do Sul, próximo a Usina São João, um elevado 

nível de assoreamento, obstrução por taboas e aguapés, resíduos de construção civil, de forma a não 

apresentar fluxo de água e sua lâmina era inferior a 30 cm. Os canais do Cataia e Antônio Rezende 

apresentaram-se também assoreados.  
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Em vista a situação apresentada e a necessidade de recuperação do curso d’água, sugere-se um 

estudo sobre a possibilidade da dragagem dos canais assoreados, respeitando o funcionamento do 

sistema hídrico, e limpeza manual da vegetação que intercepta os mesmos com a participação dos 

pescadores, para que o torne mais regulado. Com a realização de obras hidráulicas (dragagem), o 

perfil poderá ser reduzido, o leito aprofundado e a velocidade da corrente aumentada, o aumento da 

capacidade de vazão reduz a freqüência de transbordamento das cheias menores e médias neste 

ponto. Com isso evitaremos problemas como as enchentes no Parque Prazeres (bairro localizado em 

Guarus distrito de Campos-RJ), como acontecem de costume quando a comporta do Canal do 

Vigário é aberta.  

Um outro impacto positivo da dragagem poderá ser a recuperação de todo o ecossistema dos 

canais e da lagoa do Campelo, os quais funcionarão como local para a desova de peixes, visto que 

os canais do Vigário e do Cataia são canais de adução da lagoa (Figura 3 e 4). O canal do Cataia 

funciona também como drenagem da lagoa, dependendo do nível d’água da mesma e do rio Paraíba 

do Sul. O canal Antônio Rezende, que funciona unicamente como drenagem do Campelo, terá a 

função de regulador do nível da lagoa. O aumento da salinidade da água da lagoa vem tornando-a 

imprópria para o uso em irrigação, por exemplo. A renovação desta água poderá promover a 

redução da salinidade. Projetos de intervenção hidráulica semelhante a esse já estão sendo adotados 

com grande sucesso na Europa e Baixada Fluminense. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Comporta do Cataia (Tomada externa e interna). 

 

Conjuntamente a essa intervenção hidráulica, torna-se necessário instaurar um estudo de 

controle e manejo das comportas situadas no Canal do Vigário e no Canal do Cataia, de acordo com 

as peculiaridades locais, como: cuidado para não inundar áreas agrícolas e de pecuária, levando em 
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consideração momentos de desova de peixes e interesses da comunidade local que envolve a 

colônia de pescadores, agricultores e moradores da região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Comporta do Vigário faz a adução do Rio Paraíba do Sul. 

 

Durante a visita técnica captamos uma dragagem sendo feita no canal do Catai sem o menor 

planejamento e estudo prévio (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Dragagem do canal do Cataia sem estudo prévio. 

 

Para se estabelecer o controle e manejo das comportas, um conselho gestor poderia ser criado 

na região. Este seria formado por representantes de ONG’s, agricultores, fazendeiros, pescadores, 
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moradores, representantes do poder Executivo e dos Órgãos Ambientais (SERLA). Operações 

semelhantes às apresentadas estão sendo utilizadas na Cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente 

no canal do Jardim de Alah. 

Vale ressaltar, que qualquer interferência que se pretenda efetuar em um manancial, relativo à 

quantidade ou qualidade das águas, como por exemplo: a utilização das águas para fins domésticos, 

irrigação, industriais, geração de energia, lazer, obras hidráulicas como canalização ou barragens de 

rios, limpeza de margens, serviços de desassoreamento, lançamento de efluentes urbanos ou 

industriais, é necessária autorização do Poder Público (SERLA). 

6.3 – Recuperação da Mata Ciliar 

Além do previsto anteriormente, o programa vem propor a recuperação da mata ciliar na 

Lagoa e nos canais. Em pesquisa de campo no dia 17 de novembro de 2006, junto a SERLA, foi 

verificado um estudo sobre a Faixa Marginal de Proteção (FMP) da Lagoa do Campelo. O relatório 

final do estudo (dezembro de 2004) apresenta a demarcação espacial da faixa marginal de proteção 

e a cota para o alinhamento de orla da Lagoa do Campelo. 

Em termos gerais a legislação ambiental estabelece para corpos hídricos, do tipo das lagoas 

estudadas no projeto, uma largura de 30 metros para as FMP’s.  No entanto a Lei Estadual n° 

1.130/87 considera que em Áreas de Especial Interesse para o Estado, a largura da FMP deve ser 

300 metros. O Anexo I da referida Lei indica, dentro das 22 lagoas do projeto, as seguintes como 

Áreas de Especial Interesse para o Estado: Lagoas do Vigário, Lagoa de Cima, Limpa, Açu, 

Campelo, Salgada, Feia e Jacaré (Relatório SERLA, dezembro 2004) (Quadro 1). Sugere-se que 

estudo semelhante a este seja realizado para os canais do Vigário, Cataia e Antônio Rezende.  

Quadro 1 - Relatório da SERLA (Dezembro de 2004). 

Cota do Cota Adotada Largura da 
Levantamento de de NMA FMP Item Nome da Lagoa 

Marca de Água (m)   (m) 

13 Arisco 3,8 3,8 30 
14 Mel 7 7,0 30 
15 Misericórdia 3,8 3,8 30 
16 Molha Barriga 2,2 2,2 30 
17 Lagamar 0,6/0,8 0,6 30 
18 Salgada 1,9 1,9 300 
19 Açu 1,1/1,5/1,6/1,9 1,5 300 
20 Campelo 3,2/3,8/4,0 4,0 300 

 

Desta forma, seria feito a demarcação das FMP’s em congruência com a limpeza e dragagem 

dos canais de adução e drenagem. 
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O programa pretende aproveitar a legislação existente e incentivar através da Educação 

Ambiental a preservação da Mata Ciliar. Para isso conta com as representações da sociedade civil, 

representantes de ONG’s e de todos os atores sociais locais, para que exerçam pressão sobre os 

governos e os órgãos fiscalizadores. 

Em relação à intervenção técnica de recuperação da mata ciliar sugere-se o isolamento da 

área, através de cerca, evitando a entrada de animais. O cercamento da área (possibilidade da 

instalação da “cerca verde” ou cercamento tradicional de madeira) é fundamental para que animais 

domésticos não danifiquem as mudas, nem compactem o solo, o que prejudica o crescimento da 

vegetação. Com a área protegida, podemos promover uma recuperação natural desta vegetação. 

Com o objetivo de auxiliar a recuperação sugere-se um trabalho junto à vegetação remanescente 

(fragmentos) que se encontra dentro da faixa, recolhendo sementes e promovendo a disseminação 

das mesmas por toda área.  

A implantação de vegetação em áreas ciliares compreende as seguintes etapas: pré-plantio 

(inclui as atividade de preparo de solo), plantio (alocação das mudas no campo) e pós-plantio 

(manutenção e replantio). 

Em um planejamento prévio, poderiam se plantar espécies pioneiras que atraiam a fauna 

silvestre que serve de dispersora de sementes, principalmente pássaros, auxiliando no processo de 

regeneração natural. O plantio misto de mudas de espécies nativas seria interessante por promover 

uma alta diversidade com base no conceito de sucessão secundária (substituição natural de espécies 

pelas diferentes condicionantes limitantes apresentadas em uma escala temporal). 

Para diversificar a vegetação que nasceu espontaneamente no local, pode-se fazer o plantio de 

sementes ou mudas de espécies de maior valor ecológico e econômico. Também podem ser re-

introduzidas espécies ameaçadas de extinção e outras que apresentam diferentes estágios de 

crescimento, misturando-se grupos ecológicos distintos, como acontece na natureza. 

Entre as espécies indicadas para a restauração de mata ciliar, destacam-se: ingá, uvaia, angico, 

açoita-cavalo, pata-de-vaca, pitangueira, branquilho, araçá, cerejeira e timbaúva. Porém, vale 

ressaltar a questão da particularidade local (“microclima”, condições edafoclimáticas e vegetativas 

da Lagoa do Campelo) para o desenvolvimento de cada espécie que possa ser utilizada, além da 

necessidade de uma melhor avaliação para a implantação das mesmas. 

6.4 – Educação Ambiental 

O processo de controle dessas áreas passa por um plano de educação ambiental, o que envolve 

pescadores, moradores, fazendeiros e demais atores locais onde a prática funcionará como um 

articulador dos segmentos envolvidos. Este plano informa e esclarece as comunidades a respeito das 
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ações de dragagem e limpeza dos canais que proporcionarão a amenização dos problemas de 

inundações e assoreamento.   

Esse plano apresenta também como objetivo de incentivar a participação da comunidade em 

todas essas ações, para que respeitem os limites da Faixa Marginal de Proteção, preservando a mata 

ciliar e reduzindo os impactos ambientais sobre a Lagoa do Campelo.  

A possibilidade da integração social do programa de Gestão Ambiental aplicado à Lagoa do 

Campelo por intermédio de um Plano de Educação Ambiental poderá permitir a consolidação de 

bases para a promoção do desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis na região, como 

o ecoturismo. 

7 – CONCLUSÕES 

A aplicação de medidas pró-ativas para um programa de Gestão Ambiental na Lagoa do 

Campelo possivelmente direcionará um melhor uso da água e possibilitará uma conscientização 

mais efetiva da população em prol da preservação ambiental. A consolidação do mesmo depende da 

aplicação da legislação ambiental (delimitação da Faixa Marginal de Proteção e Uso da Água), da 

presença de um Conselho Gestor (composto por diferentes atores sociais locais) e da elaboração de 

um Plano de Educação Ambiental envolvendo a comunidade tradicional. 

O sucesso para a realização de um Programa de Gestão Ambiental depende dos seguintes 

condicionantes: prévio diagnóstico (observações críticas e coleta de dados); prognóstico 

(reconstituição dos diferentes cenários apresentados com a participação da população); 

planejamento (direcionamento do programa); plano de ações (consolidação de propostas); e 

monitoramento (suporte técnico e fiscalização). Nesta concepção, é fundamental o envolvimento e 

inserção popular nas diferentes etapas do processo, afim de amenizar os diferentes conflitos sociais 

intrínsecos.  
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