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RESUMO --- A região da Baixada Campista, Norte do Estado do Rio de Janeiro, é bem 
servida em termos de recursos hídricos, onde se destacam o rio Paraíba do Sul e diversas lagoas, 
além de uma extensa rede canais (1500 km) implantada pelo extinto DNOS. A inexistência de uma 
gestão eficiente na rede de canais implantada tem provocado uma série de conflitos no que diz 
respeito ao uso da água no sistema, o que por sua vez tem proporcionado grandes prejuízos a 
diversos setores produtivos da região, destacadamente ao setor sucroalcooleiro. Depois de seguidos 
anos de perdas agrícolas, agravadas com a enchente de janeiro de 2007, os prejuízos ultrapassam 
aos 200 milhões de reais. O presente trabalho teve por objetivo identificar as possíveis causas dos 
prejuízos em decorrência da atual gestão dos recursos hídricos na Baixada Campista. A pesquisa foi 
realizada a partir de informações obtidas nos fóruns de discussão realizados pelos diferentes 
usuários do sistema, além da obtenção de estimativas de dados de vazão, avaliação das condições de 
obstrução no sistema a partir de fotos aéreas. Os resultados indicam a necessidade de intervenções 
urgentes em todo sistema, mostrando-se indispensável e prioritária à implementação da gestão 
compartilhada e participativa neste sistema hídrico. 

ABSTRACT --- The region of the Baixada Campista, North of the State of Rio de Janeiro, well is 
served in terms of water resources, where if they detach the river Paraíba of the South and diverse 
lagoons, beyond an extensive net canals (1500 km) implanted by dead person DNOS. The 
inexistence of an efficient management in the net of canals implanted has provoked a series of 
conflicts in what it says respect to the use of the water in the system, what in turn has proportionate 
great damages the diverse productive sectors of the region, destacadamente to the sugarcane sector. 
After followed years of agricultural losses, aggravated with the flood of January of 2007, the 
damages exceed to the 200 Real million. The present work had for objective to identify the possible 
causes of the damages in result of the current management of the hídricos resources in the Baixada 
Campista. The research was carried through from information gotten in fóruns of quarrel carried 
through by the different users of the system. The results indicate the necessity of urgent 
interventions in all system, revealing indispensable and with priority to the implementation of the 
management shared and participativa in this hídrico system. 
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1Professor, D.Sc., CEFET CAMPOS– RJ. E-mail: vsantos@uenf.br End.: Rua Dr. Siqueira, 273 – Pq. Dom Bosco, Campos dos Goytacazes-RJ. 
CEP:28030-130, Tel. (22)2726-2829. 
2Estudante Tecnólogo Produção Agrícola, CEFET CAMPOS, E-mail: amarossq@bol.com.br 
3Estudante Tecnólogo Produção Agrícola, CEFET CAMPOS, E-mail: sergio.sampaio82@yahoo.com.br. 
4Estudante de Geografia, CEFET CAMPOS, E-mail: carollima@es.cefetcampos.br. 
5Estudante de Geografia, CEFET CAMPOS, E-mail: tiagoritter22@hotmail.com  
6 Estudante de Pós-Graduação, CEFET CAMPOS, E-mail: franceleaaraujo@yahoo.com.br. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 - INTRODUÇÃO 

Com a aprovação da Lei 9.433/97, a Política Nacional de Recursos Hídricos veio 

complementar a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938/81, dando ênfase 

e destaque a um dos principais – senão o principal – elemento da natureza: a água. A Lei 9433/97 

culminou num longo processo de avaliação das experiências de gestão de recursos hídricos e de 

formulação de propostas para a melhoria dessa gestão em nosso País inova, criando um novo 

paradigma ao apontar na direção de uma gestão participativa, envolvendo todos os interessados nos 

problemas da água, além de induzir a quebra da hegemonia de um setor sobre os demais. De acordo 

com Assis (2000), a América do Sul detém cerca de 47% dos recursos hídricos (água doce) do 

planeta, concentrados principalmente no Brasil, que possui aproximadamente 100 mil cursos d’água 

e, que, entretanto, os trata com menosprezo – embora estudos indiquem que a água deverá se tornar 

o bem mais escasso e precioso do planeta neste século. Antecipando um quadro que deverá se 

agravar no futuro, atualmente, a oferta de água no mundo já não atende à demanda de todos os usos 

múltiplos, sendo que cerca de 25% da população dos países em desenvolvimento não tem acesso à 

água potável e à rede de esgoto. A elevada taxa de escoamento superficial e a baixa capacidade dos 

escoadouros natural ou artificial provoca ainda a ocorrência de enchentes em períodos chuvosos e 

escassez de água em períodos secos. O presente projeto tem como principal objetivo propor 

alternativas para implementação da gestão integrada dos recursos hídricos na Baixada Campista e 

no Ecossistema Lagoa Feia, tendo em vista ser esta uma região onde ocorrem grandes conflitos do 

uso da água com reflexos na economia regional e nacional (região é grande produtora de açúcar e 

álcool), que provavelmente se agravará com aumento de demanda dessas produtos no mercado 

mundial. Analisando as perdas de produção ocorridas no ano agrícola 2000/2001 (40% e 45%), nas 

atividades da agroindústria canavieira e pecuária leiteira, respectivamente, estimou-se em 64 

milhões de reais os prejuízos diretos sobre a região, agravando em demasia o desequilíbrio social. 

Segundo a ASFLUCAN (2006), mais de 80% das áreas agricultáveis de Campos e São João da 

Barra foram alagadas em função das fortes chuvas ocorridas entre setembro e dezembro de 2005, 

devido ao mau funcionamento da rede de canais de drenagem, com grande parte dos canais 

principais e secundários assoreados impediram que a água acumulada se escoasse no tempo 

adequado, o que foi agravado pela ineficiência do sistema de manejo de todo o sistema de 

comportas. Em 2007, com as chuvas ocorridas em janeiro, os prejuízos estimados ultrapassaram aos 

200 milhões de reais. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Inúmeras adversidades climáticas têm se repetido ao longo dos tempos e, não é rara a 

veiculação de notícias relacionadas ao clima, como a ocorrência de secas e inundações, muitas 
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destas, ocorrendo nos mesmos locais em períodos distintos. Esses extremos relacionados às 

condições pluviométricas estabelecem opiniões distintas em diferentes épocas. Enquanto em 

determinadas estações do ano a precipitação é o vilão que inunda e destrói, muitas vezes pela falta 

de critérios na ocupação do meio, em outros momentos é a falta dela que causa prejuízos 

incalculáveis pelo fato da água não ter sido conservada de maneira satisfatória quando de sua 

abundância.  

Como estes, outros fatos refletem a necessidade de mudança de mentalidade, como o fato de 

que 480 milhões de pessoas no mundo são alimentadas com grãos produzidos por meio de irrigação 

utilizando água extraída de lençóis freáticos além de sua capacidade de reposição (Leite, 1999). Ao 

mesmo tempo, a fome relacionada à má distribuição de alimentos tem se alastrado. As previsões 

para 2050 são de um aumento da população do mundo para a ordem de 9 bilhões de habitantes, 

sendo alguns dos Países nos quais tem sido observado o abaixamento drástico do lençol freático 

devido à irrigação, os principais responsáveis por essa alarmante estimativa populacional (Brown, 

1999). 

As crises sempre acompanharam a humanidade. As epidemias e a fome, em muitos locais, 

escreveram o destino da população. A próxima crise mundial está relacionada à água, tanto em 

qualidade como, em muitos locais, em quantidade, seja para geração de energia, abastecimento 

doméstico e industrial, navegação, irrigação, piscicultura, pesca, recreação ou mesmo para 

assimilação e condução de esgotos.  

Essencial à vida, a água é necessária para quase todas as atividades humanas, sendo, por isso, 

um recurso de valor inestimável. As pequenas demandas hídricas podiam ser atendidas no passado 

pelas disponibilidades naturais, no entanto, o aumento populacional e o desenvolvimento 

econômico reduziram as disponibilidades hídricas em alguns locais. Brown (1999) comenta que a 

retirada de água dos rios tem impedido muitos deles de atingirem os mares, como o caso do rio 

Amarelo, berço da civilização chinesa que, em 1997, deixou de chegar ao mar por sete meses. No 

Brasil a situação não é muito diferente. Relatório da NASA (National Aeronautic and Space 

Administration) sobre a situação de 143 bacias hidrográficas do mundo prevê que, caso não sejam 

alteradas as condições de uso, o rio São Francisco, principal rio que abastece o Nordeste brasileiro e 

uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, poderá se transformar em um pequeno 

riacho até 2060 (Pedrosa e Crisóstomo, 1999).  

Nos Países em desenvolvimento, a agricultura responde por cerca de 70% da água consumida 

no mundo, enquanto o uso industrial representa 21% e o abastecimento doméstico 6% 

(Alexandratos,1995). Por outro lado, a quase totalidade da água utilizada provem de precipitações 

ocorridas em áreas com ocupação agrícola, apresentando, portanto, o segmento da agricultura, 

relevante participação na adequada gestão dos recursos hídricos.  
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2.1. A Baixada Campista 

 

Na Baixada Campista, localizada na região do Baixo Paraíba, pertencente à Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (MRA-6), os problemas de água são relativos não só a sua 

disponibilidade como também a sua distribuição. A região é bem servida em termos de recursos 

hídricos, onde se destacam o Rio Paraíba do Sul, o Rio Muriaé, o Rio Ururaí e as Lagoas Feia, de 

Cima e Campelo, dentre outras. O sistema possui também outros rios de menor porte, além de uma 

extensa rede canais, com cerca de 1500 km, implantada pelo extinto Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento (DNOS) que serve a uma vasta região de planície de grande potencial agrícola 

(Figura 1 ). 

 

 

Figura 1 – Macrorregiões Ambientais do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: SEMADS, 2001. 

 

Devido a práticas degradativas como o desmatamento, especialmente com a remoção das 

matas ciliares, monocultura da cana-de-açúcar, queimadas e outras, associadas aos baixos 

investimentos em tecnologia na área agrícola, estes recursos naturais têm reduzido a sua 

disponibilidade de água. Com o abandono da rede de canais implantada pelo o DNOS, o setor 

agrícola tem sofrido grandes prejuízos, principalmente nos períodos de seca, pois a falta de 

manutenção do sistema não tem possibilitado o uso adequado desta estrutura implantada para fins 

de produção agro-pecuária. No período de seca, quando o nível do Rio Paraíba está abaixo da cota 

de 5,70 m (DNOS), a captação de água para os canais torna-se difícil e muitas vezes não ocorre, 

ficando complexa a regularização das águas, o que gera problemas de abastecimento para as 

propriedades rurais, impedindo a sua utilização para práticas como irrigação e dessedentação de 

animais, provocando quedas na produção agrícola e na pecuária. Na época chuvosa, ocorrem 
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problemas de outra natureza, pois com a elevação do nível das águas do Paraíba, há a necessidade 

de controle das comportas a fim de se evitar inundações e represamentos em áreas urbana e rural.  

A gestão adequada dos recursos hídricos da região, devido a sua topografia plana, levaria, por 

outro lado, a rede de canais a assumir papel preponderante no processo de drenagem, enquanto no 

período seco, atuariam como canais de adução para uso agro-pecuário. A não regularização do 

sistema e as intervenções de interesses individuais fazem com que o sistema não funcione 

adequadamente, causando sérios transtornos nas áreas urbana e rural. Conforme nota distribuída à 

imprensa por segmentos sociais ligados ao setor agroindustrial, tais como o Sindicato dos 

Produtores Rurais de Campos, a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana (ASFLUCAN), o 

Sindicato Fluminense dos Produtores de Açúcar e Álcool (Sindaaf), a FIRJAN-NF, o Sindicato dos 

Ceramistas de Campos, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Associação Comercial e 

Industrial de Campos (ACIC), a CARJOPA, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria do Açúcar e do Álcool, a EMATER, a FUNDENOR, a Fundação Rural 

de Campos, o problema das enchentes no setor agrícola de Campos vem provocando seguidas 

quebras de safra. Analisando as perdas de produção nas atividades da agroindústria canavieira e 

pecuária leiteira, ocorridas no ano agrícola 2000/2001 (40% e 45%, respectivamente), estimou-se 

em 64 milhões de reais os prejuízos diretos sobre a região, agravando quadro de desequilíbrio 

social. Assim, o manejo inadequado do sistema dos canais vem sendo associado às quedas de 

produção: em 2005 foram esmagadas 5.478.440 toneladas de cana-de-açúcar. Já em 2005, foram 

apenas 4.778.027. No ano passado, em conseqüência de mais chuvas, a queda foi ainda maior: 

3.445.154 toneladas.  

Com a enchente de janeiro de 2007, a região, com cerca 100 mil hectares de cana-de-açúcar 

plantada, teve pelo menos 50% desta área atingida, com probabilidade de serem perdidos. Os outros 

50% da cana-de-açúcar da região estão do lado esquerdo do Rio Paraíba, e se somados às lavouras 

de Campos, Cardoso Moreira e de São Francisco do Itabapoana, totalizam cerca de 55 mil hectares, 

cuja produção terá dificuldade de ser escoada para as usinas localizadas na margem direita do Rio 

Paraíba por falta de pontes.  

A Lagoa Feia cumpre o papel de um grande estabilizador de águas para a planície 

fluviomarinha. O processo de assoreamento contínuo aliado à eutrofização de suas águas pelo 

despejo de matéria orgânica e de fertilizantes químicos usados na lavoura tem reduzido a sua 

profundidade e contribuído para o agravamento das enchentes. A Fundação Superintendência 

Estadual de Rios e Lagoas (SERLA), por decisão judicial, foi obrigada a demarcar sua orla e sua 

faixa marginal de proteção e recentemente, por convênios entre os governos federal e estadual, a 

SERLA ficou responsável por ela e pela extensa rede de canais construída pelo DNOS. A bacia 

hidrográfica da Lagoa Feia (MRA-5) possui como principais tributários os rios Macabu e Imbé, 

sendo o Rio Macabu seu maior contribuinte. 
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A região do baixo curso da bacia do Rio Macabu abarca fundamentalmente o município de 

Quissamã, onde o rio foi quase todo retificado – da foz até próximo a localidade de Macabuzinho - 

pelo então DNOS, com todos os inconvenientes decorrentes desta prática. Desde Quissamã até o 

município de Conceição de Macabu fica clara a redução na vazão do rio Macabu ao longo do 

tempo, evidenciado por marcas de passagem de água nas fundações de pontes e nas das réguas de 

nível existentes em antigas estações de medição. Todas as dez estações do DNOS, cinco das quais 

situadas na região do baixo Macabu encontram-se atualmente desativadas. Em toda a extensão da 

bacia, destacam-se como segmentos tradicionalmente excluídos dos processos de gestão ambiental 

pescadores, plantadores de cana e pequenos agricultores, que carecem de qualificação para 

participação cidadã. A avaliação das sub-bacias principais da Bacia da Lagoa Feia (Imbé e Macabu) 

mostra que, no que diz respeito a Bacia do Imbé, que a articulação dos atores sociais, 

principalmente das representações da sociedade civil, em prol da gestão integrada dos recursos 

hídricos, é praticamente inexistente. 

 

2.2. Política de Gestão dos Recursos Hídricos 

 

Ao longo da década de 70 e, mais acentuadamente nos anos 80, aconteceu um despertar para 

as ameaças a que estava sujeita a humanidade caso não houvesse mudança de comportamento 

quanto ao uso dos recursos hídricos. Um dos resultados mais expressivos no Brasil foi à elaboração 

de instrumentos legais que regem o assunto, tal como a Lei Nº 9.433, de 1997, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que vem colocando em prática o gerenciamento do setor. 

Um dos princípios básicos desta legislação é a gestão integrada dos recursos hídricos, adotando a 

bacia hidrográfica como a unidade de planejamento, em consonância com a realidade pedológica e 

geológica que a compõe. Desta forma, as gestões do solo e da água são indissociáveis, pois sem a 

conservação do solo não há conservação da água (Ação Ambiental, 1998). 

Com a aprovação da Lei 9.433/97 (Lei das Águas), a Política Nacional de Recursos Hídricos 

veio complementar a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938/81, apontou 

na direção da gestão participativa, envolvendo todos os interessados nos problemas da água, além 

de induzir a quebra da hegemonia de um setor sobre os demais. 

O Estado do Rio de Janeiro possui experiências interessantes já relatadas sobre organismos de 

bacia , destacando-se na região o Comitê para a Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul (CEIVAP) com sua Agência de Bacia, a AGEVAP. Criada em 20 de junho de 2002, a 

AGEVAP - Associação Pró Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, foi 

constituída para o exercício das funções de secretaria executiva do CEIVAP, desenvolvendo 

também as funções definidas no art. 44 da Lei n°. 9.433/97, que trata das competências das 

chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia. Estabelecidas pelo Decreto 26.058 de 14/03/00 
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e designadas pela sigla MRA, as sete macrorregiões ambientais (Figura 1) são as unidades básicas 

de planejamento e intervenção da gestão ambiental no Estado do Rio de Janeiro . Em 2006, o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) referendou uma divisão do estado em regiões 

hidrográficas, para fins de estabelecimentos de organismos de bacia, distinta da divisão em 

macrorregiões, que encontrou dificuldades de aceitação junto aos atores sociais locais, tendo em 

vista que a proposta original do governo estadual separava importantes bacias interligadas (tais 

como as bacias dos Rios Macaé, Macabu, e da Lagoa Feia) em regiões hidrográficas diferentes. 

Uma reunião da Câmara Temática “Instrumentos de Gestão” do CERHI com atores locais, 

resultante da mobilização do setor Sociedade Civil, articulada pela Plenária de Entidades da MRA-

5, resultou na revisão da proposta original, evidenciando a importância da mobilização e do controle 

social no processo de gestão dos recursos hídricos.  

Como em outras regiões do Estado do Rio de Janeiro, a situação sócio-ambiental das 

principais bacias da MRA-5 e da Baixada Campista é grave, apesar da intensa dinâmica econômica 

trazida a alguns municípios da região pela indústria do petróleo e da atuação das representações 

sociais envolvidas com processos democráticos de uso e apropriação dos recursos naturais . Os 

conflitos de atuação e de competência estabelecidos quando da formulação da Política Nacional de 

recursos Hídricos - PNRH (separando assim a gestão do “meio ambiente seco” - deliberada pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, da gestão do “meio ambiente molhado” - deliberada pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos), amplificam-se no Estado do Rio, agravando a situação 

das bacias de domínio estadual, cujos processos espontâneos de mobilização social para criação de 

Comitês e delegação/criação de Agências de Bacia não vem sendo devidamente apoiadas. Ações 

polêmicas, com a promulgação da Lei 4.247/97 (que trata da cobrança pelo uso dos Recursos 

Hídricos dos Rios Estaduais), construída sem a participação dos usuários, da sociedade civil e, 

principalmente, sem a colaboração do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para a sua 

elaboração, centralizam no Órgão Gestor dos Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro 

(SERLA), a responsabilidade pela cobrança, arrecadação e gestão dos Recursos, em desacordo com 

o previsto na Lei 9.433/97. 

Observa-se, portanto a necessidade de incrementar a integração e o intercâmbio de 

experiências entre as representações regionais das bacias supracitadas com outras representações e 

com especialistas em gestão ambiental participativa, com vistas a construir coletivamente 

alternativas de superação dos problemas sócioambientais da Baixada Campista, mas também dos 

entraves dos processos de implantação do Comitê da Lagoa Feia (processo interrompido desde 

2002). 

Como parceiro das iniciativas em prol da gestão ambiental participativa e da promoção da 

sustentabilidade regional, o CEFET Campos vem atuando no suporte técnico e nas ações de 

mobilização e capacitação comunitária, notadamente no tocante ao monitoramento participativo da 
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qualidade de águas da Bacia do Rio Macabu (principal tributário da Lagoa Feia), bem como na 

implantação de um banco de dados na Bacia Hidrográfica do Campos-Macaé e do sistema hídrico 

da Baixada Campista. Por meio de seu recém-criado Programa de Mestrado Profissional em 

Engenharia Ambiental (PPEA), o CEFET Campos busca ainda colaborar na construção de 

alternativas para promoção da sustentabilidade regional, aliadas aos processos de gestão ambiental 

participativa.  

Dentro do PPEA duas linhas mestras de atuação, associadas às linhas de pesquisa do 

Programa vêm sendo desenvolvidas: a implantação do Observatório Ambiental da MRA-5, (em 

parceria com o Comitê de Bacia do Rio Macaé e o Consórcio Intermunicipal da MRA-5) e a 

construção de nova unidade - a UPEA - Unidade de Pesquisa e Extensão Agro-Ambiental. 

Enquanto o primeiro, em implantação na Unidade Macaé do CEFET Campos, objetiva a difusão de 

informações ambientais regionais, em linguagem acessível ao grande público, paralelamente à 

criação de um banco de dados ambientais regionais, a segunda visa o desenvolvimento de projetos e 

experimentos relacionados aos conteúdos de hidrologia, meteorologia, ecologia, geologia, 

agricultura orgânica, energias renováveis (eólica, solar, fluvial e biodiesel) e temas correlatos. A 

UPEA, localizada próxima a Barcelos, 6º Distrito do Município de São João da Barra, em área 

estimada de 7235,68 m2, abrigará uma estrutura física que permitirá realizar o monitoramento 

hidrológico, sedimentológico e da qualidade de água do rio Paraíba do Sul, além do registro 

contínuo de dados meteorológicos, funcionando desta forma como um centro de controle, 

armazenamento e manipulação de dados com transmissão remota e disponibilização de informações 

e imagens na internet na página do CEFET CAMPOS. Pretende-se que as estações a serem 

instaladas façam parte da rede oficial pública de órgãos como Agência Nacional de Águas (ANA), o 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e o Sistema Meteorológico do Estado do Rio de 

Janeiro (SIMERJ), entre outros. 

Dessa maneira, evidencia-se compromisso do CEFET em promover a articulação entre o saber 

perito da academia e o saber popular das comunidades, ambos fundamentais para a resolução de 

conflitos relacionados ao uso e a apropriação dos recursos hídricos em particular, e dos recursos 

naturais em geral. A fim estabelecer um fórum comum para as discussões dos conflitos e da 

implementação de soluções no ecossistema Baixada Campista, foi submetida e aprovada ao Edital 

CNPq/MCT/CT-Hidro 048/06, a realização de um seminário regional  buscando coadunar com o 

incentivo aos processos de construção coletiva e de qualificação dos setores usuários das bacias 

hidrográficas situadas na área de influência do CEFET para garantir o controle social previsto pela 

PNRH. O I Seminário Regional sobre Gestão Sustentável de Recursos Hídricos nas Regiões 

Hidrográficas das Bacias dos Rios Macaé, das Ostras, Lagoas Costeiras do Norte-Fluminense e da 

Foz do Rio Paraíba do Sul - Sustentabilidade e Controle Social vem ao encontro das expectativas de 

atores diversos em debater e propor alternativas de superação dos problemas de manejo dos corpos 
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hídricos regionais, impactados não só pelo crescimento desordenado, pela degradação de solos e 

ecossistemas regionais e pela contaminação hídrica, mas principalmente pela dificuldade de 

articulação, deficiência no processo de difusão de informações e na adoção de alternativas técnicas 

e políticas adequadas, bem como pela diversidade de interesses  dos usuários dos recursos hídricos, 

os quais precisam de momentos dedicados à  pactuação e construção coletiva de soluções. 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada a partir de informações obtidas nos fóruns de discussão realizados 

pelos diferentes usuários do sistema, além da obtenção de dados de vazão, avaliação das condições 

de obstrução no sistema a partir de fotos aéreas nos pontos críticos. 

O Sindicato dos Produtores Rurais de Campos, a Associação Fluminense dos Plantadores de 

Cana (ASFLUCAN), o Sindicato Fluminense dos Produtores de Açúcar e Álcool (SINDAAF), a 

FIRJAN-NF, o Sindicato dos Ceramistas de Campos, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a 

Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar e do Álcool, a EMATER, a FUNDENOR, a 

Fundação Rural de Campos e outras entidades do setor produtivo da região Norte Fluminense têm 

participado de diferentes fóruns de discussão onde são colocadas às dificuldades que estes setores 

têm enfrentado em decorrência da ausência de gestão dos recursos hídricos na foz do rio Paraíba do 

Sul, especialmente na Baixada Campista.  

As discussões sobre o tema têm ocorrido também no Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo de Campos, órgão deliberativo do município, composto por representantes das 

diferentes esferas de governo, instituições públicas e privadas e da sociedade civil organizada e no 

âmbito do Consórcio Intermunicipal da MRA-5.  

A partir das informações da geometria dos canais, foram realizadas simulações, utilizando o 

software Canal (GPRH, 2007) para obtenção da vazão normal em duas situações distintas: (a) 

canais dragados por máquinas (tipo Drag-line) sem vegetação e (b) canais sem manutenção, com 

densas ervas mais altas que a profundidade do canal. Também foram utilizados dados sobre a rede 

de canais a partir do diagnóstico realizado pelo TECNORTE (2001), órgão do governo do estado do 

Rio de Janeiro. As condições de obstrução no sistema em função do crescimento de plantas 

aquáticas (macrófitas) e da vegetação que crescem nas margens dos canais, foram avaliadas a partir 

de fotos aéreas obtidas de ultraleve pelo 5º Grupamento de Bombeiro Militar de Campos dos 

Goytacazes. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1 – Descrição do ecossistema 

A área de interesse localiza-se na Baixada Campista (Figura 3), margem direita do Rio Paraíba 

do Sul, vasta várzea originária de uma antiga baía que, após regressão marinha e ascensão 

continental ocasionou uma planície de grande extensão, onde é comum a ocorrência de solos com 

camadas argilosas cuja distribuição se apresenta aleatória. A explicação para esta distribuição 

complexa e heterogênea dos solos na planície fluvial do Paraíba pode ser explicada pela história 

geológica desta região formada por aportes de sedimentos marinhos e fluviais da era Quaternária. A 

grande de variabilidade espacial dos solos da região faz com que o ambiente seja também 

conhecido, como “colcha de retalhos”, em uma referencia ao grande número de classes que ocorrem 

muitas vezes em pequenas áreas, característica marcante dos aluviões (IAA/SONDOTÉCNICA, 

1983). 

 

FIGURA 1. Imagem da região da Baixada Campista - Composição colorida / Satélite Landsat. 

Nas áreas de influencia dos antigos canais, lagoas e brejos interiores que foram cobertas, 

mais tarde, por sedimentos aluviais, a topografia é plana, suave-ondulada, com formação edáfica 

alternando solos Aluviais, Cambissolos e Hidromórficos, de variada textura com predominância de 

média e argilosa. Na extensa planície fluvial do Paraíba, notadamente à margem direita, 

apresentam-se solos com problemas de drenagem que muitas vezes limitam o uso agrícola.  

Os problemas de drenagem e a limitação ao uso são conseqüência da topografia relativa 

baixa, lençol freático próximo da superfície e a baixa condutividade hidráulica dos solos argilosos 

que aí ocorrem. Com relação à salinidade das camadas superficiais dos solos da Baixada, cerca de 

37% apresentam problemas de salinidade em graus diversos, com ocorrência de solos salinos, onde 

o grau de salinidade geralmente aumenta com a profundidade do perfil. Por outro lado, estudos de 

salinidade do lençol freático demonstraram que em grande parte da planície, a água apresenta graus 

diversos de salinidade e/ou teor de sódio, inclusive em áreas onde os solos não são salinos.  

A Tabela a seguir apresenta os resultados da simulação nos principais canais do sistema 

Baixada Campista. Foram utilizados os valores de coeficiente de rugosidade (n) de 0,050 para as 
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condições (a) e 0,100 para as condições (b). Observa-se uma redução de 50% nas vazões simuladas 

dos canais do sistema. A falta de uma manutenção contínua e ordenada dos canais causado grandes 

prejuízos econômicos aos usuários do sistema no período chuvoso (outubro a março), por 

deficiência de drenagem, assim como no período seco (abril a setembro), na adução deficiente que 

impede a utilização das águas para fins de irrigação e dessedentação de animais. É importante 

destacar que as baixas declividades e grandes comprimentos reduzem a eficiência de condução nos 

canais, que são comprometidas ainda mais pelas obras hidráulicas subdimensionadas ao longo do 

sistema (bueiros, pontes, passagens e outros).  

 
Tabela 1 – Resultados da simulação de vazão nos canais principais da Baixada Campista. 
 

Canais Largura 
da base 

(b) 

(m) 

Profundidade 
normal (Yn) 

(m) 

Comprimento 
do canal 

(m) 

Declividade 
(l) 

(m/m) 

Vazão 
(a) 

(m3/s) 

Vazão 
(b) 

(m3/s) 

Canal  
Campos - Macaé 

6,00 3,00 11.320,00 0,000303 14,17 7,08 

Canal de Tocos 6,00 2,00 12.980,00 0,000252 6,85 3,42 

Canal Nicolau 6,00 2,00 12.880,00 0,000400 7,90 3,95 

Canal Coqueiros 6,00 4,00 45.900,00 0,000163 19,77 9,89 

Canal Cambaíba 8,00 3,00 16.660,00 0,000247 14,83 7,41 

Canal Saquarema 8,00 2,00 7.540,00 0,000016 5,16 2,58 

Canal São Bento 12,00 3,00 44.300,00 0,000108 15,21 7,60 

Canal Quitinguta 8,00 2,00 45.520,00 0,000050 5,16 2,58 

 
A Figura 2 apresenta uma foto aérea de parte do sistema. A imagem mostra ao centro o Canal 

Coqueiros obstruído com as áreas marginais inundadas.  

 

 

FIGURA 2. Foto aérea da Baixada Campista em janeiro de 2007. 
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Conclui-se que para implementação de projeto agrícola auto-sustentável na Baixada 

Campista, deve-se se preocupar com a drenagem e o adequado manejo da água com a finalidade de 

se evitar que o lençol freático ascenda e provavelmente salinize terras, tornando-as improdutivas 

(TECNORTE, 2001). 

 

4.2 – Processo de Mobilização dos Usuários do Ecossistema 

 

Os usuários dos recursos hídricos, representados por suas entidades de representação, além 

de órgãos públicos e privados apresentaram uma série de propostas para intervenção no sistema 

Baixada Campista nas quais se destacam: a necessidade de reforma e construção de comportas nos 

canais adutores de água do rio Paraíba do Sul; limpeza e manutenção da rede de canais; 

reflorestamento de mata ciliar e recuperação das áreas de preservação permanente; criação de órgão 

para implementação da gestão dos recursos hídricos (agência de água); entre outros.  

Ficou claro ao longo dos debates que não há um consenso entre a política desenvolvida pela 

prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo 

Federal e os usuários do sistema, sendo que estes últimos, em sua grande maioria, representam o 

setor agrícola, principalmente àqueles que estão inseridos na cadeia produtiva da cana-de-açúcar. 

Evidencia-se a necessidade prioritária de se construir junto aos diversos atores a gestão participativa 

e compartilhada dos recursos hídricos na região, com a integração do ecossistema Baixada 

Campista com a foz do rio Paraíba do Sul.  

No âmbito do Consórcio Intermunicipal da MRA-5, em maio de 2007 foram realizadas duas 

reuniões públicas de mobilização do pró-comitê da Bacia da Lagoa Feia e do GT Foz (Grupo de 

Trabalho da Foz do rio Paraíba do Sul). Nestas reuniões estiveram presentes alguns dos principais 

atores do processo de gestão dos recursos hídricos da região tais como: professores do 

PPEA/CEFETCampos,  Prefeitura Municipal de Quissamã e de Carapebus, Secretaria Executiva do 

Consórcio da MRA-5, Fundação Superintendência de Rios e Lagoas do estado do Rio de Janeiro 

(SERLA), FUNDENOR, Sindicato Rural de Campos, Associação de Pescadores de Carapebus   

...Foi ressaltada a importância do encontro de mobilização em prol da criação do Comitê e do 

levantamento das demandas da região, com a presença de diversos atores sociais, legitimando a 

representatividade do Fórum. Destacou-se também necessidade da estruturação de um banco de 

dados único, sugerindo que seja o Observatório Ambiental que está sendo implementado pelo 

CEFET Campos. A SERLA afirma, segundo a nova divisão das Regiões Hidrográficas (RH) 

aprovada em Outubro de 2006, a RH-IX alterou sua área (Figura 2), que só poderá ser estabelecido 

01 (um) Comitê por RH, podendo ser criados outros sub-comitês.  
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Figura 2 – Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Outra questão que provavelmente aumentará os conflitos na Baixada Campista é a  

regularizando Faixa Marginal de Proteção (FMP) das lagoas do estado. O Ministério Público 

Estadual está realizando reuniões com municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e 

Quissamã para que seja feita a materialização do Projeto de Demarcação das FMP – Faixas 

Marginais de Proteção - das Principais Lagoas da Baixada Campista, divididas em três etapas, onde 

foram levantadas as seguintes lagoas: São Gregório, Boavista, Porto do Bonde, Do Bonde, Brejo 

Grande, Saudade, Taquaraçu, Vigário, Das Pedras, Santa Maria, De Cima e Limpa; Açu, Arisco, 

Campelo, Lagamar, Mel, Misericórdia, Molha Barriga, Salgada; Lagoas Jacaré e Feia (ligadas por 

um canal que as torna de fato um único sistema). 

O Sindicato Rural de Campos afirma que a região carece de infra-estrutura para administrar 

tanta seca e chuva (enchentes), e que apesar disso, na Baixada Campista, diques, canais e comportas 

herdados e abandonados, estão recebendo atuação da SERLA e do governo do Estado. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Os resultados indicam a necessidade de intervenções urgentes em todo sistema, entretanto 

mostra-se indispensável à implementação prioritariamente de uma gestão compartilhada e 

participativa na região do Baixo Paraíba. 
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