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RESUMO: 
 
A lagoa Feia vem recorrentemente sofrendo alterações antrópicas em sua paisagem e na 
dinâmica de suas águas superficiais para a contenção de inundações e ampliação da área 
cultivável de suas margens. Pesquisadores como Lamego (1974), Soffiati Netto (1998), Carneiro 
(2004), Miro (2009), entre outros, vêm empreendendo esforços no sentido de formar um banco 
de dados para melhor gerir as paisagens. A lagoa Feia está localizada na Bacia Hidrográfica do 
Baixo Paraíba do Sul. De acordo com o relatório da extinta Superintendência Estadual de Rios e 
Lagoa - SERLA (2004) a lagoa Feia possuía no ano de 2000 perímetro de 138,100 km. Contudo, 
reportagens de jornais locais, tais como o Ururau informavam em dezembro de 2008 que 4 
diques foram implodidos por Liminar da Justiça Federal, com o fim de conter as inundações em 
lugares como a vila de pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, o bairro de Ururaí entre 
outros. Objetivou-se para este trabalho a confecção de uma coleção de mapas, com a finalidade 
de subsidiar o planejamento ambiental e tomada de decisões. Para que os objetivos fossem 
alcançados utilizou-se como método a Análise Ambiental (XAVIER-DA-SILVA, 1992) com o 
Sistema de Informações Geográficas como ferramenta para o diagnóstico da variação do 
espelho d’água da lagoa Feia após a implosão dos diques, no entanto, as informações aqui 
contidas levam somente em consideração a escala nominal na qual se registra a presença da 
variável qualitativamente identificada, havendo apenas distinção entre ocorrências de fenômenos 
espaciais. Foi utilizando-se do Vista Saga/UFRJ e do Google Earth, que foi elaborada a coleção 
de mapas presentes no trabalho. Para Silva e Nazareno (2007, p. 1723) o Google Earth trata-se 
de um programa computacional desenvolvido e distribuído pela empresa Google, ele permite ao 
usuário visualizar e ter acesso as informações geoespaciais através da internet. Nele, a 
cobertura das regiões do planeta é constituída de mosaicos, com diferentes resoluções 
espaciais, construídos com imagens dos satélites Landsat, Ikonos, Quickbird, Spot. Contudo, a 
área representada para este trabalho está coberta por imagens do Satélite Spot, e os seus 
dados para a retificação são provenientes da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 
Como resultados da pesquisa identificou-se que com a implosão dos diques a lagoa teve um 
ganho de aproximadamente 70,92 km o que equivale a 51% do espelho d’água medido pelos 
técnicos da antiga Serla. Dessa forma, podemos dizer que a lagoa possui, atualmente, um 
perímetro total de aproximadamente 209,02km, havendo ganhos ecológicos, sociais e 
econômicos para o corpo lêntico e para as comunidades que habitam as suas margens. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A discussão e a produção acadêmica sobre as medidas-soluções para a contenção de 

inundações na Baixada dos Goytacazes é muito recorrente. Pesquisadores como Lamego 

(1974), Soffiati Netto (1998), Carneiro (2004), Miro (2009), Lima (2012) entre outros, vêm 

empreendendo esforços no sentido de formar um banco de dados de natureza espacial e não-

espacial para melhor pensar o espaço, para nele se organizar. Miro (2009) entende a Baixada 

dos Goytacazes ou Baixada Campista como toda a planície quaternária flúvio-marinha e seus 

tabuleiros Terciários de Formação Barreiras localizada a margem direita e parte da margem 

esquerda do rio Paraíba do Sul. A lagoa Feia enquanto objeto de estudo situa-se entre os 

municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, na região Norte do estado do Rio de 

Janeiro, sob as coordenadas UTM 7561150 N : 259451 L e 7561150 N : 260116 L, no fuso 24S. 

 

De acordo com Ramalho (2005), a sub-bacia hidrográfica da lagoa Feia abrange área 

aproximada de 2.900 km² da superfície terrestre, e perpassa parcialmente os municípios 

fluminenses de Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabú, Santa Maria Madalena, São João 

da Barra, Trajano de Moraes e Campos dos Goytacazes, neste ultimo sendo responsável por 

drenar 46% das águas de superfície do território, preenchendo a área de 1.844 km². O Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, através do que está disposto no Art. 9º do Decreto nº 35.724, de 

18 de junho de 2004, dividiu as bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro em 10 regiões 

hidrográficas, estando à lagoa Feia localizada na Região Hidrográfica IX, área correspondente 

ao Baixo Paraíba do Sul.  

 

Amador (1986) propõe uma tipologia baseada na origem, na idade e nos processos evolutivos 

dos ecossistemas lagunares do estado do Rio de Janeiro. Nela, ele identificou nove tipos 

lagunares, sendo eles: 1) lagoas do Pleistoceno Superior; 2) lagoas associadas ao máximo 

transgressivo holocênico; 3) lagoas associadas ao desenvolvimento de esporões lagunares; 4) 

lagoas de intercordões de restinga; 5) lagoas associadas ao desenvolvimento do delta do 

Paraíba do Sul; 6) lagoas perpendiculares ao litoral; 7) lagoas geradas em vales fluviais 

embutidos na Formação Barreiras; 8) lagoas resultantes de canais fluviais abandonados na 

região deltaico do rio Paraíba do Sul e; 9) lagoas de maré.  

 

Sob esta classificação, a lagoa Feia pertence às lagoas associadas ao máximo transgressivo 

holocênico, categoria a qual estão contidos os mais extensos ecossistemas lagunares do 



estado do Rio de Janeiro, sendo geologicamente recentes, datando entre 7.000 a 5.000 anos 

antes do presente. Mesmo considerando que o futuro de toda lagoa é a colmatação, a perda de 

área da lagoa Feia está ligada às obras empreendidas pelo extinto Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento – DNOS - que, com o fim de drenar a baixada campista, construiu uma 

complexa malha de canais que viriam a secar inúmeras lagoas e brejos do município, ampliando 

assim a área agricultável e combatendo vetores epidêmicos. Grande parte destes brejos, lagoas 

e rios possuíam contato direto ou indireto com a lagoa Feia (SOFFIATI NETTO, 1998). 

 

De acordo com a SEMADS (2001), o rio Ururaí e o rio Macabú são os principais afluentes da 

lagoa Feia. A foz do primeiro está a norte e a do segundo a noroeste desta. Segundo o professor 

Soffiatti Netto (1998), a lagoa Feia funciona como uma espécie de “bolsão” para onde se 

destinam as águas drenadas pela margem direita do rio Paraíba do Sul. Os canais 

empreendidos pelo extinto DNOS convergem à lagoa de maneira direta ou indireta. O canal de 

Tócos chega a ela pela lagoa do Jacaré, que em tempos pretéritos pertenceu à grande lagoa 

Feia.  

 

Valpassos e Dias Neto (2006), entendem que o maior empreendimento realizado pelo DNOS na 

Lagoa Feia foi a construção do Canal das Flechas. Iniciada em 1942, a obra teve como objetivo 

facilitar o escoamento das águas da bacia hidrográfica da Lagoa para o oceano. Para isso, foi 

aberto um canal artificial, com 13 km de extensão por 120 m de largura, que substituiu o sistema 

natural de escoamento realizado pelos rios da Onça, Novo, do Ingá, do Barro Vermelho e do 

Furado, que se uniam no Rio Iguaçu. 

 

De acordo com o relatório da extinta Superintendência Estadual de Rios e Lagoa - SERLA 

(2004) -, onde foi feito um mapeamento sistemático em escala de 1:2.000, a lagoa Feia possuía 

no ano de 2000 perímetro de 138,100 km. Contudo, como apontam as reportagens de jornais 

locais, tais como o Ururau que no ano de 2008 informava que no dia 20 e 21 de dezembro do 

mesmo ano, 4 diques foram implodidos por Liminar da Justiça Federal, com o fim de conter as 

inundações em lugares como a vila de pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos e o bairro de 

Ururaí.  

 

Neste sentido, o Brasil, enquanto um país de extensão continental, ainda possui um relativo 

atraso em relação ao mapeamento sistemático atualizado do seu território. Este fato torna-se 



ainda mais evidente quando se trata de representações gráficas em grandes escalas, que 

possam subsidiar a análise da paisagem e o planejamento sócio-ambiental.  

 

2 - OBJETIVOS 

 

Como principal objetivo, será feita a confecção de uma coleção de mapas, orientados sob a ótica 

de um mapeamento sistemático. Dentre os objetivos específicos encontram-se como finalidade o 

subsídio para o planejamento ambiental e tomada de decisões, posto que a base cartográfica da 

lagoa Feia encontra-se desatualizada após a implosão dos diques; medir a variação que o 

espelho d’água da lagoa Feia teve após a implosão dos diques em dezembro/2008; elaborar 

mapas que possibilitem a análise retrospectiva e prospectiva da paisagem, assim como o auxílio 

na tomada de decisões, apoiados em uma base de dados georreferenciados e; disseminar o uso 

das geotecnologias para estudos de caráter geográfico. 

 

3 - METODOLOGIA 

 

Entendendo que a natureza de toda pesquisa vai ao encontro da adoção de uma metodologia 

específica, esta se deu com o uso da ferramenta SIG e da aplicação dos conhecimentos 

relativos à Análise Ambiental. Para a boa condução da pesquisa, ela foi dividida em duas etapas, 

a saber: 1) revisão bibliográfica com consulta a literatura específica assim como a fontes 

jornalísticas e entrevistas semi-estruturadas com diferentes incursões a campo para coleta de 

dados e; 2) elaboração da coleção de mapas sob a ótica sistemática. 

 

A Análise Ambiental trata-se de uma metodologia que considera as ferramentas do SIG na 

ciência geográfica, sendo de interesse de todos que pretendam elaborar modelos que sirvam de 

subsídio para a tomada de decisões e planejamento regional. Para Câmara e Medeiros (1998) 

esta metodologia correlaciona a evolução espacial e temporal de um fenômeno geográfico e as 

inter-relações entre eles. Para esses autores, ao analisar uma região com fins de zoneamento, é 

necessário escolher as variáveis explicativas (ex: demografia, solo, vegetação e relevo) e 

determinar qual a contribuição de cada uma delas para a elaboração de um mapa.  

 

O Sistema de Informações Geográficas é o elo que viabiliza a elaboração dos mapas. Os SIGs 

referem-se ao tratamento computacional de dados geográficos. Um SIG armazena a geometria e 

os atributos dos dados que estão georreferenciados, ou seja, localizados na superfície terrestre, 



com escala e numa projeção cartográfica qualquer (CÂMARA, MEDEIROS, 1998). Os dados 

ambientais enquanto elementos primários de qualquer análise espacial têm como característica 

fundamental seus aspectos dinâmicos e a manifestação de sua diversidade se dá em diferentes 

escalas, sendo elas a nominal, ordinal, de intervalo e de razão (XAVIER DA SILVA, 1992).  

 

Para este trabalho foram abordados o entendimento e a aplicação da escala nominal, na qual se 

registra a presença da variável qualitativamente identificada, havendo apenas distinção entre 

ocorrências de fenômenos espaciais, estas sendo aplicadas em diferentes estudos ambientais, 

como por exemplo, a qualificação dos tipos de solo e do uso e ocupação das terras. 

 

Para tanto, as bases utilizadas foram extraídas do aplicativo Google Earth, com exceção do 

mosaico de imagens LANDSAT retiradas da EMBRAPA em escala compatível as folhas de 

1:50.000 do IBGE. Para Silva e Nazareno (2007) o Google Earth trata-se de um programa 

computacional desenvolvido e distribuído pela empresa Google, ele permite ao usuário visualizar 

e ter acesso as informações geoespaciais através da internet. Nele, a cobertura das regiões do 

planeta é constituída de mosaicos, com diferentes resoluções espaciais, construídos com 

imagens dos satélites Landsat, Ikonos, Quickbird, Spot. Contudo, a área representada para este 

trabalho está coberta por imagens do Satélite Spot, e os seus dados para a retificação são 

provenientes da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).  

As imagens do Google Earth foram salvas em formato bitmap em escala compatível a 1:100.000. 

Em seguida foi iniciado o aplicativo Vista Saga/UFRJ. Já em ambiente SIG o módulo Criar RS2 

foi ativado e aberto a base trabalhada. As imagens foram devidamente georreferenciadas, dadas 

as suas resoluções de entrada de 20m e as coordenadas UTM de 258443m E e 7571165m N, 

adquiridas em aparelho receptor de GPS em campo na vila de pescadores de Ponta Grossa dos 

Fidalgos. 

Posteriormente se deu o processo de criação das classes e conseqüente vetorização que, por se 

tratar de uma entidade contínua, deu-se basicamente utilizando de uma primitiva gráfica – o 

polígono preenchido – o arquivo foi salvo no formato rs2. Finalizada esta etapa, foi ativado o 

módulo Visualiza, onde foram feitas as medições de perímetros das áreas inundadas e do 

perímetro total da lagoa, além da edição do cabeçalho dos mapas. Para finalizar o processo de 

elaboração dos mapas, o módulo Exportar foi ativado e as edições finais em ambiente SIG 

foram feitas e exportadas novamente para o formato bitmap. Ocorreram múltiplas investigações 



em campo, onde foi possível confirmar os locais onde os diques foram implodidos e o perímetro 

inundado após a implosão dos mesmos, o que possibilitou um mapeamento com maior precisão. 

 

4 - RESULTADOS 

 

A lagoa Feia encontra-se em uma planície holocênica de baixa altitude (entre 2 e 5 metros em 

relação ao nível médio do mar). Devido a sua localização geográfica e as obras de engenharia 

empreendidas pelo DNOS que redirecionaram o fluxo das águas de superfície da Baixada 

Campista para a grande lagoa, que age como um “bolsão”, tendo no Canal da Flecha seu 

principal meio de escoamento dessas águas para o mar, mudanças na paisagem da lagoa e do 

seu entorno tornaram-se eco-historicamente bastantes recorrentes.  Segundo dados do Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA (2009) - a vazão atual do canal da Flecha é de 40 m³/s. A lagoa 

Feia possui como principais afluentes os rios Macabú, com vazão máxima de 101 m³/s e Ururaí 

com vazão máxima de 251 m³/s, o que somaria um total de 352 m³/s, como se vê no mapa 

abaixo.  

 

Figura 1: Carta-Imagem do complexo lagoa Feia e lagoa do Jacaré e seus principais afluentes e 

defluentes. 

 

Fonte: LIMA, 2012. 



 

Tendo em vista a incapacidade do canal da Flecha de cumprir a função para o qual foi 

construído – drenar as águas de superfície continental da margem direita do rio Paraíba do Sul 

para o mar, em dezembro de 2008, uma medida-solução incomum na região foi recorrida – a 

implosão de 4 diques ordenada pelo Judiciário Federal, como se vê na Figura 4. 

 

Se antes a paisagem da lagoa e seu entorno era marcada exclusivamente por usos 

agropecuários, excetuando a Vila de Pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, com 

aproximadamente 256 pescadores formalmente cadastrados na Associação de Pescadores de 

Ponta Grossa dos Fidalgos (Figura 2), após a implosão dos diques, fazendas foram (re) 

tomadas pela grande lagoa, que ampliou o seu espelho d’água, como se vê na tabela abaixo.  

 

Figura 2: Vila de pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, às margens da lagoa Feia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RAMALHO, 2005. 

 

Figura 3: Tabela dos locais de implosão e o perímetro acrescido a lagoa Feia. 

Toponímia Perímetro Adicionado a Lagoa 

Rio Ururaí 11,50 km 

Ilha Coroa de Ferro 20,12 km 

Ilha dos Fernandes 18,00 km 

Ilha dos Carães 21,30 km 

Fonte: LIMA, 2012. 

  



Figura 4: Mapa da lagoa Feia em 2007 com a localização dos diques implodidos. 

 

Fonte: LIMA, 2012. 

 

Se antes os técnicos da extinta Superintendência Estadual de Rios e Lagoas do Rio de Janeiro 

indicavam que a lagoa Feia possuía até o ano de 2000 um perímetro de 138,100 km, pode-se 

acrescentar que foram somados a estes um perímetro de 70,92 km, o que corresponde a 

aproximadamente 51% de seu espelho d’água, como se vê na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5: Mapa da área ocupada pela lagoa Feia após a implosão dos diques. 

 

Fonte: LIMA, 2012. 

 

Portanto, a lagoa Feia encontra-se atualmente com perímetro total de 209,02 km. Essa área 

inundada pela grande lagoa representa ganho econômico, pois se ampliaram os territórios da 

pesca e ecológico, contudo, por se tratar de um fenômeno relativamente recente, torna-se tarefa 

complexa a mensuração desses ganhos. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia de Análise Ambiental aliada às modernas geotecnologias forneceram subsídios 

para a boa condução deste trabalho. O presente estudo poderá auxiliar na gestão e 

planejamento da lagoa Feia e das comunidades que habitam as suas margens, contribuindo 

para a produção acadêmica regional, sobretudo no ramo da geografia, área ainda de pouca 

contribuição para o entendimento das dinâmicas lagunares da região. Espera-se que este estudo 



possibilite estudos futuros e auxilie na construção de um banco de dados sobre a temática, 

contribuindo para a análise e monitoramento da evolução da paisagem. 
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