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ZONEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES-RJ 

 

RESUMO 
 

Neste trabalho, propôs-se a execução de um Zoneamento Ambiental do município de Campos 
dos Goytacazes-RJ a partir da abordagem sistêmica. Para atingir tal meta, foi necessário 
caracterizar os sistemas naturais e os sistemas antrópicos, além de identificar de problemas 
ambientais de ordem natural e de ordem antrópica. A paisagem diversa em que se organiza o 
município de Campos dos Goytacazes revela sistemas ambientais com fragilidades complexas 
e que sofrem, há séculos, pressões de uso, resultando em cenários catastróficos, seja pela 
ocorrência de processos vinculados a movimentos de massa nas áreas com baixa ocupação ou 
inundações nas áreas intensamente ocupadas o que ocasiona perdas materiais e humanas. 
Campos dos Goytacazes apresenta-se como das primeiras áreas de ocupação do território 
nacional, pois foi sede da Capitania de São Tomé. Tal fato faz com que a área de estudo tenha 
sofrido com a ação humana desde então, substituindo a cobertura vegetal natural por plantio 
de cana-de-açúcar e pastagens. Ao longo do século XX, instalou-se na área a extração de 
argila para atender a indústria cerâmica. O mapa de Zoneamento Ambiental que corresponde 
à documentação cartográfica síntese, revela os resultados de um modelo de ocupação 
desordenada que é feito sem perspectivas imediatas de ordenamento, resultando em cenários 
de conflito onde a fragilidade ambiental é potencializada em razão do uso inadequado dos 
espaços, bem como potencializando situações de risco. Para cada zona, foram indicadas 
propostas para melhor gerir o território municipal, minimizar os impactos, melhorar a 
qualidade de vida da população e mitigar os impactos decorrentes do uso inapropriado da 
terra. 
 
Palavras-Chave: Análise Geoambiental; Zoneamento Ambiental; Planejamento Ambiental; 
Geossistemas. 
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ENVIRONMENTAL ZONING OF THE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
MUNICIPALITY (RIO DE JANEIRO, BRAZIL) 

ABSTRACT 
 

In this paper, it was proposed the implementation of an environmental zoning in the 
municipality of Campos dos Goytacazes-RJ, from the systemic approach. In order to meet the 
proposed objective, it was necessary to characterize the natural systems and anthropic 
systems, and identify environmental problems of natural order and anthropic order. The 
diverse landscape where is situated the municipality  of Campos dos Goytacazes reveals 
environmental systems with complex weaknesses and that are suffering for centuries the 
pressure of use, resulting in catastrophic scenarios, like the occurrence of processes linked to 
mass movements in areas with low occupancy or  flooding in heavily populated areas, which 
causes material and human losses. Campos dos Goytacazes presents itself as the one of first 
areas occupied in the national territory, because it was the seat of the Captaincy of São Tomé. 
This fact shows that the area has suffered with the human action, which, since then, is 
replacing the natural vegetation cover by sugarcane planting and pasture. Throughout the 
twentieth century, the clay extraction was installed in the area to meet the ceramics industry. 
The Environmental Zoning Map that corresponds to the cartographic documentation synthesis 
reveals the results of a disorderly occupation model that is no immediate prospect of planning 
resulting in deadlock scenarios where environmental fragility is enhanced due to the 
inappropriate use of space as well as potentiating the risk situations. For each zone, it was 
elaborated proposals to better manage the municipal territory, minimize impacts, improve the 
quality of life of the population and mitigate the impacts of inappropriate land use. 

 

Keywords: Geoenvironmental analysis; Environmental zoning; Environmental planning; 
Geosystems.



1 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O homem busca, ao longo dos séculos, compreender a dinâmica natural, compreensão 

esta que possibilita as modificações no meio natural, a extração de recursos e, em suma, a sua 

sobrevivência. As sociedades buscavam a ocupação de áreas onde facilmente se instalariam, 

como por exemplo, as planícies, como também, pela abundância de recursos, tais como 

alimentos e água (AMORIM, 2007). 

As mudanças ambientais devido as atividades humanas sempre aconteceram, mas 

atualmente as taxas dessas mudanças são cada vez maiores, e a capacidade dos humanos em 

modificar as paisagens também aumentou. A combinação do crescimento populacional com a 

ocupação de novas áreas, assim como a exploração de novos recursos naturais, tem causado 

uma pressão cada vez maior sobre o meio físico. A combinação desses fatores, juntamente 

com o maior conhecimento dos processos naturais e dos materiais existentes na superfície 

terrestre, tem refletido também na maior preocupação por parte dos pesquisadores e, também, 

de alguns planejadores, com os problemas ambientais que esse crescimento quase sempre tem 

causado (GUERRA e MARÇAL, 2006).  

De forma errônea, afirma-se que a interação entre as populações tradicionais que 

habitavam a América (povos indígenas), anterior à chegada da civilização europeia, não 

causava danos ao ambiente. Por mais que os níveis de desenvolvimento entre as diferentes 

etnias que habitavam as Américas fossem menos predatórios, todos os hominídeos 

necessitavam de recursos naturais para sua sobrevivência e, em maior ou menor escala, 

causaram danos ao ambiente, seja por conta do extrativismo vegetal, seja pela caça 

(RUDDIMAN, 2015). 

Ampliaram-se os impactos no continente americano e, em especial, nas áreas que foram 

colonizadas pelos portugueses. Num primeiro momento, as atividades instalaram-se nas áreas 

próximas ao litoral, uma vez que possibilitava o intercâmbio facilitado com a Europa e outras 

partes do mundo, inicialmente a partir do comércio de pau-brasil e, posteriormente, com a 

substituição da cobertura vegetal natural para o desenvolvimento de práticas agrícolas, 

principalmente a cana-de-açúcar (para o comércio) e o fumo (moeda de troca na aquisição de 

escravos africanos). 

Campos dos Goytacazes, localizado, segundo a divisão política e geoeconômica, na 

Região Norte do estado do Rio de Janeiro, pode ser compreendido por esse processo de 
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ocupação pelo litoral, já que a sua ocupação originalmente inicia-se do litoral, região hoje 

compreendida como baixada campista, sentido interior, em direção ao Rio Paraíba do Sul 

(COSTA e ALVES, 2005). 

Em seu processo inicial de ocupação, na antiga Capitania de São Tomé (onde hoje situa-

se o município de Campos dos Goytacazes), ocorreram conflitos entre os indígenas e os 

colonizadores. Pinto (1995), ao estudar o ciclo do açúcar em Campos, afirmou que eram 

tantas as desavenças entre brancos e índios que Pero de Góis, por volta de 1548, retornaria ao 

Reino de Portugal, e em seu retorno: “depois de ter chegado, o que restava eram dívidas, 

ruínas e desolação; aquilo que havia construído e consolidado, fora irremediavelmente 

destroçado” (PINTO, 1995, p.39).  

O processo inicial de ocupação do Norte Fluminense pela civilização portuguesa não foi 

fácil. Foi necessário, além de resolver os conflitos com as populações tradicionais, o 

desenvolvimento de técnicas e a implantação de variadas formas de uso da terra, o que 

incorreu em significativas modificações nos sistemas naturais, elevando a fragilidade 

ambiental dessas zonas que, sem os devidos estudos, tendenciam a intensificação dos 

problemas ambientais, e, por conseguinte, um estágio de irreversibilidade.  

O processo de uso e ocupação das terras precisa ser planejado considerando as 

fragilidades ambientais que cada unidade da paisagem apresenta. Desta forma, o Zoneamento 

Ambiental surge como um instrumento norteador para a racionalização da relação Homem-

Meio, dinâmica esta que, devido aos diferentes tipos de apropriação da paisagem, seja a partir 

da expansão e intensificação de práticas agrícolas, da ocupação urbana e de atividades ligadas 

ao extrativismo vegetal e mineral, vem sofrendo alterações nos fluxos de matéria e energia. 

O presente trabalho justifica-se, em primeiro lugar, por conta do fato de Campos dos 

Goytacazes ser um dos municípios de maior extensão territorial e um dos mais importantes 

economicamente do estado do Rio de Janeiro. O município possui uma grande concentração 

populacional, tendo como importantes atividades econômicas a monocultura da cana-de-

açúcar e a cerâmica, atividades fundamentais para entendermos o uso da terra no município. 

Em segundo lugar, sua configuração ambiental bastante diversa, que abrange formações 

recentes (planície do rio Paraíba do Sul) e áreas de configuração pré-cambriana (domínio de 

serras florestadas), compõe um sistema natural que, ora compreendido à luz das interações 

com os sistemas antrópicos, nos fornecem elementos de base teórica e empírica para 

compreender o processo de uso e ocupação das terras, bem como para racionalizar e 
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implementar ações de planejamento e gestão, minimizando impactos. 

Assim, o Zoneamento Ambiental de áreas como a cidade de Campos dos Goytacazes 

faz-se necessário para um melhor planejamento de uso e ocupação, onde é possível detectar, 

por exemplo, áreas susceptíveis a eventos de inundações, e o melhor direcionamento do uso 

da terra, possibilitando um melhor aproveitamento, como também impedindo e minimizando 

possíveis resultados negativos de eventos ambientais. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho é realizar uma proposta de Zoneamento Ambiental do 

município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, a partir da abordagem 

sistêmica. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Como objetivos específicos, definiram-se: 

 

 Analisar as informações pré-existentes referentes ao meio físico-ambiental da área de 

estudo;  

 Elaborar os mapas básicos e temáticos a partir de dados secundários; 

 Caracterizar os sistemas naturais e os sistemas antrópicos que compõem a área em 

estudo;  

 Identificar os principais problemas ambientais de cunho natural e infraestrutural, a fim 

de subsidiar o Zoneamento Ambiental do município de Campos dos Goytacazes. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1. Zoneamento Ambiental e suas diferentes abordagens 
 

O zoneamento ambiental é um instrumento do planejamento integrado. Surge como 

uma alternativa para o ordenamento territorial que enfoque a gestão dos recursos naturais, 

garantindo assim, a conservação da biodiversidade, os processos naturais e da dinâmica dos 

geossistemas. Esta necessidade de ordenamento territorial faz-se necessária frente à expansão 

da fronteira agrícola, da intensificação dos processos de urbanização e industrialização ora 

associados à insuficiência de recursos financeiros destinados ao controle dessas atividades 

(AMORIM e OLIVEIRA, 2013).   

Uma vez que nem todas as áreas que contribuem para a manutenção da biodiversidade 

podem ser amplamente protegidas, é recomendável a utilização de critérios técnico-científicos 

claros para a priorização. Vários autores destacam a necessidade de selecionar áreas 

consideradas importantes, seguindo métodos que possibilitem mensurar a contribuição de 

áreas diferentes, isoladas ou em conjunto, para a proteção da biodiversidade. 

Rodriguez e Silva (2013) afirmam que o Estado brasileiro tem admitido o 

Planejamento Ambiental e Territorial como uma política estatal visando regulamentar e 

disciplinar a ocupação, assimilação e apropriação dos espaços. O decreto nº. 4.297 de 10 de 

julho de 2002 regulamenta o art. 9◦, inciso II, da Lei 6.938, de agosto de 1981, estabelecendo 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE. 

Os autores afirmam que o Zoneamento Ambiental leva apenas em consideração o 

aspecto preservacionista. É elencado como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente. O termo “Zoneamento Ambiental” evolui para “Zoneamento Ecológico-

Econômico”, com a prerrogativa de englobar as questões sociais e econômicas à ambiental.  
Conforme Motaño et al (2007, p. 53): 

O zoneamento ambiental, como um instrumento estratégico de planejamento, 
apresenta como principal qualidade a viabilização da inserção da variável ambiental 
em diferentes momentos do processo de tomada de decisão. Desde a formulação de 
estratégias de desenvolvimento setoriais (mais voltadas para o plano regional), até a 
decisão sobre a ocupação de um sítio específico para a implantação de uma 
determinada atividade. 
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Para Santos e Ranieri (2013), o zoneamento ambiental é um instrumento que deve 

indissociar a variável ambiental no âmbito do ordenamento territorial, de modo que as 

atividades antrópicas a serem desenvolvidas em um determinado território sejam viáveis, 

considerando aspectos ambientais e não somente o ponto de vista econômico ou social. 
 

Souza (2009) traz uma discussão em seu trabalho no que concerne ao estado da arte no 

que tange a definição de Zoneamento. Sistematizaremos os conceitos compilados em Souza 

(2009) no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Conceitos de Zoneamento no estado da arte conforme Souza (2009) 

Autor/Referências1 Definição 

Machado (2000, p. 162) O zoneamento “consiste em dividir o território em parcelas nas 
quais se autorizam determinadas atividades ou se interdita, de 
modo absoluto ou relativo, o exercício de outras atividades” 

Silva (2003, P. 267) “O zoneamento é instrumento jurídico de ordenação do uso e 
ocupação do solo. Em um primeiro sentido, o zoneamento 
consiste na repartição do território municipal à vista da 
destinação da terra e do uso do solo, definindo, no primeiro caso, 
a qualificação do solo em urbano, de expansão urbana, 
urbanizável e rural; e no segundo dividindo o território do 
município em zonas de uso” (p. 267). 

Silva e Santos (2004, p. 
229) 

Os zoneamentos, independentemente dos adjetivos a que estão 
associados, atingem um resultado comum – a definição de zonas, 
mas sua concepção pode ser bastante diferenciada, o que induz 
caminhos metodológicos bem distintos entre si, seja em função 
do objetivo, seja em função do objeto” 

Fonte: Souza (2009, p. 1091). 

 

Souza (2009) também aponta que o termo Zoneamento surge em publicações no Brasil 

já no final da década de 1980. O autor destaca que: 
Nessa época, mais precisamente em outubro de 1988, o governo federal instituiu o 
chamado “Programa Nossa Natureza”, um pacote de medidas com o objetivo de 
coibir o desmatamento e outras práticas predatórias no país. O Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) foi lançado no âmbito desse programa governamental, 
com o objetivo de otimizar o uso dos espaços e das políticas públicas por meio do 
ordenamento territorial.  

                                                           
1 Como as fontes bibliográficas foram tiradas das citações do trabalho de Souza (2009), e as mesmas não foram 
consultadas por este autor, indica-se as referências Bibliográficas na nota de rodapé: 
MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2000. 
SILVA, J. A. Direito Ambiental Constitucional. 4ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2003. 
Silva, J. S. V.; Santos, R. F. Zoneamento para planejamento ambiental: vantagens e restrições de métodos e 
técnicas. Cadernos de Ciência e Tecnologia, v. 21, n. 2, p. 221-263, maio-agosto 2004. 
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Embora produtos com o nome de Zoneamento Ecológico-Econômico já tivessem 
sido elaborados na década de 80, pode-se dizer que foi a partir do Programa Nossa 
Natureza que o termo “zoneamento ambiental” perdeu força e o ZEE passou, em 
muitos casos, a ser utilizado em substituição. O ZEE foi concebido com a pretensão 
de, por meio de padrões metodológicos comuns que permitissem a classificar o 
território segundo suas “potencialidades” e “vulnerabilidades”, ser um instrumento 
técnico e político de planejamento e negociação entre os diversos atores (governos, 
setor privado e sociedade civil), a fim de promover o desenvolvimento econômico 
em bases sustentáveis (Brasil, 2003).  
O termo “Ecológico-Econômico” foi adotado justamente para afastar a ideia de que 
o zoneamento seria “ambiental” em sentido estrito, ou seja, um instrumento 
destinado “apenas” a indicar áreas a serem protegidas em função de atributos 
ambientais (SOUZA, 2009, p. 1094). 

 
 

Segundo Santos e Ranieri (2013), o Zoneamento Ambiental permite visualizar 

claramente áreas susceptíveis a processos naturais, bem como os níveis de aptidão dessas 

áreas para a implantação de áreas específicas. Ainda sobre o Zoneamento Ambiental, os 

autores afirmam que a demora em regulamentar este instrumento deixou em aberto alguns 

pontos fundamentais em relação à sua elaboração, recebendo ainda pouca atenção pelos 

poderes públicos e gestores ambientais, em que destaca-se a discordância entre legislações 

das esferas da União, Estados e Municípios, o que ocasiona alguns conflitos para o 

estabelecimento e ação de algumas políticas públicas. 

A regulamentação do Zoneamento Ambiental ocorreu através do Decreto 4.297/2002, 

que o define como instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 

implantação de obras, planos e atividades, estabelecendo padrões de proteção ambiental, 

visando assegurar a qualidade ambiental, do solo, recursos hídricos e a biodiversidade, 

garantindo a sustentabilidade e dando possibilidade de melhores condições de vida para a 

população (BRASIL, 2002). Essa regulamentação pelo Decreto 4297/2002 trouxe uma 

mudança consigo: a denominação é alterada para Zoneamento Ecológico-Econômico.  

Anterior ao Decreto 4.297/2002, as leis nº. 6.938/1981 e nº. 7.661/1988, bem como o 

decreto s/n de 28/12/2001 configuram os marcos legais do Zoneamento Ambiental (que passa 

a ser denominado de Zoneamento Ecológico-Econômico). No ano de 2004, a partir do decreto 

5.300/2004, regulamenta-se a Lei 7.661/1988, vinculada ao Gerenciamento Costeiro. Mais 

adiante, a aprovação das leis complementares nº. 140/2011, que atribui aos estados e 

elaboração dos zoneamentos em âmbito estadual e regional, e a de nº. 12.651/2012, que 

discorre sobre a proteção da vegetação nativa, delineiam o final do processo de fechamento 

do panorama legislativo das ZEEs, conforme o Quadro 2. 
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Quadro 2 – Marcos Legais do Zoneamento Ambiental 

Lei/Decreto Disposição 
Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Em seu artigo 9º são relacionados os instrumentos da 
PNMA, dentre os quais o zoneamento ambiental, posteriormente 
denominado de zoneamento ecológico-econômico. 

Lei nº 7.661, de 16 
de maio de 1988 

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e dá 
outras providências. No artigo 3º da lei está previsto o zoneamento 
de usos e atividades na zona costeira. 

Decreto s/nº de 28 
de dezembro de 
2001 

Dispõe sobre a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-
Econômico do Território Nacional e o Grupo de Trabalho 
Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-
Econômico, institui o Grupo de Trabalho Permanente para a 
Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico, denominado de 
Consórcio ZEE Brasil, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.297, de 
10 de julho de 2002 

Regulamenta o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.300, de 
7 de dezembro de 
2004 

Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre 
regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de 
gestão da orla marítima, e dá outras providências. O ZEE costeiro é 
posto, no artigo 7º, como um dos instrumentos de gestão da zona 
costeira, sendo que o anexo I da lei contém um quadro orientador 
para a obtenção do referido zoneamento. 

Lei Complementar 
nº 140, de 08 de 
dezembro de 2011 

Fixa normas para a cooperação entre os entes da federação no 
exercício da competência comum relativa ao meio ambiente, 
prevista no artigo 23 da Constituição Federal de 1988. De acordo 
com a LC 140, constitui ação administrativa da União a elaboração 
do zoneamento ambiental na escala nacional e regional, cabendo 
aos estados elaborar o zoneamento de âmbito estadual, em 
conformidade com os zoneamentos no nível nacional e regional, e 
aos municípios a elaboração do plano diretor, observando os 
zoneamentos existentes. 

Lei nº 12.651, de 25 
de maio de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 
nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis 
nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 
1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e 
dá outras providências. O ZEE é abordado nos artigos 11-A, 12, 13 
e 14. 

Fonte: MMA (2015). 
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Santos (2010) faz uma crítica ao foco dado para o caráter econômico. Segundo a 

autora, o Zoneamento Ambiental é um instrumento que deve incorporar a variável ambiental 

no âmbito do ordenamento territorial, viabilizando as atividades humanas no espaço, dando 

ênfase nos aspectos ambientais e não somente na visão econômica. 

Rodriguez e Silva (2013) apresentam as características fundamentais do Zoneamento 

Ecológico-Econômico, como instrumentos de governo, que são apontadas pelo Departamento 

de Zoneamento Territorial/SEDR/MMA do Ministério do Meio Ambiente do Brasil (2011). A 

depender do objetivo do Zoneamento, este terá características distintas conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Diferentes tipologias de Zoneamento 

Tipologia Características 
Zoneamento Ambiental Elencado como um dos instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente (lei federal nº 6.938/1981), o termo, 
posteriormente, quando da edição do decreto federal nº 
4.297/2002, evolui para zoneamento ecológico-econômico 
(ZEE). 

Zoneamento Ecológico-
Econômico 

O ZEE é o instrumento para planejar e ordenar o território 
brasileiro, harmonizando as relações econômicas, sociais e 
ambientais de forma simultânea. Demanda um efetivo 
esforço de compartilhamento institucional, voltado para a 
integração das ações e políticas públicas territoriais, bem 
como articulação com a sociedade civil, congregando seus 
interesses e torno de um pacto pela gestão do território. A 
sua principal característica é a articulação de todos os 
demais tipos de zoneamentos existentes. 

Zoneamento 
socioeconômico-ecológico  

Trata-se do próprio ZEE, cuja nomenclatura, no entanto, 
empregada nos estados de Mato Grosso e Rondônia, busca 
evidenciar, para além dos aspectos ambientais e 
econômicos, a dimensão social. 

Zoneamento Geoambiental Zoneamento voltado para os elementos e aspectos naturais 
do meio físico e biótico. 

Zoneamento agroecológico  enquanto a Política Nacional do Meio Ambiente (lei 
federal nº 6.931/1981) possui, dentre seus instrumentos, o 
ZEE, a Política Agrícola, regida pela lei federal nº 
8.171/1991, prevê, em seu artigo 19, inciso III, a realização 
de zoneamentos agroecológicos, que permitem estabelecer 
critérios para o disciplinamento e o ordenamento da 
ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, 
estando a aprovação do crédito rural, inclusive, 
condicionada às disposições dos zoneamentos 
agroecológicos elaborados, dentre os quais destaca-se o 
ZAE da cana-de-açúcar, instituído por meio do decreto 
federal nº 6.961/2009. 
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Zoneamento agrícola de risco 
climático 

Outro instrumento da Política Agrícola, o zoneamento 
agrícola de risco climático é elaborado com o objetivo de 
minimizar os riscos relacionados aos fenômenos 
climáticos, permitindo a identificação da melhor época de 
plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos de 
cultivares.  
São analisados os parâmetros de clima, solo e de ciclos de 
cultivares, a partir de uma metodologia validada pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
adotada pelo Ministério da Agricultura (MAPA). Desta 
forma são quantificados os riscos climáticos envolvidos na 
condução das lavouras que podem ocasionar perdas na 
produção. Esse estudo resulta na relação 
de municípios indicados ao plantio de determinadas 
culturas, com seus respectivos calendários de plantio, 
orientando o crédito e o seguro à produção. 
O zoneamento agrícola de risco climático foi usado pela 
primeira vez na safra de 1996 para a cultura do trigo. 
Recebe revisão anual e é publicado na forma de portarias, 
no Diário Oficial da União e no site do MAPA. 
Atualmente, os estudos de zoneamentos agrícolas de risco 
climático já contemplam 40 culturas, alcançando 24 
unidades da federação. 

Zoneamento costeiro É um tipo especial de Zoneamento Ecológico-Econômico 
aplicado a zona costeira. 

Zoneamento Urbano Instrumento utilizado nos planos diretores, através do qual 
a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem 
diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, 
especialmente os índices urbanísticos. O zoneamento 
urbano atua, principalmente, por meio do controle de dois 
elementos principais: o uso e o porte (ou tamanho) dos 
lotes e das edificações. Através disso, supõe-se que o 
resultado final alcançado através das ações individuais 
esteja de acordo com os objetivos do município, que 
incluem proporcionalidade entre a ocupação e a 
infraestrutura, a necessidade de proteção de áreas frágeis 
e/ou de interesse cultural, a harmonia do ponto de vista 
volumétrico, etc. 

Zoneamento Industrial Disciplinado pela lei federal nº 6.803/1980, trata-se de 
tipologia de zoneamento realizado nas áreas críticas de 
poluição a que se refere o artigo 4º do decreto-lei nº 
1.413/1975, com a identificação das zonas destinadas à 
instalação de indústrias, em esquema de zoneamento 
urbano, aprovado por lei, compatibilizando as atividades 
industriais com a proteção ambiental. 

Zoneamento Etnoecológico Instrumento da Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) – instituída pelo 
decreto federal nº 7.747/2012 – destinado ao planejamento 
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participativo e à categorização de áreas de relevância 
ambiental, sociocultural e produtiva para os povos 
indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento. O 
etnomapeamento, por sua vez, consiste no mapeamento 
participativo das áreas de relevância ambiental, 
sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com 
base nos conhecimentos e saberes indígenas. 

Fonte: Rodriguez e Silva (2013) e MMA (2015). 

 

Tendo em vista que o Estado Brasileiro prevê diferentes tipologias de Zoneamento, 

Motaño et al (2007) fazem uma discussão referente às aplicações predominantes de 

zoneamento no Brasil. Os autores apontam que predominam dois enfoques: o primeiro 

voltado ao planejamento agrícola e o segundo voltado ao planejamento das áreas urbanas. 

Carvalho (2014) aponta a necessidade de um novo enfoque no zoneamento. O autor 

afirma que: 
O instrumento de planejamento diretamente relacionado ao planejamento de bacias 
hidrográficas é o Plano de Recursos Hídricos que, segundo expõe Soares (2010), 
deve, entre várias outras atribuições, estabelecer diretrizes para o uso e ocupação do 
território das bacias hidrográficas. A autora observa a intersecção entre os PRH e os 
objetivos do ZEE quanto a proposição de áreas sujeitas a restrições de uso em 
função e, também, da proteção e conservação dos recursos hídricos. Carneiro e Brito 
(2009) e Carneiro et al. (2010) também apontaram a questão da necessidade de 
integração entre o planejamento dos recursos hídricos e a normatização do uso do 
solo em bacias hidrográficas, considerando urgente a necessidade da integração das 
políticas públicas no planejamento e gestão de bacias (CARVALHO, 2014, p. 31). 

 

A aprovação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) – Lei nº. 

9.985/2000 estabelece que toda Unidade de Conservação deva ter seu zoneamento, que deve 

delimitar zonas com objetivos de manejo e normas específicos, a fim de “proporcionar os 

meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz” - Art. 2º, inciso XVI - (SOUZA, 2009). 

Santos e Ranieri (2013) afirmam que o entendimento do Zoneamento Ambiental é um 

instrumento inquestionável de ordenamento territorial. Os autores citam o trabalho de Milaré 

(2004) apud Santos e Ranieri (2013), que destaca que os administradores públicos e gestores 

ambientais dão pouca importância a este instrumento, visto que os três níveis político-

administrativos nacionais (União, Estados e Municípios) possuem muitas e diferenciadas 

legislações, recorrendo minimamente a esta ferramenta de planejamento. 

Neste contexto, existem normativas para a elaboração de Zoneamentos, a depender da 

escala espacial de análise. No disposto do decreto nº. 4.297/2003, define-se como escalas 
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cartográficas para representação as unidades a serem zoneadas. Para as macrorregiões, a 

escala estabelecida foi de 1:1.000.000. Para os estados brasileiros, não se estabeleceu uma 

escala única, por considerar as diferenças em áreas. Assim, o decreto prevê as escalas de 

1:1.000.000  a 1:3.000.000 para estudos generalizantes, e, para estudos mais detalhados, de 

1:250.000 a 1:100.000. Para a escala local, que engloba os municípios e as Unidades de 

Conservação, a escala definida foi a 1:100.000. 

 

3.2. Aspectos norteadores do Zoneamento Ambiental 
 

Amorim (2012) considera que o ambiente engloba tanto os sistemas naturais 

(geossistemas) como os sistemas antrópicos. Assim, não é concebível, conforme o autor, a 

elaboração do Zoneamento Ambiental utilizando-se apenas de uma perspectiva 

preservacionista. 

As propostas de Zoneamento Ambiental devem incorporar os princípios propostos por 

Leff (2010), que considera que ao longo da história humana, todo saber e conhecimento sobre 

o mundo e as coisas, tem estado condicionado pelo contexto geográfico, ecológico e cultural 

que produz e reproduz uma formação socioespacial determinada. Dessa forma, ao propor o 

zoneamento ambiental para um dado território, é importante considerar que as práticas 

produtivas desenvolvidas em diferentes sistemas naturais da estrutura social, nas diferentes 

culturas, geraram formas de percepção e técnicas específicas para a apropriação social da 

natureza e transformação do meio. 

Guerra e Marçal apud Hooke (1988) apontam que o olhar dos planejadores deve estar 

atento à implantação de políticas públicas que podem afetar os sistemas naturais e os 

processos que atuam nas paisagens. As políticas públicas são implementadas através de uma 

série de medidas como legislação e regulamentos, bem como por incentivos fiscais. Os 

planejadores devem monitorar as transformações no uso e ocupação das terras, pois muitas 

vezes, tais mudanças ocorrem sem estudos adequados para a intervenção nos sistemas 

naturais, o que pode alterar os fluxos de matéria e energia, o que, consequentemente, 

compromete a evolução e dinâmica das unidades de paisagem. 

O termo planejamento abarca uma diversidade de atividades. Destaca-se duas tipologias 

mais usuais: o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Ambos utilizam outros 

critérios de grandeza espacial (planejamento local, planejamento regional, planejamento 

nacional etc.) ou setores de atividades (planejamento urbano, planejamento rural, 
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planejamento ambiental, planejamento econômico etc.). Outro aspecto intrínseco é que o 

planejamento sempre envolve a questão da espacialidade, pois incide na implementação de 

atividades em determinado território. Desse modo, constitui um processo que repercute nas 

características, funcionamento e dinâmica das organizações espaciais. Nesse sentido, 

obrigatoriamente, deve levar em consideração os aspectos dos sistemas ambientais-físicos 

(geossistemas) e dos sistemas socioeconômicos (sistemas antrópicos) (CHRISTOFOLETTI, 

2001). 

O planejamento é uma ferramenta importante para a gestão. A gestão integrada do 

território une os objetivos do planejamento aos de ordenamento desenvolvidos ao longo do 

século XX. Porém, procura uma visão integradora das dinâmicas sociais no território, nos 

seus aspectos sociais, econômicos e ambientais. Essa visão é tornada possível a partir da 

integração das ações de intervenção no território (espaço) no fluxo temporal, criando 

estruturas e mecanismos de governança participada (OOSTERBEEK, 2012). 

Christofoletti (2001) aponta elementos que as propostas de planejamento ambiental 

devem conter para o planejamento e ordenamento territorial: 

a) Diagnóstico do estado atual do meio ambiente e das características das ações propostas, 

considerando possíveis ações alternativas; 

b) Previsão sobre o estado futuro do meio ambiente, considerando a evolução do sistema 

sem a implementação das atividades, bem como também o panorama evolutivo com a 

implementação das ações propostas. A diferença entre ambos os estados será resultante 

do impacto; 

c) Considerar os procedimentos para reduzir ou eliminar as consequências negativas do 

impacto antropogênico; 

d) Elaborar um relatório que analise todos esses pontos; 

e) Proceder a monitoria dos acontecimentos, caso haja autorização para que o projeto seja 

implantado. 

 

As propostas de Zoneamento Ambiental devem conter, no âmbito das categorias de 

análise da Geografia, um suporte para sua constituição. E, na perspectiva sistêmica, o 

conceito de paisagem serve como categoria de análise na delimitação do zoneamento.  

Rodriguez et al (2004, p. 18) afirmam que paisagem “é definida como um conjunto 

inter-relacionado de formações naturais e antroponaturais” e que possui, além de uma 
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estrutura (forma e arranjo espacial), um conteúdo dinâmico e evolutivo. Cavalcanti (2014) 

afirma que Rodriguez et al (2004) tratam geossistema como sinônimo de paisagem natural, e 

que Amorim (2012) também denomina de sistemas naturais. 

Para Christofoletti (2001), a análise das unidades da paisagem pode se dar a partir do 

estudo do relevo, pois este componente natural surge como elemento que se integra ao clima, 

à vegetação, às águas e aos solos, no contexto dos geossistemas, o objeto de estudo da 

Geografia Física. Nessa nova posição hierárquica, as características dos geossistemas são 

expressas como resultantes da dinâmica interativa dos processos físicos e biológicos, 

recebendo inputs e incorporando produtos oriundos das atividades humanas. O geossistema 

compõe o embasamento paisagístico, o quadro referencial para serem inseridos os programas 

desenvolvimento, nas escalas locais, regionais e nacionais. 

Araujo et al (2005) definem que as unidades da paisagem apresentam dois 

componentes: um vertical e outro horizontal. O componente vertical é aquele que abarca 

desde o clima atmosférico até os aquíferos confinados no substrato mais profundo. O 

componente horizontal é compreendido por uma sequência identificável de formações 

superficiais (solos e coberturas sedimentares), afloramentos rochosos, diferentes feições de 

relevo, corpos hídricos e seus fluxos, bem como a cobertura vegetal natural intercalada por 

diferentes elementos de uso e ocupação das terras. Os autores ainda afirmam que quando o 

processo de uso e ocupação das terras ocorre de forma desordenada, este compromete os 

processos de circulação de matéria e energia responsáveis pela dinâmica dos sistemas 

naturais, tanto no componente vertical como no horizontal. 

A circulação da matéria nos sistemas naturais, modificada ou não pela ação antrópica, é 

comandada, predominantemente, pela energia solar através da atmosfera e pela energia do 

interior da Terra, através da litosfera. A troca permanente de energia e matéria que se 

processa nessas duas grandes massas, aliadas à presença da água em seus três estados físicos, 

é a responsável pela dinâmica e pela presença da vida vegetal e animal na Terra. (ROSS, 

2003). 

Ross (2003) ainda indaga que: 
A princípio, salvo algumas regiões do planeta, os ambientes naturais mostram-se ou 
mostravam-se em estado de equilíbrio dinâmico, até que as sociedades humanas 
passaram progressivamente a intervir cada vez mais intensamente na apropriação 
dos recursos naturais. 
(...) 
A tecnificação e a sofisticação crescente dos padrões socioculturais, juntamente com 
o crescimento dos padrões socioculturais, juntamente com o crescimento 
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populacional, cada vez mais interferem no ambiente natural, a procura dos recursos 
naturais (ROSS, 2003, p. 291-292). 

 

A tecnificação e a sofisticação dos padrões socioculturais são, conforme Ross (2003), 

observados nas áreas urbanas e também nas áreas rurais. Guerra e Marçal (2006) afirmam que 

o crescimento e expansão das áreas urbanas, a instalação de diferentes sistemas de 

engenharia, a modernização e expansão das atividades agrícolas e pastoris, entre outras ações, 

vêm adquirindo níveis de desenvolvimento, eficiência e domínio tecnológico que, na maioria 

das vezes, não vêm acompanhados do processo de organização e planejamento, necessários 

para a sustentabilidade da natureza. Para os autores: 
Reflexo disso é a crescente preocupação da comunidade científica, de órgãos 
governamentais e de organizações não governamentais com a evolução da ocupação 
dos espaços pela sociedade, que se vem acentuando sobremaneira, servindo para 
ressaltar a importância do planejamento ambiental, despertando cada vez mais a 
necessidade do conhecimento do meio físico nos diagnósticos socioambientais 
(Guerra e Marçal, 2006, p. 14). 
 

Os autores ainda destacam que o crescimento das transformações globais e dos 

problemas ambientais tem sido, desde a inserção da Revolução Industrial, contundente. A 

ampliação nos estudos dedicados às análises ambientais, particularmente no que se refere às 

intervenções da sociedade na natureza, é ponto discutido não apenas no campo das 

geociências. Dessa forma, as ações pensadas no campo da coletividade científica estejam 

sendo desenvolvidas 
Talvez com um pouco de atraso, pois as questões globais e os problemas ambientais 
multifacetados já estão postos há vários anos. Percebemos que o ambiente não é 
simples somatório de fatores que, analisados individualmente, nos levaria à sua 
compreensão total. O que existe é uma combinação infinita e aleatória destes fatores 
que torna a estrutura. O estudo e o encaminhamento de soluções tarefas para uma 
abordagem não é mais multidisciplinar, mas, sim, transdisciplinar. Esse é o grande 
desafio colocado para as instituições acadêmicas, em particular (GUERRA e 
MARÇAL, 2006, p. 15). 

 

Aspectos relacionados ao efeito do crescimento dos problemas ambientais e da 

degradação ambiental devem ser considerados na elaboração de propostas de Zoneamento 

Ambiental. Temas relevantes como as unidades de conservação, as populações tradicionais, o 

meio urbano, as áreas rurais, os corpos hídricos, as atividades econômicas e o patrimônio 

cultural devem ser contemplados nas propostas de Zoneamento Ambiental (AMORIM, 2011). 

O Zoneamento Ambiental não tem como único objetivo o estudo da degradação 

ambiental. Este deve dar suporte aos mecanismos de uso e ocupação das terras, indicando, em 
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conformidade com a legislação, as áreas que devem ser protegidas, conservadas, melhoradas e 

reabilitadas (AMORIM, 2011). 

Evidente que discutir aspectos ligados à degradação ambiental é importante, desde que 

não se realize apenas sob o ponto de vista dos sistemas naturais. Na realidade, para que o 

problema possa ser entendido de forma global, integrada e holística, deve-se levar em conta as 

relações existentes entre a degradação ambiental e a sociedade causadora dessa degradação 

que, ao mesmo tempo, sofre os efeitos e procura resolver, recuperar, reconstituir as áreas 

degradadas (CUNHA e GUERRA, 2003). 

Araujo et al (2005) apontam que a degradação ambiental pode ser proveniente, por 

exemplo:  

 das condições atmosféricas adversas que vêm sendo introduzidas pelo homem, 

provocando a mudança do clima global; 

 das transformações no uso e ocupação das terras, que substituiu a cobertura vegetal 

natural  para fins de ampliação as áreas agrícolas e criação de animais (densidade e 

diversidade), por meio da ação direta do homem e agravada por períodos de estiagem, 

de natureza mais ou menos cíclica.  

Os autores destacam que a pressão exercida pela criação animais sobre a cobertura 

vegetal pode ser um problema muito importante, por conta do processo de compactação dos 

solos, que altera a percolação de água e compromete a umidade dos solos, bem como a 

retroalimentação dos recursos hídricos subterrâneos. Tendo o exposto, ressalta-se que a 

degradação das condições do solo é muito mais séria, no sentido de que não é facilmente 

reversível, uma vez que processos de pedogênese são muito lentos. 

Araujo et al (2005) ainda afirmam que a degradação resultante das alterações no uso e 

ocupação das terras já mostrou-se reversível em poucos anos após o retorno das chuvas e do 

isolamento da área, frente à ocupação animal e humana. Entretanto, essa reversibilidade pode 

não se estender a toda a biodiversidade existente anteriormente. 

Os autores fazem um panorama sobre o processo de crescimento da produção de 

alimentos no mundo e afirmam que este nem sempre foi compatível com o ambiente. Muitos 

dos impactos ambientais negativos, resultantes da atividade agrícola, estão ligados tanto à 

perda do habitat natural quanto ao uso (ou mau uso) de pesticidas e fertilizantes. Apesar disso, 

a degradação do solo tem sido um fator com implicações na produção de alimentos (ARAUJO 

et al, 2005). 
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Corroborando com a visão de Araujo et al (2005), retomamos a leitura de Christofoletti 

(2001), que afirma que o impacto ambiental é visto como sendo: 
 (...) a mudança sensível, positiva ou negativa, nas condições de saúde e bem-estar 
das pessoas e na estabilidade do ecossistema, do qual depende a sobrevivência 
humana. Essas mudanças podem resultar de ações acidentais ou planejadas, 
provocando alterações direta ou indiretamente (CHRISTOFOLETTI, 2001, p. 427). 

 

Desse modo, a forma como as terras estão sendo cultivadas pode, em alguns casos, 

ocasionar impactos positivos, quando por exemplo, a inserção de determinada atividade 

produtiva leva à melhoria de qualidade de vida para a população. Quando as atividades não 

são inseridas de forma adequada, a médio e a longo prazo, os impactos positivos podem ser 

revertidos em impactos negativos, quando por exemplo, os solos não manejados 

adequadamente podem ser degradados de diversas outras formas além da erosão. A 

degradação física das práticas agrícolas (mecanização) pode levar à compactação e selagem 

do solo. O cultivo sucessivo, sem períodos de pousio suficientes ou sem a reposição de 

nutrientes com culturas de cobertura, esterco ou fertilizantes pode esgotar os nutrientes do 

solo. Além disso, a aplicação exagerada de produtos químicos agrícolas pode matar os 

organismos benéficos do solo. No caso do Brasil, ainda destacamos a prática da queimada, 

que, se manejada de maneira inadequada, além de diminuir a produtividade dos solos, pode 

levar à perda da biodiversidade no entorno se o fogo não for controlado de forma adequada 

(WRI et al, 1992 apud ARAUJO et al, 2005).  

Christofoletti (2001) faz ênfase à degradação ambiental decorrente da ampliação das 

áreas urbanizadas. O autor dá destaque ao processo de impermeabilização que ocorre por 

conta da instalação de ruas, edificações e outros sistemas de engenharia. Estes alteram a 

capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a 

concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheia. Para o autor, 
A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no 
rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas, introduzindo novas 
maneiras para a transferência das águas na área urbanizada e em torno das cidades, 
provocando alterações na estocagem hídrica das áreas circunvizinhas e ocasionando 
possíveis efeitos adversos e imprevistos, no tocante ao uso do solo. 
(CHRISTOFOLETTI, 2001, p. 424). 
 

Com o crescimento das cidades, as áreas permeáveis, como parques urbanos e bosques, 

por conta do seu manejo inadequado, não dão conta de todo o volume de água direcionada 

e/ou interceptada por estas áreas e, assim, direcionam os fluxos de água para áreas com a 

superfície impermeável, resultando no aumento do volume de escoamento superficial e da 
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carga de poluentes. Embora a urbanização possa melhorar o uso do solo para uma grande 

variedade de condições ambientais (USEPA apud ARAUJO et al, 2005), ela geralmente 

resulta em alterações nas características físicas, químicas e biológicas do sítio em que está 

assentada, pois 
A cobertura vegetal é retirada e começam a ocorrer atividades de corte e aterro, que 
aumentam o potencial de desenvolvimento da área. Por exemplo, depressões 
naturais que originalmente eram reservatórios temporários de água são niveladas, 
aumentando o volume do escoamento superficial durante as chuvas (Schuler, 1997). 
Conforme a densidade populacional aumenta, há também um aumento 
correspondente nas cargas de poluentes geradas pelas atividades humanas, via 
escoamento superficial, sem serem submetidos a nenhum tipo de tratamento 
(ARAUJO et al, 2005, p. 64-65). 

 

Destaca-se, no Quadro 4, os diversos impactos hidrológicos decorrentes dos diferentes 

estágios de desenvolvimento urbano. 

Destaca-se como um impacto significativo do processo de urbanização a ocorrência das 

inundações. Conforme Christofoletti (2001), as áreas urbanizadas não são apenas receptoras 

ou vítimas dos azares naturais. O autor enfatiza que a urbanização ocasiona alterações nos 

fluxos de matéria e energia, que incorrem em transformações provocadas nos ecossistemas e 

geossistemas, diretamente, pela construção de áreas urbanizadas, e indiretamente, pela sua 

ação de influências e relações. O autor afirma, ainda, ser necessário incluir os lançamentos de 

materiais e os fluxos de energia provindos das atividades de transformação em áreas urbanas, 

que ocasionam possíveis mudanças na intensidade dos fluxos e nos aspectos do cenário 

ambiental. Enquadra-se, assim, a perspectiva que analisa a interação dos componentes do 

meio ambiente com a sociedade, como unidade integrativa. 
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Quadro 4 – Estágios do desenvolvimento urbano e seus diversos impactos hidrológicos 

Estágio Impacto 
1. Transição do estágio pré-urbano para o urbano inicial 
 Remoção de árvores ou vegetação  Redução na transpiração e aumento no 

fluxo de chuvas 
 Perfuração de poços 

 
 Rebaixamento do lençol freático 

 
 Construção de fossas sépticas etc.  Aumento na umidade do solo e possível 

contaminação; 
2. Transição do urbano inicial para o urbano médio 
 Retirada total da vegetação  Erosão acelerada do solo 
 Construção maciça de casas  Redução da infiltração 
 Uso descontínuo e abandono de alguns 

poços rasos 
 Elevação do lençol ático 

 Desvio de rios próximos par o 
fornecimento público 

 Redução no escoamento superficial 
(runoff) entre os pontos de desvio 

 Esgoto sanitário não tratado ou tratado 
inadequadamente em rios e poços 

 Poluição de rios e poços 

3. Transição do urbano médio para completamente urbano 
 Urbanização da área completada pela 

adição de mais prédios 
 Redução na infiltração e rebaixamento 

do lençol freático; picos mais altos de 
alagamentos e fluxos d’água mais 
baixos 

 Quantidades maiores de resíduos não 
tratados em cursos d’água locais 

 Aumento da poluição 

 Abandono dos poços rasos 
remanescentes 

 Elevação do lençol freático 

 Aumento da população necessitando do 
estabelecimento de novos sistemas de 
distribuição de água 

 Aumento no fluxo dos cursos d’agua 
locais se o suprimento é proveniente de 
uma bacia externa 

 Canais de rios restritos, pelo menos em 
parte, por canais e túneis artificiais 

 Estágio mais alto para um dado fluxo 
d’água (portanto, um aumento dos 
danos por alagamento) 

 Construção do sistema de drenagem 
sanitária e estação de tratamento de 
esgoto 

 Retirada de mais água do local 

 Melhoramento do sistema de drenagem 
pluvial 

 Impacto positivo 

 Perfuração de poços industriais mais 
profundos e com maior capacidade 

 Pressão d’água mais baixa, subsidência, 
salinização da água. 

Fonte Savini e Kammerer (1961) apud (ARAUJO et al, 2005, p. 66). 

 

Outros problemas ambientais relevantes em qualquer proposta de Zoneamento 

Ambiental como a lixiviação, a erosão, os movimentos de massa e o assoreamento dos rios 

podem ocorrer com ou sem a intervenção humana. Dessa forma, ao se caracterizar os 
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processos naturais, como degradação ambiental, deve-se levar em conta os critérios sociais 

que relacionam o uso à ocupação das terras, ou pelo menos, ao potencial de diversos tipos de 

uso (CUNHA e GUERRA, 2003). 
Como as várias formas de degradação ambiental ocorrem sobre alguma forma de 
relevo, a Geomorfologia pode dar uma grande contribuição neste campo. A 
geomorfologia estuda as formas de relevo, que são esculturadas por processos 
associados e constituídas por diferentes materiais. O geomorfólogo precisa, 
consequentemente, ter conhecimentos relacionados aos diferentes componentes dos 
sistemas naturais: geologia, pedologia, hidrologia, climatologia, biogeografia, etc. 
(ARAUJO et al, 2005, p. 56). 

 

Além de considerar os aspectos ligados ao uso e ocupação das terras, tanto no âmbito 

urbano como no rural, é imprescindível, numa proposta de Zoneamento Ambiental, considerar 

a proteção e/ou conservação dos elementos naturais em conformidade com a legislação 

vigente. No território brasileiro, três leis devem ser consideradas em qualquer proposta de 

Zoneamento Ambiental: a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000), o Código Florestal (lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012) e a lei que estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências (lei no 10.357, de 10 de julho de 2001). A depender da escala e da abrangência 

do Zoneamento Ambiental, devem ser consultadas outras leis vigentes no âmbito federal, 

estadual e municipal. 

Conforme a lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, em áreas em que existem Unidades de 

Proteção Integral, o Zoneamento Ambiental deve indicar que estas áreas deverão ser 

indicadas como “áreas de proteção”. O Art. 2º define as zonas de proteção integral como áreas 

em que a manutenção dos ecossistemas está livre de alterações causadas por interferência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais, ou seja, este uso indireto 

não pode envolver consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais (BRASIL, 

2000).  

Ainda com base na Lei nº. 9.985, de julho de 2000, Art. 8, o grupo das Unidades de 

Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: I - 

Estação Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV - Monumento Natural; V 

- Refúgio de Vida Silvestre (AMORIM, 2011). 

Três artigos devem ser considerados (BRASIL, 2000): 
Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, 
quando conveniente, corredores ecológicos.  
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§ 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas 
específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação. 
§ 2o Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 
respectivas normas de que trata o § 1o poderão ser definidas no ato de criação da 
unidade ou posteriormente. 
Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita 
de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 
conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização 
da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada 
do conjunto das unidades. 
Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. 
§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona 
de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 
§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas 
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção 
Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente. 
§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no 
prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. 

 

 A Lei Federal n°. 9.985, de 18 de julho de 2000, também indica a existência de áreas de 

Conservação Ambiental de uso sustentável. Estas são definidas como o espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob o regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. Conservação é a utilização racional de um recurso qualquer, para se obter um 

rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua renovação ou sua 

autossustentação. Analogamente, conservação ambiental quer dizer o uso apropriado do meio 

ambiente dentro dos limites capazes de manter sua qualidade e seu equilíbrio em níveis 

aceitáveis. Para a legislação brasileira, “conservar” implica manejar, usar com cuidado, 

manter; enquanto “preservar” é mais restritivo: significa não usar ou não permitir qualquer 

intervenção humana significativa.  

Amorim (2011) e Amorim e Oliveira (2013) afirmam que há, no Brasil, várias leis 

estabelecendo Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que são espaços do território brasileiro, 

assim definidos e delimitados pelo poder público (União, estado ou município), cuja proteção 

se faz necessária para garantir o bem-estar das populações presentes e futuras, bem como para 

manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  
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Nas APAs declaradas pelos estados e municípios, poderão ser estabelecidos critérios e 

normas complementares (de restrição ao uso de seus recursos naturais), levando-se em 

consideração a realidade local, em especial a situação das comunidades tradicionais que 

porventura habitem tais regiões. O uso dos recursos naturais nas APAs só pode se dar desde 

que “não comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção” (BRASIL, 

Constituição Federal, art. 225, § 1o, III, 1990). 

Além das APAs, outra categoria de Unidade de Conservação que pode ser inserida nas 

categorias de áreas de Conservação Ambiental de uso sustentável são as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs). Conforme Brasil (2000): 
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada 
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.  
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado 
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será 
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.  
§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
conforme se dispuser em regulamento:  
I - a pesquisa científica;  
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos educacionais; 

 

Tendo em vista a apropriação da inserção de áreas que deveriam ser destinadas a 

proteção integral das populações tradicionais, Brasil (2000) afirma:  
Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas 
Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados 
por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.  
§ 1o As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, 
recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação.  
§ 2o O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá 
às seguintes normas:  
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas 
que danifiquem os seus habitat;  
II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos 
ecossistemas;  
III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de 
conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. 

 

Outra lei a ser considerada é o Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012) - Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012. Nas propostas de Zoneamento Ambiental, devem constar a 

presença de Área de Preservação Permanente (APP), que são áreas protegidas, cobertas ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
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As áreas destinadas às APPs estão diretamente relacionadas aos módulos fiscais. 

Conforme Landau et al. (2012), o módulo fiscal (MF) é a unidade de medida agrária que 

concebe a área mínima necessária para as propriedades rurais poderem ser consideradas 

economicamente viáveis (BRASIL, 2012a). O módulo rural foi instituído pela Lei nº 6.746, 

de 10 de dezembro de 1979, e o seu tamanho varia de 5 a 110 hectares, conforme o 

município. O tamanho dos módulos fiscais foi fixado inicialmente pela Instrução Especial nº 

20, de 1980, do INCRA (BRASIL, 1980). Municípios criados posteriormente tiveram o 

tamanho do módulo fiscal fixado por Portarias e Instruções Especiais mais recentes. Foi o 

caso das Instruções Especiais nº 541, de 1997, e nº 3, de 2005, para municípios emancipados 

entre 1997 e 2005, respectivamente (BRASIL, 1997, 2005). Na área de estudo, os municípios 

de Italva e Cardoso Moreira foram emancipados do município de Campos dos Goytacazes em 

1982 e 1989, respectivamente. Os demais municípios que abrangem a área de estudo foram 

emancipados antes de 1980, tendo seus módulos fiscais determinados em 1980. Com exceção 

do município de Cambuci que tem como módulo fiscal 32 ha, os demais municípios que 

compõem a área de estudo têm 12 ha como módulo fiscal. 

Para a definição do módulo fiscal, foram levados em conta: 

 o tipo de exploração predominante no município; 

 a renda obtida com a exploração predominante; 

 outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, fossem 

expressivas em função da renda ou da área utilizada e; 

 o conceito de propriedade familiar. 

O módulo fiscal é adotado como parâmetro para o sistema brasileiro de classificação 

fundiária dos imóveis rurais do município quanto ao seu tamanho, em conformidade com o 

art. 4º da Lei nº 8.629/93 (BRASIL, 1993, 2012b). Assim, as propriedades rurais podem ser 

classificadas em: 

 minifúndios: com tamanho de até um módulo fiscal; 

 pequenas propriedades: com área entre um e quatro módulos fiscais; 

 médias propriedades: com dimensão superior a quatro até 15 módulos fiscais e 

 grandes propriedades: com área maior do que 15 módulos fiscais. 

Para Landau et al. (2012, p. 08): 
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Com a revisão do Código Florestal brasileiro, o tamanho dos módulos fiscais passou 
a ter importância como parâmetro legal para indicação da largura obrigatória para 
recomposição das Áreas de Preservação Permanente situadas na margem de cursos e 
corpos d’água naturais, bem como para isentar propriedades rurais (com até quatro 
módulos fiscais) da responsabilidade de ter que recuperar ou recompor áreas de 
Reserva Legal (RLs). 

Conforme Brasil (2012a), não existe uma obrigatoriedade de recomposição da mata 

ciliar pelos proprietários, pois ao interpretar imagens de satélite anteriores a 22 de junho de 

2008, estas áreas já estavam degradadas. Tal anistia é conferida aos proprietários rurais, 

conforme Brasil (2012a):  

Art. 7o - A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser 
mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado. 
(...) 
§ 3o - No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho 
de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação 
enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o. 
(...) 
Art. 9o - É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação 
Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto 
ambiental. (BRASIL, 2012). 
 

Para as áreas urbanas, a lei no 10.357, de 10 de julho de 2001, estabelece as diretrizes 

da política urbana nacional e destaca, no Art.4º que, “para os fins desta Lei, serão utilizados, 

entre outros instrumentos: o zoneamento ambiental, além de dar suporte à construção e/ou 

atualização do Plano Diretor”.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1. Área de Estudo  
 

O município de campos dos Goytacazes apresenta área de aproximadamente 4.040 km², 

situado na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, fazendo limite com o Estado do 

Espírito Santo, a norte, mais precisamente com o município de Presidente Kennedy. Também 

faz limite com as regiões Noroeste e Serrana do estado do Rio de Janeiro. A figura 1 

demonstra a localização do município área de estudos. 

Figura 1 – Localização da área de estudo: Campos dos Goytacazes-RJ. 

 
Elaboração: Raul Reis Amorim 
Fonte: IBGE (2013). 
 

O município de Campos dos Goytacazes apresenta a maior área municipal do Estado do 

Rio de Janeiro, fazendo limite com quase todos os municípios da Região Norte Fluminense, 

com exceção dos municípios de Carapebus e Macaé. Os limites de Campos dos Goytacazes 
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são: à nordeste, com o município de São Francisco de Itabapoana; à leste, com o município de 

São João da Barra; ao sul, com o município de Quissamã; à sudoeste, com os municípios de 

Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena; a oeste, com o município de São Fidelis; e à 

noroeste, com os municípios de Italva e Cardoso Moreira e Itaperuna. O município é banhado, 

à sudeste, pelo Oceano Atlântico.  

4.2. Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos envolvidos nessa dissertação baseiam-se na aplicação da Teoria Geral 

dos Sistemas, como realizou Amorim (2011), onde as informações coletadas são integradas, 

servindo de subsídios para a fase de análise. A partir dos resultados dessas análises, com as 

possíveis indicações de problemas ambientais, será caracterizado o momento atual do cenário 

ambiental. 

A estruturação dessa proposta metodológica segue alguns passos, dispostos a seguir: 

1. Primeiramente a Organização, que consiste na definição da área de estudo, os objetivos da 

pesquisa, a justificativa de sua execução e a adequação ao tempo que foi disposto.  

2. Em segundo lugar, o Inventário, que permitiu compreender a organização espacial e 

funcional de cada sistema. O inventário é constituído de dois componentes: o Antrópico e o 

Natural. O antrópico considera a caracterização socioeconômica. O natural, a 

caracterização geoecológica. É de fundamental importância para o sucesso desta etapa os 

trabalhos de campo, indispensáveis para entender a realidade local e os possíveis 

problemas ambientais. 

3. A partir das informações que foram coletadas na fase anterior, a do inventário, os dados 

foram tratados com o objetivo de diferenciar os sistemas naturais e os sistemas antrópicos. 

Isto isso foi possível a partir da integração dos componentes naturais e dos componentes 

antrópicos, chegando-se à proposta de zoneamento que apresenta sugestões para melhor 

gestão da área de estudo.  

 

 Em um primeiro momento, no que tange às referências bibliográficas, além da Revisão 

Bibliográfica Sistemática (RBS), foram fontes de pesquisa os acervos das bibliotecas de 

universidades do município de Campos dos Goytacazes, como a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), referências do ensino público superior, 
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com o objetivo de buscar mais fontes para um maior embasamento sobre o município. 

 Foi de fundamental importância a realização de trabalhos de campo, com o objetivo de 

realizar um reconhecimento das áreas, como também, realizar um levantamento de dados, e 

identificar e registrar (através de fotografias) problemas ambientais, tais como processos 

erosivos, áreas de inundação, desmatamentos, ocupação irregular etc. 

 Para o inventário de dados naturais, aspectos socioeconômicos e demográficos, foi 

necessária a escolha da escala taxonômica que será utilizada nesse trabalho, onde a escala 

selecionada foi a de 1:50.000 – 1:100.000, consideradas escalas médias de análises. Para o 

Zoneamento Ambiental proposto do município de campos dos Goytacazes, adotou-se a escala 

1:250.000. Dois procedimentos foram essenciais: a produção cartográfica e dados 

demográficos e socioeconômicos do município de Campos dos Goytacazes. 

 

4.2.1. Produção Cartográfica 
 

Desse modo, para atender aos objetivos propostos por este trabalho, tornou-se 

necessária uma representação cartográfica. 

Considerando a extensão territorial da área em estudo e as bases de dados disponíveis, 

definiu-se como a escala 1:250.000 como a mais apropriada para a representação dos dados. 

Definida a escala taxionômica de trabalho, foram definidos os produtos cartográficos 

necessários para a execução deste estudo.  

Os documentos cartográficos foram organizados, adaptados e/ou elaborados conforme o 

Quadro 5. 
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Quadro 5 – Organização da produção cartográfica 

Categoria Elaborados Organizados/adaptados 
Sistemas 
Naturais 

 Hipsometria 
 Clinográfico 
 Orientação das vertentes 

 Unidades Geológicas 
 Unidades Geomorfológicas 
 Unidades Pedológicas 
 Fitofisionomias 
 Remanescentes de Cobertura 

vegetal natural 
Sistemas 
Antrópicos 

 Número de domicílios por região 
censitária; 

 Número de moradores por região 
censitária; 

 Formas de esgotamento sanitário; 
 Formas de abastecimento de água; 
 Destino do lixo; 
 Infraestrutura que atende os 

domicílios (bueiros, calçadas, 
arborização, ruas pavimentadas, 
iluminação pública). 

 Limite dos distritos municipais; 
 Limite dos bairros; 
 Localização das industrias de 

cerâmicas; 
 Extração de recursos minerais; 
 Localização dos assentamentos 

rurais; 
 Unidades de Conservação; 
 Uso e ocupação das terras; 

 

No que tange à elaboração dos mapas que correspondem aos sistemas naturais, foi 

necessário adaptar a metodologia proposta por Silva e Rodrigues (2009), que extraem os 

dados morfométricos a partir das imagens do SRTM, e utilizar os modelos digitais de 

elevação (MDE) disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O uso de tais bases de dados possibilitou a obtenção de dados com escala de maior detalhe. 

A fim de elaborar o mapa hipsométrico, mapa clinográfico e o mapa de orientação de 

vertentes, foi necessário organizar o Modelo Digital de Elevação (MDE). Para tal, realizou-se 

o download de todos os arquivos dos MDEs correspondentes à área do município de Campos 

dos Goytacazes-RJ, no site do IBGE. Foram utilizados 37 arquivos no formato tif, que 

correspondem ao Projeto em execução pelo IBGE para a elaboração das Cartas Topográficas 

do Estado do Rio de Janeiro, na Escala 1:25.000. 

Como a área apresenta uma variação altimétrica que vai de 0 a mais de 1000m, o Mapa 

Hipsométrico apresenta quatorze (14) classes para melhor representação dos desníveis 

altimétricos da área, quais sejam: ≤5m; 5 ┤10m 10 ┤25m 25 ┤50m; 50 ┤ 75m; 75 ┤ 100m; 

100 ┤200m; 200 ┤300m; 300 ┤400m; 400┤500m; 500 ┤750m; 750┤1000m; 1000┤1500m; 

e ≥1500m. Este mapa foi elaborado a fim de identificar as áreas com maior desnível 

altimétrico, bem como as áreas de topos e nascentes. 
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O Mapa Clinográfico foi gerado a partir do modelo digital de terreno, com o uso do 

software Arc GIS 10.3 no módulo ArcToolBox na ferramenta Superfície para Raster no 

comando Declividade. Como a esculturação do relevo apresenta extensa área plana, por conta 

do fato de que na planície costeira quaternária predominam baixas altitudes, serão adotadas 

sete (07) classes na tentativa de representar a variação de declividade da área, não só na parte 

serrana, mas também na planície. As classes definidas serão: ≤ 2%; 2 ┤5%; 5┤12%; 12 

┤20%; 20 ┤30%, 30 ┤45%  ≥ 45%. A definição de tais classes respeita as orientações dadas 

por De Biasi (1992) que diz: 

 <-5% - Limite urbano – industrial, utilizados internacionalmente, bem com em trabalhos 

de planejamento urbano efetuados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo e da EMPLASA – Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São 

Paulo S. A. 

 5 ┤12% - Este limite possui algumas variações quanto ao máximo a ser estabelecido 

(12%), pois alguns adotam as cifras de 10% e/ou 13%. A diferença é muito pequena, pois 

esta faixa define o limite máximo do emprego da mecanização na agricultura. 

(CHIARINI e DONZELLI apud DE BIASI, 1992). 

 12 ┤30% - O limite de 30% é definido por legislação federal – Lei 6766/79 – também 

chamada de Lei Lehmann, que vai definir o limite máximo para urbanização sem 

restrições, a partir do qual toda e qualquer forma de parcelamento far-se-á através de 

exigências específicas. 

 30 ┤45% - O Código Florestal, fixa o limite de 25º (47%), como limite de corte raso, a 

partir do qual a exploração só será permitida se sustentada por cobertura de florestas. Lei 

N.º 4771/65 de 15/09/65. 

 > 45% - O artigo 10 do Código Florestal prevê que na faixa situada entre 25º (45%) a 45º 

(100%), "não é permitida a derrubada de florestas, ...só sendo tolerada a extração de 

toras, quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos permanentes". 

Além dos mapas morfométricos, também foram construídos perfis topográficos 

latitudinais e longitudinais para o município de Campos dos Goytacazes, para auxiliar nas 

discussões. Para criar os perfis, utilizou-se o comando 3D Analyst, as ferramentas interpolar 

linha e gerar gráfico de perfil. 

Outra etapa foi a organização/adaptação dos mapas dos diferentes componentes dos 

sistemas naturais. O Mapa de Unidades Geológicas do município de Campos dos 
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Goytacazes foi organizado a partir da vetorização das cartas geológicas elaboradas pelo 

Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) elaborados entre 

os anos de 1977 a 1981. Selecionaram-se as folhas que abrangem a área em estudo: Campos 

(DRM-RJ, 1981a), Carapebus (DRM-RJ, 1981b), Conceição de Macabu (DRM-RJ, 1981c), 

Dores de Macabu (DRM-RJ, 1981d), Farol de São Tomé (DRM-RJ, 1981e), Italva (DRM-RJ, 

1978),  Lagoa Feia (DRM-RJ, 1981f), Mimoso do Sul (DRM-RJ, 1980), Morro do Coco 

(DRM-RJ, 1981g), Mussurepe (DRM-RJ, 1981h), Presidente Kennedy (DRM-RJ, 2004), 

Renascença (DRM-RJ, 1981i), São Fidelis (DRM-RJ, 1977), São João da Barra (DRM-RJ, 

1981j) e Travessão (DRM-RJ, 1981k). Todas as folhas geológicas foram elaboradas na escala 

1:50.000 e compatibilizadas para a escala deste trabalho. Para vetorizar cada uma das 

unidades geológicas, utilizou-se o software Arc GIS 10.3. Este mapa possibilita compreender 

os ciclos geotectônicos de formação da área de estudo, além de apreender os processos de 

intemperismo e as localidades onde predominam acumulação, bem como identificar a 

degradação e as áreas cujos recursos minerais têm potencial de extração para fins econômicos. 

O Mapa Geomorfológico foi elaborado por Amorim (2014). O autor usou os dados 

geológicos para a delimitação dos domínios morfoestruturais. Também foram correlacionados 

os padrões de idade e o tipo de litologia obtidos a partir das cartas/mapas geológicos. 

Também foram utilizadas as informações referentes às deformações de rochas, ou seja, às 

áreas com ocorrência de dobras e falhas.  

Adaptou-se o Mapa Pedológico elaborado pela Embrapa Solos (2003). Tal mapa foi 

elaborado para todo o estado do Rio de Janeiro. O recorte da área de estudo foi realizado com 

o software Arc GIS 10.3. O objetivo deste mapa é correlacionar os principais tipos de solos às 

atividades agrícolas e pastoris, bem como aos índices de fragilidade à erosão. 

Já ao que compete aos aspectos ligados à vegetação, foram organizados dois mapas: o 

primeiro representa as fitofisionomias da área em estudo desconsiderando a ação antrópica. 

Este mapa foi elaborado pelo INEA (2010) para todo o estado do Rio de Janeiro. O recorte da 

área de estudo foi realizado com o software Arc GIS 10.3. O objetivo deste mapa é identificar 

o percentual de cobertura vegetal natural já removida da área em estudo, expondo a mesma 

aos diversos problemas ambientais, como as inundações, processos erosivos e movimentos de 

massa. O segundo mapa foi elaborado pela ONG SOS Mata Atlântica e demostra os 

remanescentes de cobertura vegetal natural para os anos de 2013 e 2014. Tal mapa foi 
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disponibilizado na plataforma da referida instituição para todo o estado do Rio de Janeiro e o 

recorte da área de estudo foi realizado com o software Arc GIS 10.3. 

No que se refere aos aspectos climáticos, obtivemos os dados já espacializados do 

trabalho publicado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), organizado 

por Bitar (2015). A elaboração de mapeamento próprio não foi possível por conta da 

indisponibilidade de dados das estações meteorológicas situadas no município. Além do mapa 

de isoietas, o trabalho apresenta dados organizados em gráficos.  

Para elaborar os mapas que especializam os elementos importantes dos sistemas 

antrópicos, utilizou-se como base os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) referente ao Censo Demográfico de 2010, disponibilizados por regiões censitárias. 

Com uso do software Excel, agrupou-se as regiões censitárias por distritos e, no caso do 

distrito-sede (Campos dos Goytacazes), também se agrupou os dados por bairros. 

Posteriormente, ligou-se as tabelas aos arquivos em formato shape no software Arc GIS 

10.3 e elaborou-se mapas por Distritos referentes ao número de domicílios por região 

censitária, número de moradores por região censitária, domicílios atendidos por diferentes 

formas de esgotamento sanitário (ligados a rede geral, fossa séptica e fossa rudimentar), 

domicílios atendidos por diferentes formas de abastecimento de água (rede geral e poço), 

domicílios e o destino do lixo (coleta pelo sistema público); e aspectos ligados à Infraestrutura 

que atende os domicílios (bueiros, calçadas, arborização, ruas pavimentadas, iluminação 

pública). 

Para que os mapas fossem elaborados após o tratamento das planilhas, foi necessário 

agrupar os mapas de regiões censitárias em distritos, subdistritos e bairros. A base de dados 

estava disponível para o estado do Rio de Janeiro, e o recorte da área de estudo ocorreu com 

uso do software Arc GIS 10.3. 

Outro mapa organizado foi o que representou as localidades com Extração dos Recursos 

Minerais. Esta base de dados estava disponível para o estado do Rio de Janeiro e adequada 

para representar apenas a área de estudo. Também a partir desta base de dados, organizou-se a 

localização da indústria de cerâmicas da baixada campista. Ambos os mapas foram 

organizados sobrepondo as unidades geológicas. 

As localizações dos assentamentos rurais foram obtidas a partir dos trabalhos de Belo 

(2012) e Santana (2014), que as representou em mapas de localização. 
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O Mapa de Unidades de Conservação e o Mapa de Uso e Ocupação das Terras foram 

obtidos da publicação do INEA (2010). Tais mapeamentos foram produzidos para todo o 

estado do Rio de Janeiro na escala 1:50.000 e compatibilizados para a escala deste trabalho. 

O objetivo de todos os mapas que caracterizam os sistemas antrópicos do município de 

Campos dos Goytacazes é adequar a proposta de Zoneamento Ambiental ao processo de 

ocupação, uma vez que a área em estudo tem seu território antropizado há vários séculos. 

Por fim, foi elaborado o Mapa de Zoneamento Ambiental e Funcional, segundo a 

metodologia proposta por Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004). Tal mapa é importante, pois 

delimitou as unidades e, ao final, indicou recomendações para cada unidade proposta. Tal 

delimitação de unidades se deu com a utilização do software Arc GIS 10.3, a partir de toda a 

produção cartográfica referente aos sistemas naturais e antrópicos.  

Os dados obtidos nas diferentes etapas de mapeamento foram validados em trabalhos de 

campo, ocasião na qual também se realizou o registro fotográfico. 

4.2.2. Dados demográficos e socioeconômicos 
 

No que se refere aos dados demográficos e econômicos sobre o município de Campos 

dos Goytacazes, os dados foram organizados em forma de tabelas, quadro e gráficos a fim de 

subsidiar as discussões. Consultou-se como fontes dos dados o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o site da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), a Companhia Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e o INEA 

(Instituto Estadual do Ambiente). Com exceção dos dados obtidos pelo IBGE que foram 

sistematizados por regiões censitárias, os demais tratam da totalidade do município. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1. Os sistemas naturais do município de Campos dos Goytacazes 
 

Os sistemas naturais do município de Campos dos Goytacazes resultam da interação dos 

diferentes componentes naturais:  

• Litologia - de diferentes idades e com processos de formação distintos; 

• Feições de relevo - representadas por modelados distintos, resultantes de processos de 

dissecação e acumulação; 

• Dinâmica climática - espacialização dos processos meteorológicos, que variam com a 

maritimidade e com a variação altimétrica; 

• Solos - que apresentam grande diversidade de fatores e processos pedológicos); 

• Vegetação – diferentes fisionomias que refletem as interações entre processos bióticos e 

abióticos; 
 

No que se refere à estrutura geológica, o Quadro 6 apresenta a evolução da estrutura 

geológica onde está situada o município de Campos dos Goytacazes. Verifica-se que 

predominam rochas metamórficas que sofreram alteração nos processos de colisão e distensão 

de antigas configurações continentais durante o Mesoproterozóico, período compreendido 

entre 1.600 a 1.000 Ma. Este período foi marcado pela movimentação convergente de placas 

que ocasionou a formação do supercontinente Rodínia. As forças de colisão levaram ao 

metamorfismo das rochas do Grupo Italva e da Unidade São Fidélis. 

As rochas formadas ao longo no Neoproterozóico/Cambriano estão relacionadas ao 

Ciclo Brasiliano, marcado por eventos de divergência e convergência de Placas tectônicas, 

também responsáveis pelo metamorfismo da área. 
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Quadro 6 – Configuração da estrutura geológica do município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

QUADRO DOS CICLOS TECTÔNICOS 

Domínio 
Morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico 

Depósitos 
Sedimentares 

Terciários 
Depósitos Sedimentares Quaternários 

PERÍODO Mesoproterozóico Neoproterozóico/Cambriano Terciário Quaternário 

HIERARQUIA Grupo Italva Unidade São Fidélis Unidade Angelim Unidade Bela 
Joana 

Unidade 
Desengano 

Unidade Santo 
Eduardo Formação Barreiras 

Depósitos 
Marinho e Flúvio-

Marinho 

Depósito Colúvio-
Aluvionar 

DESCRIÇÃO 

O Grupo Italva é 
composto por um 
conjunto meta-

vulcano-sedimentar, 
rico em mármores e 

anfibolitos. O 
metamorfismo 
principal não 

ultrapassa os limites 
do fácies anfibolito, 

e a deformação 
principal é 
moderada, 

caracterizadas por 
uma xistosidade 
grossa, além de 

dobras recumbentes 
a reclinadas. Os 

gnaisses do Grupo 
Italva se apresentam 

de duas formas 
distintas 

(homogêneos ou 
bandados), que se 
alternam em várias 

escalas e 
apresentam contatos 
gradacionais entre 

si. 

Esta unidade se 
encontra presente ao 

norte e a sudoeste 
do rio Paraíba do 
Sul, no Município 

de Campos. As 
rochas gnáissicas e 
os migmatitos dessa 
unidade têm a maior 

distribuição e 
extensão entre todas 
as outras unidades 
pré-cambrianas de 

Campos. Essas 
rochas são 

constituídas 
predominantemente 

de k-feldspatos, 
granada, sillimanita, 

biotita, quartzo e 
plagioclásio-

andesina gnaisses. 

Presente somente 
ao norte do 

Município e é 
formada por 

gnaisses. 
Petrograficamente 

são compostas 
pelos seguintes 

minerais: 
plagioclásio, k-

feldspato, quartzo, 
biotita e granada 
está presente em 
algumas lâminas, 

mas com 
percentual sempre 
abaixo de 1%. Os 

minerais acessórios 
são: zircão, apatita, 

allanita e 
muscovita. 

Presente ao norte e 
a sudoeste do rio 

Paraíba do Sul em 
Campos, mais 

especificamente na 
área do rio Bela 

Joana. Suas rochas 
são charnockitos. 
Os minerais mais 
importantes são: 

plagioclásio, 
andesina e 

esporadicamente 
labradorita, k-

feldspato pouco 
geminado, biotita, 
apatita, zircão e 

quartzo.  

Presente 
restritamente, em 

um pequeno 
trecho localizado 

no limite do 
Município de 

Campos com o 
Município de 
Santa Maria 
Madalena e é 

constituída por 
gnaisses. Os 
principais 

minerais são: 
quartzo, 

microlina, 
ortoclásio, biotita 

e plagioclásio 

Ocorre apenas na 
região norte do 
Município e é 

constituída em sua 
maioria por 

migmatitos. Os 
minerais mais 

importantes são: 
plagioclásio, 
oligoclásio a 

andesina, quartzo, 
biotita, k-feldspato, 
microclina, apatita, 

allanita e zircão. 

Uma das unidades 
mais expressivas da 
faixa litorânea é o 

Formação Barreiras, 
que se estende desde 
o Amapá até o Rio 

de Janeiro (Batista et 
al. 1984), aflorando 

sob a forma de 
extensos tabuleiros 

ou falésias, com 
vários metros de 

altura. A Formação 
Barreiras aflora na 

região de 
Carapebus-

Quissamã e, mais 
restritamente, 

próximo às cidades 
de Búzios e Macaé, 

sendo a área de 
maior expressão 

próximo ao delta do 
rio Paraíba do Sul. 

São acumulações 
sedimentares 

originadas pela 
ação combinada de 
processos fluviais 
e marinhos, são 
encontrados em 

planícies costeiras 
e em deltas 
marinhos. 

As coberturas 
sedimentares 

quaternárias são 
constituídas por 
cascalhos, areias 
argilosas e argilas 

arenosas, localmente 
portando sinais de 
laterização. Esses 
sedimentos foram 

transportados de áreas 
de encostas por 

processos de fluxos 
gravitacionais e 

aluviais, e depositados 
ao largo dos cursos de 
água distribuídos por 
toda a área da folha. 

IDADE 1.600Ma – 650Ma 1.600Ma – 650Ma 650 – 580 Ma 580Ma – 565 Ma 580Ma – 565 Ma 650 – 580 Ma 24Ma – 1,8Ma 23,8Ma – 1,8Ma 

EVENTOS 
OROGÊNICOS Evento Rondoniano  

Ciclo Brasiliano 1) Etapa de Divergência; 2) Etapa de convergência: eventos 
brasilianos: I 1.000-700, II 670-530, III 580-460 Ma; 3) Etapa de colapso 

Orogênico ou exumação 
Ciclo Atual Ciclo Atual 

SUPERCONTINENTE Rodínia Gondwana/                                                                                                      Pangeia Configuração atual 
Fonte: DRM-RJ (1977, 1978, 1980, 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1981e, 1981f, 1981f, 1981f, 1981g, 1981h, 1981i, 1981j, 1981k) e CPRM (2000). 

 

 

 



Os processos de dissecação e acumulação que ocorreram após o Ciclo Brasiliano 

possibilitaram a gênese, durante o Cenozoico, da atual configuração da estrutura geológica: 

áreas intensamente dissecadas, que apresentam os maiores desníveis altimétricos e um 

modelado variado entre colinas, morros e relevo escarpado, associado ao domínio serrano. 

Também situam-se formas de relevo relacionadas à deposição. Pacotes sedimentares de maior 

porte foram depositados no Terciário e posteriormente dissecados, formando os Tabuleiros 

Costeiros e colinas amplas. Ao longo do Quaternário, formam-se depósitos recentes de 

origem fluvial, lacustre e marinha, onde os processos morfogenéticos atuam na gênese de 

formas de relevo de acumulação (Figura 2 e Figura 3). 

O uso das ferramentas de geoprocessamento possibilitou testar a viabilidade do uso dos 

Modelos Digitais de Elevação (MDE) para a elaboração de mapas temáticos, que 

possibilitaram dar o suporte ao estudo do relevo no município de Campos dos Goytacazes, 

uma área de complexa análise ambiental, pois tanto os processos morfogenéticos costeiros 

como os de origem continental atuam na área em estudo. 

Observando a Figura 4 e o Gráfico 1, nota-se que Campos dos Goytacazes apresenta 

desníveis altimétricos bastante significativos: apresenta aproximadamente 60% de seu 

território situado a altitudes inferiores a 20 m, principalmente coincidindo com a área dos 

Depósitos Sedimentares Quaternários, compostos por materiais de origem fluvial, lacustre e 

marinho. O restante do território é constituído, em sua maioria, pela litoestrutura do Cinturão 

Orogênico do Atlântico, chegando a atingir mais de 1.600 metros de altitude. Na zona 

limitiforme entre os Depósitos Sedimentares Quaternários e a zona do Cinturão Orogênico do 

Atlântico, cerca de 10% da área do município são recobertas rochas sedimentares da 

Formação Barreiras, que correspondem aos Depósitos Sedimentares Terciários. 
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Figura 2 – Mapa Geológico do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: DRM-RJ (1977-83). 
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Figura 3 – Mapa Geomorfológico do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: Amorim (2014). 
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Figura 4 – Mapa Hipsométrico do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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Gráfico 1 – Distribuição das Classes Altimétricas (em m) do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ. 

 
 

Os Depósitos Sedimentares Quaternários têm suas origens associada a uma série de 

eventos de sedimentação quaternária. Tais sistemas deposicionais apresentam tanto origem 

continental, como também transicional/marinho. Este conjunto faz limite, na porção 

continental, com rochas do embasamento de diferentes litologias e idades e, na área oceânica, 

com uma ampla plataforma continental constituída por uma sedimentação marinha 

quaternária, onde ocorrem depósitos antigos e recentes que se organizam discordantemente 

sobre as unidades estratigráficas terciárias da Bacia de Campos (Figura 2). Segundo o 

mapeamento geológico realizado pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), 

destacam-se 03 (três) litologias associadas aos Depósitos Sedimentares Terciários: 

 Qc – Areias quartzosas, razoavelmente bem selecionadas, de coloração esbranquiçada, 

marinhas, de cordões litorâneos. 

 Qp – Argilas e siltes micáceos, de coloração cinza-acastanhada, associadas às planícies 

de inundação, conglomerados e areias quartzosas, podendo conter feldspato, geralmente 

mal-selecionadas, de coloração branco-amarelada, ou acinzentada, com estratificações 

cruzadas de canais fluviais. 

 QI – Argilas associadas a depósitos orgânicos de cor cinza a cinza-negra, e depósitos de 

Turfa em lagos, pântanos e brejos. 

 

Com base na litologia e nos processos morfogenéticos associados, definiu-se 04 

(quatro) ambientes distintos no Domínio Morfoescultural Planícies Quaternárias: as Planícies 

Fluviais e as Planícies de Inundação, os Terraços Fluviais que desenvolvem-se nos afluentes 
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do Rio Paraíba do Sul, as Planícies Fluviolacustres situadas no entorno das áreas lacustres e 

os Terraços Marinhos e Cordões Litorâneos que são formados pelos agentes morfogenéticos 

marinhos. 

Para a CPRM (2000, p. 72) a constituição da área aplainada do município de Campos: 
(…)  está geneticamente relacionada a episódios distintos de progradação fluvial 
sobre um ambiente transicional/marinho raso, possivelmente em função de variações 
climáticas e/ou glácio-eustáticas. Estas feições encontram-se bem representadas na 
região de Campos, onde infere-se que esta área representava um ambiente do tipo 
laguna-barreira no auge da transgressão marinha holocênica (5,1ka). Remanescentes 
desta paleolaguna encontram-se hoje representados pelo conjunto de lagoas 
existentes ao longo da planície, onde se destaca a Lagoa Feia. No auge da 
transgressão holocênica, o rio Paraíba do Sul desaguava na margem oeste da laguna 
e, com a fase regressiva marinha que se seguiu, o rio iniciou sua progradação através 
de um delta intralagunar. 
Litologicamente, estes depósitos encontram-se registrados na área através de uma 
extensa sedimentação superficial areno-lamosa, sobrejacente a camadas de areias 
biodetríticas e sedimentos lamosos de fundo lagunar. Em algumas áreas tem-se a 
presença de turfas. 

 
Na área situada < 20 m de altitude, identificam-se 03 (três) padrões de forma 

predominantes: as Planícies Fluviolacustres, as Planícies de Inundação e Terraços Fluviais; e 

as Planícies Fluviais (Figuras 3 e 6). 

As Planícies Fluviolacustres apresentam feições de relevo derivadas de processos de 

acumulação fluvial e acumulação fluviolagunar, principalmente vinculados à Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. Com a interpretação de imagens do Google Earth de 22 de setembro de 2015, 

é possível identificar paleocanais e meandros abandonados. A ação antrópica, principalmente 

nas margens dos canais, alterou a cobertura vegetal natural, contribuindo assim para o 

assoreamento dos mesmos. 

Também estão associadas a tais feições as áreas ondem ocorrem os Terrenos Argilosos 

Orgânicos de paleolagunas colmatadas. Estas são derivadas de antigas lagunas que foram 

entulhadas por sedimentos de origem fluvial e/ou argilo-orgânicos. Essas formações, assim 

como as planícies de inundação, estão situadas em áreas com declividades inferiores a 2% e 

mal drenadas, o que as torna vulneráveis a inundações periódicas. 

As Planícies de Inundação e Terraços Aluviais são encontradas nos fundos de vale da 

Bacia do Rio Imbé/Lagoa de Cima, nas margens e nos afluentes do Rio Paraíba do Sul e na 

Bacia do Rio Itabapoana. Essas formações coincidem com as áreas com declividade inferior a 

2% e vales encaixados sujeitos a inundações periódicas (Figura 5 e Gráfico 2). A principal 

característica dessas formas de acumulação é a presença de terrenos mal-drenados, associados 

ao acúmulo de materiais argilo-arenosos fluviais e alúvio-coluviais. 
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Figura 5 – Mapa Clinográfico do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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Gráfico 2 – Distribuição das Classes de Declividade (em %) no município de Campos dos 
Goytacazes-RJ. 

 
 

Nos Terraços Marinhos e Cordões Litorâneos, Martin et al. (1997) afirmam que estas 

áreas foram formadas por depósitos de areias marinhas holocênicas. Contudo, a sua 

distribuição não é contínua. Existem depósitos de areias marinhas mais distantes da linha de 

costa, com extensões que variam entre algumas dezenas de metros e vários quilômetros. Eles 

são pouco desenvolvidos nas porções convexas ou retilíneas e podem atingir vários 

quilômetros de largura próximos a desembocaduras fluviais mais importantes, como as 

associadas ao rio Paraíba do Sul (Figura 3). 

Ainda segundo Martin et al. (1997), associadas aos Terraços Marinhos e Cordões 

Litorâneos, desenvolveram-se sistemas lagunares holocênicos que ocorrem nas zonas baixas, 

separando terraços arenosos pleistocênicos e holocênicos dos cursos inferiores de grandes 

vales não-preenchidos por sedimentos fluviais, sendo constituídos por sedimentos sílticos 

e/ou areno-argilosos ricos em matéria orgânica, podendo frequentemente conter grande 

quantidade de conchas de moluscos de ambientes lagunares. Por ocasião da fase de 

submersão, que antecedeu o nível máximo de 5,1ka, o litoral foi invadido pelo mar, formando 

sistemas lagunares que se estabeleceram por detrás das ilhas-barreiras como nas 

desembocaduras do rio Paraíba do Sul. 

Ainda segundo os autores, além das lagunas de porte maior, ocorrem também lagunas 

alongadas em meio aos terraços arenosos holocênicos, formadas durante o rebaixamento do 

nível marinho, como na planície costeira do rio Paraíba do Sul. Essas lagunas podem ser 

exemplificadas pelas lagoas Salgada, das Ostras, da Flecha e Mololô, todas na região do cabo 

de São Tomé, que foram formadas na retaguarda de esporões arenosos construídos pela deriva 
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litorânea que, ao afastar-se da praia, acabou por isolar uma zona de antepraia que foi ocupada 

pelas lagunas. 

Após o cruzamento do Mapa de Unidades Geológicas (Figura 2), Mapa Hipsométrico 

(Figura 4) e o Mapa Clinográfico (Figura 5), estabeleceu-se uma correlação entre a litologia 

associada, o nível altimétrico e a declividade predominante. As áreas situadas abaixo dos 20 

m de altitude correspondem a 2.368,04 km². Nestas, predominam, nos Depósitos 

Sedimentares Quaternários, as declividades inferiores a 2%, o que corresponde a 

aproximadamente 43,55% da área, tornando-a susceptível às inundações, como nas margens 

do rio Ururaí, no bairro Ururaí e na localidade de Três Vendas, situada às margens do Rio 

Muriaé, que estão sofrendo nos últimos anos com as inundações associadas às chuvas de 

verão (Figuras 2, 5 e 6). 

Além do problema recorrente das inundações, é importante, para as ações de 

planejamento de uso e ocupação das terras do município de Campos dos Goytacazes, 

identificar as diferentes classes de declividade para que seja possível subsidiar ações que 

minimizem impactos, tanto na área urbana como na área rural (Figura 5). Dessa forma, é 

importante o dado de que cerca de 46,5% da área dos Depósitos Sedimentares Quaternários 

situam-se entre 2 e 5% de declividade, e um pouco menos que 10% da área estão acima de 5% 

de declividade. 

Cerca de 510,25 km² do Cinturão Orogênico do Atlântico encontra-se áreas com altitude 

inferior a 20m, principalmente nas bases de colina e nas áreas de fundo de vale (Figuras 3 e 

4). Este representa, segundo a CPRM (2000), citando Almeida et al. (1976) e Heilbron et al. 

(1995), uma das mais significativas feições geotectônicas da fachada atlântica brasileira, que 

se estende do Estado de Santa Catarina até o norte da Bahia. É composto por diversas faixas 

de dobramento, que podem ser identificadas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Esse 

cinturão constitui-se em um conjunto diverso de rochas graníticas e gnáissicas, submetidas a 

diversos eventos orogenéticos ao longo do Pré-Cambriano. 

Segundo CPRM (2000, p. 6): 
Após um longo período de estabilidade tectônica no Paleozóico e início do 
Mesozóico, esses terrenos sofreram uma tectônica extensional associada à reativação 
Wealdeniana a partir do Jurássico (Almeida, 1967). Essa tectônica extensional 
prolongou-se pelo Terciário, gerando uma série de falhamentos normais, que 
produziram os maciços costeiros e as escarpas serranas, tais como as serras do Mar e 
da Mantiqueira (Almeida, 1976; Asmus e Ferrari, 1978). 



 
 Mapa de Isoietas anuais de 1977 a 2006 do município de Campos dos Goytacazes-RJ.  Fonte: Bitar (2015). 

 

 



CPRM (2000) também afirma que, fazendo limite com os Depósitos Sedimentares 

Quaternários, existem feições colinosas de baixa amplitude topográfica entre Macaé e 

Campos, que se caracterizam por superfícies de aplainamento que foram modeladas até o 

Terciário Superior e, posteriormente, dissecadas ao longo do Quaternário. 

Observando a Figura 6, observa-se que o desnível altimétrico passa a ser mais 

acentuado. Nestas áreas situam-se as Escarpas e Cristas Alinhadas que apresentam altitudes 

superiores a 500 m, onde algumas superam os 1300 metros. Tal compartimento apresenta 

vertentes retilíneas a côncavas, por vezes escarpadas, e com topos aguçados e/ou em cristas 

alinhadas. Na base das vertentes, é possível identificar depósitos de tálus e colúvios.  

Figura 6 – Perfil Topográfico das áreas de Escarpas e Cristas do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ 

 
 

Nesta porção da área de estudo, situam-se as maiores altitudes, ultrapassando os 1.666 

m, atingindo as declividades superiores a 20%, chegando a atingir, em alguns pontos, 

declividades superiores a 30%, que estão na área da Parque Estadual do Desengano, Unidade 

de Conservação que extrapola sua extensão em área para os municípios de São Fidélis e Santa 

Maria Madalena (Figura 7). 

Ao observar a Figura 8, verifica-se que nas áreas onde predominam as Escarpas e 

Cristas Alinhadas, nota-se um elevado adensamento da rede de drenagem, que segue um 

padrão de drenagem variável, condicionado à estrutura litológica, sendo possível, assim, 

encontrar predominantemente rios de padrão dendrítico. 
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Figura 7 – Mapa de Unidades de Conservação do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: INEA (2010) e SOS Mata Atlântica (2014) 
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Figura 8 – Mapa de Rede de Drenagem do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Na porção norte do município, pode-se notar, a partir da observação da Figura 3, a 

presença dos Morros e Escarpas Isoladas. Tais feições foram dissecadas pela ação fluvial e 

apresentam declividades superiores a 20%, apresentando, em média, altitudes inferiores a 500 

metros. Contudo, em alguns pontos, destacam-se atitudes que podem atingir os 700 metros 

(Figura 9). Tal compartimento apresenta vertentes retilíneas e côncavas, por vezes escarpadas 

e com topos arredondados. Nas Escarpas e Cristas Alinhadas, identifica-se, na base das 

vertentes, depósitos de tálus e colúvios. Associado ao compartimento, verifica-se o 

predomínio de rios com padrão de drenagem dendrítico (Figura 9). Também foram 

encontrados, no sudoeste do município, alguns morros isolados. Define-se como morro as 

médias elevações do terreno, com domínio de topos arredondados, amplitudes altimétricas 

variando entre 100 e 200m e declividades altas (GUERRA e GUERRA, 2005), destacando-se 

o Morro do Itaóca, no distrito de Ibitioca. 

 

Figura 9 – Perfil Topográfico das áreas de Morros e Escarpas Isoladas do município de 
Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Nas áreas situadas abaixo dos 500 metros, pode-se observar formas de relevo que 

caracterizam a paisagem como uma área mais rebaixada do Domínio Serrano, que foram 

dissecados ao longo das Eras Geológicas.  

A partir da interpretação visual do relevo sombreado, associado aos Mapas 

Hipsométrico (Figura 4) e Clinográfico (Figura 5), pode-se identificar 03 (três) áreas que 

apresentam um conjunto de formas predominantes, considerando os conceitos propostos por 

Guerra e Guerra (2005), Florenzano (2008) e IBGE (2009). 

Dentre o modelado da área em estudo, destacam-se as colinas, que, segundo Guerra e 

Guerra (2005), é o termo usado na descrição da paisagem física, pelos geomorfólogos, para 
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indicar pequenas elevações do terreno com declives suaves e inferiores aos pequenos morros. 

Florenzano (2008) aponta os aspectos altimétricos e morfométricos para definir colinas. 

Segundo a autora, as colinas são baixas elevações do terreno, com topos arredondados a quase 

planos, com amplitudes entre 20 e 60 m declividades baixas, enquanto os Morrotes 

diferenciam-se das colinas no que se refere à declividade, pois estas são mais altas. 

Na área em estudo, verificou-se a ocorrência de Colinas Suaves e de Colinas e Morrotes 

na porção sudoeste do município, fazendo limite entre os Morros e Escarpas Isoladas e o 

Domínio das Planícies Quaternárias. 

Observa-se também a existência de Colinas Isoladas circundadas entre as Planícies de 

Inundação e os Terraços Aluviais da Bacia do Rio Imbé/Lagoa de Cima, na porção sudoeste 

do município. 

Na área em estudo, destacam-se as áreas formadas pelos Depósitos Sedimentares 

Terciários, onde a Formação Barreiras aflora em duas porções: a primeira, de menor área, no 

limite situado entre os municípios de Carapebus e Quissamã, e a de maior área, na região do 

delta do rio Paraíba do Sul, no limite com o município de São Francisco de Itabapoana 

(CPRM, 2000). 

A gênese da Formação Barreiras está diretamente relacionada aos processos de 

Reativação Wealdeniana, responsáveis pelos processos distintivos que fragmentaram o 

continente Sul-Americano e o continente Africano, originando diversas bacias sedimentares 

ao longo da Costa Atlântica, preenchidas por sedimentos cretácicos e terciários. Assim, 
No início do Mesozóico (Triássico), a plataforma Afro-brasileira apresentava-se 
recoberta, em grande parte, por sedimentos continentais fluviais e eólicos 
depositados em condições de grande quietude tectônica. Porém, um continuado 
levantamento epirogenético deu origem à formação de uma antéclise, sendo 
responsável pela erosão da delgada capa de sedimentos neopaleozóicos e 
paleozóicos, expondo uma área extensa do embasamento (CESERO, 1997). 
(...) 
No final do Terciário, o ajustamento isostático produziu o soerguimento das bordas 
do Atlântico Sul, havendo um basculamento das placas em direção ao interior dos 
continentes, expondo à erosão uma faixa de 100 km a 300 km de largura ao longo 
dos litorais de ambos os continentes, que serviu de fonte de sedimentos para as 
bacias interiores e costeiras. Esta ampla epirogênese terciária ao longo da costa, 
associada à alta energia do Atlântico, foi responsável pela sedimentação 
predominantemente terrígena na plataforma continental (BRASIL, 1983; CESERO, 
1997; COSTA JÚNIOR, 2008). 

 

Como compartimento de relevo, definiram-se os Tabuleiros Costeiros. Essa formação é 

caracterizada por três unidades conforme Ferrari et al (1981) apud CPRM (2000): sedimentos 

com textura na fração areia grossa a conglomerática, com matriz caulinítica e estruturas de 

estratificação cruzada planar na base do pacote; uma unidade intermediária composta de 
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interlaminações de areias grossas quartzosas com matriz areno-argilosa e argilas arroxeadas 

levemente arenosas; e, no topo do pacote, um nível de argilas cauliníticas com cores variando 

entre o vermelho e branco. 

Para CPRM (2000, p. 67): 
No modelo de evolução paleogeográfica e paleoclimática proposto por Martin et al. 
(1997), para o litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, a sedimentação Barreiras 
ocorreu provavelmente durante o Plioceno, quando o clima era semiárido, sujeito a 
chuvas esporádicas torrenciais. Dessa forma, teriam formando-se amplas faixas de 
leques aluviais no sopé das encostas constituídas pelas rochas do embasamento 
(GHIGNONE, 1979). Nessa época, o nível do mar era mais baixo que o atual, e os 
sedimentos da Formação Barreiras entulharam a plataforma continental 
(BIGARELLA e ANDRADE, 1964). A sedimentação Barreiras foi interrompida 
quando o clima passou a ser mais úmido (Vilas-Boas et al., 1979), e, no Pleistoceno, 
uma transgressão marinha começou a erodir a porção mais externa da Formação 
Barreiras, formando as falésias que ocorrem no Nordeste do Brasil. 

 

Um consenso entre os pesquisadores era de que a Formação Barreiras tinha origem 

apenas de sedimentação continental. Arai (2006) afirma, em trabalhos recentes, que surgiram 

evidências de influência marinha para a gênese da Formação Barreiras. Dentre os dados 

levantados, estão informações de cunho paleontológico e sedimentológico.  

Segundo Nunes (2011, p. 19): 
A análise estratigráfica integrada permitiu relacionar a origem da Formação 
Barreiras com a elevação eustática global, que teve seu máximo no intervalo do 
Burdigaliano ao Serravaliano (12 – 20 Ma), no Mioceno médio. A sedimentação do 
Barreiras sofreu uma interrupção no Tortoniano, quando houve um rebaixamento 
eustático global que ocasionou um extenso evento erosivo nas áreas emersas e a 
formação de cunhas fortemente progradantes na porção submersa das bacias 
submersas. Com a retomada da subida eustática no Plioceno (Zancleano, 4 – 5 Ma), 
depositou se o segundo ciclo (Barreiras Superior). A erosão e o retrabalhamento da 
Formação Barreiras no Quaternário devem ter sido responsáveis, em parte, pela 
atual configuração da plataforma continental (ARAI, 2006). 

 

Atualmente, a Formação Barreiras distribui-se desde o sopé das elevações cristalinas do 

Domínio Serrano até as Planícies Quaternárias, em contato localmente estabelecido por 

paleofalésias, ou mesmo por falésias atuais quando se estendem até a atual linha de costa, 

como ocorre no litoral do município de São Francisco de Itabapoana, adentrando a área do 

município de Campos dos Goytacazes. Vale destacar que as principais manchas dos 

Tabuleiros Costeiros estão no limite com o município de São Francisco de Itabapoana e que 

existem algumas feições residuais à sudoeste do município, na zona de contato entre o 

domínio das colinas e as planícies aluviais e complexas (Figura 4).  

No município de Campos dos Goytacazes, no compartimento de relevo Tabuleiros 

Costeiros, distinguem-se formas de relevo distintas, entre topos planos de Tabuleiros 

Costeiros e colinas suaves de topo aplainado. Caracterizam-se por apresentar cotas 
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altimétricas superiores a 20m, com processo de dissecação diferenciado, pois a ação fluvial 

deu origem a colinas suaves que, na área em estudo, apresentam amplitude altimétrica entre 

20 e 120 metros (Figura 10), apresentando elevada densidade de drenagem 

predominantemente nos padrões paralelo a dendrítico (Figura 8).  

 

Figura 10 – Perfil Topográfico das Colinas Suaves esculpidas na Formação Barreiras. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Observando a Figura 8 verifica-se que o padrão de drenagem das feições 

correlacionadas aos Tabuleiros Costeiros é paralelo e sub-paralelo. Tais feições apresentam 

colúvios e alúvios associados a suas coberturas inconsolidadas. 

No que se refere à formação dos solos, verifica-se que há gênese de solos rasos nas 

áreas das escarpas serranas, ou seja, predominam solos com ausência do horizonte B 

diagnóstico (Neossolos Litólicos) e solos com processo pedogenético com B incipiente, os 

Cambissolos Háplicos Distróficos e, nas porções com ruptura de declive, desenvolvem-se 

solos mais desenvolvidos, como os Argissolos e os Latossolos (Figura 11). Nas áreas com 

declividades superiores a 45%, são encontrados alguns afloramentos rochosos. Tais solos são 

cobertos pela Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana, as quais, segundo INEA 

(2010), refletem a dissecação do relevo montanhoso com solos medianamente profundos, 

caracterizada pela ocupação de uma formação florestal que apresenta os fanerófitos com 

alturas aproximadamente uniformes e lianas herbáceas em maior quantidade (Figura 12). Esta 

cobertura vegetal é reflexo dos aspectos climáticos sobre a área, que apresentam temperaturas 

médias anuais de 18°C nas áreas de topo e de 24°C na base, bem como os totais de 

precipitação acima de 1.400 mm anuais nas escarpas e cristas alinhadas. Ao observar a Figura 

13, verifica-se que a maior área de Mata Atlântica remanescente situa-se na área das Escarpas 

e Cristas Alinhadas. As demais manchas estão dispersas nas áreas de colinas e morros do 

município. 
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Figura 11 – Mapa Pedológico do município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

 
Fonte: Carvalho Filho et al (2003). 
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Figura 12 – Mapa de Cobertura Vegetal Natural do município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

 
Fonte: INEA (2010). 



54 
 

54 
 

Figura 13 – Mapa de remanescentes de cobertura vegetal natural (período 2013-2014) do 
município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica (2014). 
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Já nas porções norte e noroeste do município de Campos dos Goytacazes, predominam 

os Argissolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelo desenvolvidos sobre as rochas da 

Unidade Angelim e da Unidade São Fidélis, que estão entre 200 e 600 m de altitude (Figura 2 

e Figura 11). Esta área é recoberta pela Floresta Estacional Semidecidual, que está 

condicionada pela dupla estacionalidade climática: uma tropical, com épocas de intensas 

chuvas de verão, seguida por outra, com estiagem acentuada, totalizando cerca de 1.200 mm 

anuais de precipitação total e temperaturas médias entre 22 e 23°C. Essa floresta é constituída 

por fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por escamas (catafilos) ou pêlos, cujas 

folhas são esclerófilas ou membranáceas. Neste tipo de vegetação, a porcentagem das árvores 

caducifólias, no conjunto florestal que não considera as espécies que perdem as folhas 

individualmente, situa-se entre 20 e 50% (INEA, 2010).  

Nas áreas de colinas, verificou-se a existência de Argissolo Vermelho, Argissolo 

Vermelho-Amarelo, Argissolo Amarelo e o Latossolo Vermelho-Amarelo. O Argissolo 

Vermelho e o Argissolo Vermelho-Amarelo coincidem com as áreas de Floresta Estacional 

Decidual e Semidecidual, ou seja, apresentam uma menor média de chuvas, se comparados às 

áreas ocupadas pela Floresta Ombrófila Densa. Acredita-se que a menor concentração de 

chuvas associadas aos aspectos litológicos garanta a essas classes de solos o caráter eutrófico, 

enquanto o Argissolo Vermelho-Amarelo, o Argissolo Amarelo e o Latossolo Vermelho-

Amarelo, devido aos maiores índices pluviométricos, acabam por acarretar maiores perdas de 

bases do solo (Figura 11).  

Nos Depósitos Sedimentares Terciários, verificou-se a variação média de chuvas anuais 

entre 1.100 e 1.200 mm/anuais, bem distribuídas ao longo do ano, bem como as  temperaturas 

médias anuais de 23°C. Por apresentar baixas altitudes e baixas declividades (na média 

inferior a 12%), a cobertura natural predominante neste Geossistema é a Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas que, segundo INEA (2010), é uma formação que ocupa, em geral, as 

planícies costeiras, capeadas por tabuleiros pliospleistocênicos da Formação Barreiras. 

Tais características também são encontradas nas porções dissecadas do embasamento 

cristalino, onde foram esculpidas colinas situadas até 80 m. Também associadas à erosão 

diferencial, é possível identificar colinas isoladas circundadas pelas áreas da planície. A área é 

coberta pela Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual, particularmente 

nas porções mais setentrionais de Campos dos Goytacazes, por conta da diminuição da 

pluviosidade, que chega às médias anuais de 1.000 mm intercaladas com períodos de 

estiagem de dois meses, mais longos em relação aos tipos climáticos situados na área em 

estudo.  
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O padrão de drenagem das feições correlacionadas às colinas, morros e morrotes é 

dendrítico, e tais feições apresentam colúvios e alúvios associados às suas coberturas 

inconsolidadas (Figura 8).  

Estes morros isolados estão situados na área de Floresta Estacional Semidecidual e 

apresentam ausência de solos desenvolvidos na maior parte de sua área, adaptando a 

vegetação típica aos solos rasos, como os Cambissolos Háplicos e os Neossolos Litólicos 

(Figura 11).  

Algumas áreas escarpadas isoladas são encontradas no entorno dos distritos de Santa 

Maria de Campos e Santo Eduardo. Estas foram dissecadas pela ação fluvial e apresentam 

altitudes inferiores a 500 m. Tais compartimentos apresentam vertentes retilíneas a côncavas, 

por vezes escarpadas, com topos arredondados. Como nas Escarpas Serranas, identificam-se, 

na base das vertentes, depósitos de tálus e colúvios. Associado a tais compartimentos, 

verifica-se o predomínio de rios com padrão de drenagem dendrítico (Figura 8).  

Verificou-se que, nas escarpas isoladas, os processos pedogenéticos são responsáveis 

pelo desenvolvimento de horizonte B diagnóstico B textural e o B latossólico. O Argissolo 

Vermelho e o Argissolo Vermelho-Amarelo situam-se nas áreas de encosta com declividade 

situada acima dos 10%, enquanto os locais com Latossolo Vermelho-Amarelo tiveram sua 

gênese associada ao sopé da escarpa, com declividades inferiores a 5%, o que possibilita 

maior infiltração e assim desenvolvimento do processo pedogenético de latolização (Figura 

11). Sobre tais solos, desenvolveu-se a Floresta Estacional Semidecidual Submontana. Para 

INEA (2010), a Floresta Estacional Decidual Submontana é caracterizada pela presença 

dispersa de maiores disjunções do tipo Florestal Decidual (Figura 12). Esta formação 

frequentemente ocorre nas encostas interioranas. Sua ocupação apresenta manchas entre o 

Espírito Santo e sul da Bahia, além de outras manchas nos estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, São Paulo, norte e sudoeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e nas encostas 

interioranas das serras marítimas. Tal cobertura vegetal reflete uma diminuição nos totais 

anuais de pluviosidade que, na área, chegam a apresentar média de 1.112 mm. No que se 

refere à temperatura, a média anual é de 23°C na base da escarpa, e de 21°C nas zonas de 

topo. A amplitude térmica entre o período mais quente (verão) e o período mais frio (inverno) 

fica em torno de 5°C.  
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5.2. Os sistemas antrópicos do município de Campos dos Goytacazes 
 

Os sistemas antrópicos são produtos da construção dos diferentes agentes sociais, ao 

longo da formação do território. Para melhor compreender a dinâmica atual dos sistemas 

antrópicos do município de Campos dos Goytacazes, a discussão será dividida em três partes: 

a primeira, que tratará da formação histórica; a segunda, os aspectos demográficos e 

econômicos; e a terceira, com alguns problemas ambientais originários dos sistemas 

antrópicos. 

 

5.2.1. A formação histórica do município de Campos dos Goytacazes 
 

O município de Campos dos Goytacazes tem por característica a apresentação de 

contrastes ecológicos, sociais e econômicos, devido ao seu caráter heterogêneo e complexo 

que emergiu diante de um contexto histórico-ambiental marcado por fases cronologicamente 

delimitadas de atividades econômicas. Neste contexto, dois grandes momentos 

geoeconômicos podem ser delimitados.  O primeiro, ligado às indústrias sucroalcooleiras, e o 

segundo está relacionado às atividades advindas da extração de petróleo (TOTTI e 

PEDROSA, 2006). 

Em relação ao histórico de ocupação da área de estudo, o sítio de fundação de Campos 

dos Goytacazes está situado às margens do rio Paraíba do Sul, cujas características naturais 

permitiu a existência de um elevado número de brejos e lagoas. Esta característica torna-se 

um empecilho à colonização, constituindo, a priori, um ponto positivo para os índios 

Goitacás, Guarulhos e Puris, que habitavam a região. As primeiras tentativas de colonização 

da região ocorreram no século XVI, inicialmente pelo tenente Pero de Góis, donatário da 

capitania de Paraíba do Sul. Para seu povoamento, a atividade canavieira foi desenvolvida e, 

em decorrência da economia canavieira, fundou-se a Vila da Rainha (CARVALHO e SILVA, 

2004). O projeto inicial de colonização de Campos fracassa quando, 
Depois de dois anos de incansável trabalho em seus domínios, o donatário, sentindo-
se falto de recursos, dirigiu-se a Lisboa disposto a consegui-los. Ao retornar 
encontrou todo o seu trabalho perdido: culturas, edificações, tudo fora destruído 
pelos índios, a própria povoação desaparecera com a fuga dos colonos, impotentes 
ante os assaltos constantes dos silvícolas. Sem se abater ante o golpe sofrido, Pero 
Góis da Silveira, com o auxílio do donatário vizinho, Vasco Fernandes, conseguiu 
reconstruir o povoado e restaurar as lavouras. Entretanto, ainda dessa vez não 
conseguiu o donatário lusitano fixar-se, em paz, nas terras que lhe haviam sido 
doadas. As constantes lutas com os selvagens extenuaram-no a ponto de desiludi-lo. 
Pobre e desesperado viu-se, finalmente, forçado a abandonar a capitania e regressar 
ao Reino. (IBGE, 1959, p. 222). 
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Após o regresso do antigo donatário a Portugal, ocorreu uma nova tentativa de 

colonização da área em estudo, por um novo donatário: Gil de Góis. Seu pleito não obteve 

êxito e, por conta das dificuldades de ocupação da área pelos portugueses, a mesma foi 

reintegrada ao patrimônio da Coroa Portuguesa (IBGE, 1959). 

Dessa forma, mesmo com o meio natural oferecendo condições favoráveis à instalação 

da cultura canavieira, a atividade não foi estendida pelo século XVII, sendo a pecuária 

extensiva desenvolvida como a segunda estratégia de colonização da região, atividade 

favorecida, em grande parte, pela cobertura vegetal de porte herbáceo característica da 

planície de brejos e pela abundância de concentração de água doce. Essa retomada do 

processo de colonização culmina na fundação da Vila de São Salvador, em 1677 (LAMEGO, 

1945). 

Já a partir do século XVIII, a atividade açucareira é reintroduzida no povoado e 

consolida-se como a mais influente e importante para a economia regional. Primeiramente, o 

sistema produtivo do açúcar gira em torno dos engenhos e, já a partir do século XIX, das 

usinas. A produção do açúcar fez com que Campos ganhasse grande influência no império 

brasileiro, ao constituir uma forte importância política e econômica fincada na aristocracia 

açucareira.  

Neste contexto, de protagonismo político e econômico no Brasil-império, Campos dos 

Goytacazes é emancipada no ano de 1835. Com a modernização do parque produtivo 

açucareiro que se constituía, o município passa a vivenciar significativos impactos, 

especialmente em termos de crescimento populacional, diversificação dos serviços e 

urbanização.  O crescimento urbano e a criação de infraestruturas de serviços começam a ser 

regulamentados em 1842, quando é criado o Código de Posturas da cidade, que discorria 

sobre a criação de estradas, arruamento, salubridade pública, comércio, asseio e livre trânsito 

das ruas e praças, ora agrupados em quatro grandes conjuntos de planejamento e gestão: 

saúde pública, urbanismo, segurança e moralidade, em acordo com padrões estabelecidos pelo 

modelo higienista2 (CARNEIRO et al, 2006). 

Havia também a preocupação com a população pobre e suas condições de moradia, 

expressa no novo, já atualizado, Código de Posturas de 1896. Grande parte dos habitantes do 

município aglomerava-se em cortiços insalubres no centro da cidade que eram, grande parte, 

                                                           
2 O controle de doenças, chamado de “higienismo”, foi adotado durante o Império, por conta da medicina urbana 
francesa trazida por seus arquitetos. Dentre seus objetivos, analisar lugares insalubres por si, como cemitérios e 
matadouros, controlar a circulação dos elementos naturais e organizar os equipamentos urbanos, tudo visto face à 
salubridade, era ordem dentre estes especialistas, adotado nos municípios brasileiros de então onde houve 
planejamento urbano (D’OLIVEIRA, 2002). 
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frutos da dinâmica da economia escravocrata abolida em 1888. Como reflexo da situação, 

Campos foi tomada por uma série de epidemias e surtos patológicos. Neste contexto, o 

engenheiro sanitarista Saturnino Rodrigues de Brito é contratado, em 1903, para repensar 

estratégias que pudessem reunir qualidade higienista e ordenamento urbano, ao passo que o 

fruto desse trabalho é o projeto de urbanização e saneamento da cidade de Campos dos 

Goytacazes – o Plano de Saneamento Saturnino de Brito, que teve como consequências 

sociais diretas a progressiva expulsão das famílias do centro da cidade, bem como a 

consequente refuncionalização do espaço central da cidade para as atividades 

predominantemente comerciais e, posteriormente, para a consolidação da atividades e 

residências ligadas à elite burguesa em ascensão nas primeiras décadas do século XX 

(CARNEIRO et al, 2006). 

Já nas décadas de 1950 e 1960, intensifica-se a dualidade centro-periferia indicada por 

Pinto3 (1987) apud Faria (2005), em que a zona urbana, em virtude da ciclicidade da cultura 

cafeeira, passa a ser alvo de grandes massas de trabalhadores rurais ora expropriados da 

propriedade da terra e sem referência qualificada de trabalho na cidade. A desaceleração do 

crescimento do parque industrial sucroalcooleiro, a partir dos anos 1950, agrava este cenário, 

produzindo um grande contingente populacional em situação de desemprego que responde 

pela origem dos bolsões de pobreza no entorno do município de Campos dos Goytacazes. 

Este movimento, que encontra suas raízes na desigual inter-relação campo-cidade 

desenvolvida pela divisão social do trabalho, desenvolve a segregação econômica e social 

responsável pelo adensamento das já existentes favelas e das áreas pobres do município de 

Campos (CARNEIRO et al, 2006). 

O declínio da indústria canavieira começa a ganhar força a partir da década de 1980, em 

que fatores como o crescente endividamento dos usineiros, a superprodução das usinas em 

contraposição à baixa procura, a queda do preço do açúcar, bem como a falta de um 

pensamento estratégico em reestruturar o setor, foram determinantes para a derrocada da 

indústria canavieira. 

Nesta conjuntura de crise, a Indústria Cerâmica, aproveitando o aparato técnico-urbano-

produtivo e o contingente populacional já concentrados em Campos, desponta na região a 

partir da microrregião conhecida como Baixada Campista, que possui uma grande 

concentração dessas olarias, fato este compreendido à luz da concentração, no terreno, de 

argila própria para esta manufatura, originária dos Depósitos Colúvio-Aluvionares (Figura 2). 

                                                           
3 PINTO, J. R. P. Um pedaço de terra chamado Campos: sua geografia e seu progresso. Campos dos 
Goytacazes: Almeida, 1987. 
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Segundo o Sindicato dos Ceramistas, atualmente existem em torno de aproximadamente 

100 (cem) olarias na região, que empregam aproximadamente 3 mil pessoas que, em sua 

maioria, constituem-se em trabalhadores de baixa renda, originários de famílias 

historicamente ligadas à cultura canavieira, sem qualificação e/ou elevado grau de instrução. 

A Figura 14 mostra a localização de 89 empresas situadas na área conhecida como Baixada 

Campista. 

A partir da década de 1970, a indústria do petróleo passou a influenciar a economia de 

alguns municípios do Norte Fluminense, especialmente a de Campos dos Goytacazes e 

Macaé, iniciando na região um novo processo de criação e/ou complexificação de 

oportunidades, questões sociais e demandas envolvidas com a expressiva injeção de royalties 

nos municípios, trazendo impactos estruturais, funcionais, sociais, urbanos e econômicos 

(TOTTI e PEDROSA, 2006). Verifica-se, como fruto da inserção dos royalties petrolíferos à 

receita municipal, não só algumas melhorias na infraestrutura local, mas também o histórico 

acirramento das lutas pela conquista do poder político da cidade, que responde por um dos 

maiores índices de PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. 

 

 

 



Figura 14 – Mapa de Localização das indústrias de cerâmica da Baixada Campista (Campos dos Goytacazes-RJ) 

 
Fonte: Bitar (2015). 

 



5.1.2. Os aspectos demográficos e econômicos do município de Campos dos Goytacazes 
 

O município de Campos dos Goytacazes é dividido em quatorze (14) distritos, sendo o 

distrito-sede, denominado Campos dos Goytacazes, é dividido em quatro (04) subdistritos. Os 

trechos urbanos dos subdistritos são divididos em bairros, conforme observa-se a Figura 15. 

As discussões referentes aos aspectos demográficos e econômicos serão divididas em 

partes: a primeira irá apresentar um panorama geral do perfil econômico municipal, para que, 

posteriormente, seja possível realizar uma correlação entre os distritos a partir da 

caracterização do uso e ocupação das terras em Campos dos Goytacazes, que será dividida em 

três grandes grupos: áreas naturais conservadas, áreas rurais e áreas urbanas (Figura 16). 

Neste contexto, ressalta-se a existência de uma divergência entre a área urbana mapeada 

por INEA (2010) e a área urbana adotada pelo IBGE no levantamento metodológico dos 

censos demográficos. Para o IBGE, os setores censitários são divididos conforme a Tabela 1 

e, na área de estudo, encontra-se predominantemente a situação urbana do tipo 1 a 3. Na 

situação rural predomina o tipo 8. 

 

Tabela 1 – Classificação dos Setores Censitários 

Situação urbana Situação rural 
1 – Área urbanizada de cidade ou vila 4 – Aglomerado rural de extensão urbana 
2 – Área não-urbanizada de cidade ou 
vila 

5 – Aglomerado rural isolado – povoado 

3 – Área urbana isolada 6 – Aglomerado rural isolado – núcleo 
 7 – Aglomerado rural isolado – outros 

aglomerados 
 8 – Zona rural, exclusive aglomerado rural 
Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 15 – Mapa de Divisão Política (Distritos) do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 16– Mapa de uso e ocupação das terras do município de Campos dos Goytacazes-RJ (cenário 
2010). 

 

Fonte: INEA (2010). 
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5.2.1.1. Perfil Econômico 
 

O município de Campos dos Goytacazes destaca-se, na atualidade e em tempos 

pretéritos, por algumas atividades econômicas, a saber: Cana-de-açúcar, Pecuária, Indústria 

Cerâmica, pela maior produção de petróleo do Brasil e, por fim, como importante centro 

comercial e de serviços. A importância do município extrapola suas fronteiras, sendo possível 

constatar sua forte influência econômica no Norte e Noroeste Fluminense, bem como no sul 

do Espírito Santo.  

  A metodologia utilizada para o cálculo do PIB considera uma divisão das atividades 

econômicas, cujos ramos, organizados na tabela 2, agrupam-se em: 

 Agropecuária; Indústria extrativista mineral; Indústria de transformação; Construção 

civil; Serviços industriais de utilidade pública; Comércio; Transportes; 

 Serviço de alojamento e alimentação; Comunicações; Serviços financeiros; 

Administração pública; Aluguel e Serviços prestados às empresas; 

 Educação, saúde e outros serviços de interesse público;  

 Serviços domésticos. 

Tabela 2 – Organização das Atividades Econômicas - IBGE 

Agricultura  Indústria  Serviços  
Lavoura Permanente  Extrativista Mineral  Comércio  
Lavoura Temporária  Transformação  Alojamento e alimentação  
Pecuária  Construção Civil  Transporte  
Horticultura  Serv. Ind. Utilidade Pública  Comunicações  
Extrativa vegetal  

 
Serv. Financeiros  

Silvicultura  
 

Ativ. Imobiliárias  
Pesca  

 
Administração Pública, Educação e Saúde 

Indústria rural/agropecuários Demais serviços  
Fonte: IBGE 

A verificação do Produto Interno Bruto (PIB) permite a construção de um panorama 

das receitas municipais, que, segundo dados do último censo demográfico do IBGE, de 2010, 

confere a Campos a 5ª posição entre as 10 cidades mais ricas do Brasil. 

A partir da tabela 3, é possível verificar o aumento progressivo do PIB de Campos, 

diretamente associado à política dos Royalties, instituída pela lei de número 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998. 
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Tabela 3 - PIB Municipal de Campos dos Goytacazes; 1999 – 2012 
Ano  PIB Municipal (R$) 
1999  3.614.527.000 
2000  5.644.907.000 
2001  6.009.792.000 
2002  7.854.594.000 
2003  9.572.418.000 
2004  11.041.006.000 
2005  16.653.399.000 
2006  23.134.307.000 
2007  20.811.798.000 
2008  29.206.675.000 
2009  20.157.567.000 
2010  25.836.677.000 
2011  37.204.320.000 
2012  45.129.215.000 
Fonte: IBGE, 2010; CEPERJ, 2015. 

 

Os Royalties são uma indenização paga pelas empresas empreendedoras de atividades 

econômicas baseadas na extração de recursos finitos da natureza. Em Campos, é a exploração 

de petróleo a atividade econômica geradora dos royalties. Tais indenizações podem ser 

efetivadas por duas maneiras: por receitas compensatórias pelos prejuízos ambientais 

decorrentes da exploração, ou ainda, em participações especiais que representam um 

pagamento diferenciado proporcional à produtividade e à rentabilidade de cada campo de 

petróleo. Neste contexto, fatores de mercado são importantes e decisivos para alterações de 

valores pagos, como é verificado em situações de oscilações do preço do barril de petróleo ou 

de questões geopolíticas internacionais ligadas ao setor energético. 

Ainda no que tange ao PIB, podemos visualizar também o PIB per capita, dado aferido 

a partir da divisão do PIB bruto municipal pela população absoluta. Na tabela 4 será exposto 

até o ano 2010, com base no Censo 2010, para não entramos no quantitativo de projeção de 

população. 
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Tabela 4 – PIB per capita do município de Campos dos Goytacazes-RJ 
Ano PIB Constante População PIB/percapita constante 
1999 7.479.682 413.197 18.102 
2000 10.722.643 408.974 26.218 
2001 10.772.160 412.370 26.123 
2002 13.075.505 415.793 31.447 
2003 14.160.775 419.267 33.775 
2004 14.943.553 422.731 35.350 
2005 20.947.675 426.212 49.148 
2006 27.533.127 429.667 64.080 
2007 24.014.941 426.154 56.353 
2008 32.262.946 429.507 75.116 
2009 21.026.359 441.748 47.598 
2010 25.313.179 463.545 54.608 

Fonte: IBGE – PIB Constante – IPCA - Ano base: 2010 - (x 1.000) 

 

Verifica-se flutuações nos dados do PIB e do PIB per capita, que são explicadas pelas 

alterações de valores arrecadados, bem como pela variação de população em alguns anos 

exemplificados. Como já mencionado anteriormente, variações na arrecadação dos royalties 

(maior parcela do PIB campista) são verificadas por alguns fatores políticos e 

mercadológicos, de escalas nacionais e internacionais. Dessa forma, como exposto nas tabelas 

3 e 4, o PIB de Campos é elevado, tanto para os padrões das cidades médias brasileiras, como 

também para os municípios da Região Norte Fluminense, novamente evidenciando a 

representatividade das receitas provenientes dos royalties do petróleo. 

Quanto aos setores econômicos e contribuições para o PIB, é possível verificar, através 

da tabela 5, algumas situações: 

 
 Tabela 5 - PIB por setores econômicos do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

Ano Agropecuária Indústria Serviços Impostos PIB 
1999 149.863 3.648.762 2.248.586 255.253 7.479.682 
2000 147.698 7.032.991 2.204.857 244.559 10.722.643 
2001 139.509 6.910.071 2.284.394 275.329 10.772.160 
2002 130.978 8.893.258 2.396.290 337.140 13.075.505 
2003 130.647 10.156.736 2.244.104 314.638 14.160.775 
2004 136.759 10.895.310 2.288.301 338.750 14.943.553 
2005 108.093 16.579.239 2.490.954 339.274 20.947.675 
2006 102.486 22.902.319 2.557.402 370.882 27.533.127 
2007 105.166 19.050.003 2.767.326 373.504 24.014.941 
2008 86.973 26.992.572 2.922.115 394.121 32.262.946 
2009 160.574 14.626.699 3.786.198 602.557 21.026.359 
2010 112.836 18.119.035 4.258.831 775.372 25.313.179 

         Fontes: IBGE, 2010 e CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas 
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A partir dessa tabela, podemos analisar a gradual decadência do setor agropecuário, 

decorrente, de fatores como o fechamento de usinas sucroalcooleiras, historicamente 

importantes para a economia do município. Há destaque, ainda, para a indústria, responsável 

pelo o alavancamento da arrecadação municipal, resultado direto da indústria do petróleo e 

derivados provenientes da economia pós-política dos royalties.  

No que tange ao setor de serviços, verifica-se um aumento significativo da contribuição 

de receitas a partir de 2009, que está relacionado, em parte, ao empreendimento do Porto do 

Açu, em que várias empresas se instalaram no município. Destaca-se, ainda neste contexto, a 

expansão do polo universitário campista, com a abertura de novos cursos na Universidade 

Federal Fluminense e a expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense, bem como os empreendimentos comerciais e imobiliários a ela associados.  

Esta conjuntura, em si, torna a cidade um centro de atração populacional, de geração e 

oferta de serviços e de grande consumo na região Norte Fluminense, com profundos reflexos 

em termos de crescimento na arrecadação de impostos. A tabela 6 representa a participação 

total dos setores econômicos na geração PIB municipal. 

Tabela 6 - Participação dos setores econômicos no PIB de Campos dos Goytacazes 

Participação das atividades econômicas (%) 
 Total Agropecuária Indústria Serviços 
1999  100 2,07 50,51 47,42 
2000  100 1,41 67,12 31,47 
2001  100 1,33 65,83 32,84 
2002  100 1,03 69,81 29,16 
2003  100 0,94 73,35 25,70 
2004  100 0,94 74,60 24,46 
2005  100 0,52 80,45 19,03 
2006  100 0,38 84,32 15,31 
2007  100 0,44 80,58 18,98 
2008  100 0,27 84,73 15,00 
2009  100 0,79 71,62 27,60 
2010  100 0,46 73,84 25,70 

           Fontes: IBGE, 2010 e CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas. 

 

 A apreensão destes dados permite constatar a importância das atividades de comércio, 

construção civil e serviços, ora associados ao boom econômico do petróleo. Um fator 

importante a destacar, neste contexto, é a queda da atividade agropecuária. Esse cenário é 

representado pelas mudanças que ocorreram no perfil econômico do município que, até o fim 

dos anos 80, centrava basicamente suas atividades na produção agrícola e, aos fins do século 

XX, volta-se à dinâmica petroleira da economia e aos seus efeitos socioespaciais.  
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5.2.1.2. Uso e ocupação das terras 
 

A discussão referente ao uso e ocupação das terras serão norteadas pelas Figuras 15 e 16 

e pela leitura da Tabela 7, que agrupa as classes de uso em categorias reunidas em três grupos: 

áreas naturais conservadas, áreas rurais e áreas urbanas. 

 

Tabela 7 – Área das classes de uso e ocupação das terras do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ 

Grupo Categoria Área (km²) % 

Áreas naturais 
conservadas 

Floresta 349,226 8,63 
Vegetação Secundária em Estágio Inicial 18,487 0,46 
Mangue 1,371 0,03 
Restinga 19,622 0,48 
Cordões arenosos 28,669 0,71 
Áreas úmidas (brejos) 91,486 2,26 

 Afloramentos rochosos 9,892 0,24 
 Corpos Líquidos 201,626 4,98 

Áreas rurais 

Agricultura (cana-de-açúcar) 1.017,37 25,14 
Agricultura (outros cultivos) 0,809 0,02 
Pastagens 2.132,57 52,69 
Pastagens em várzea 117,651 2,91 

Áreas urbanas Ocupação urbana de alta intensidade 20,694 0,51 
Ocupação urbana de média intensidade 38,076 0,94 

Total  4047,548 100,00 
 

Considerando o que é computado pelas regiões censitárias, a área urbana apresenta uma 

extensão territorial de 363,198 km², englobando zonas que, na Figura 16, foram computadas 

por outros tipos de uso associados às áreas naturais conservadas e às áreas rurais. 

Conforme Amorim (2011), as áreas naturais conservadas passaram a ser consideradas 

como sistemas antrópicos, pois a sociedade tem desenvolvido ações na tentativa de preservar 

e/ou conservar estas formações naturais, através da criação de leis de proteção e/ou 

conservação dos recursos naturais. 

Amorim (2011) também destaca que a criação de leis ambientais no Brasil tem sido a 

forma mais eficaz de minimizar os efeitos e de coibir a devastação dos recursos naturais, 

apesar das falhas em sua aplicação. As áreas que representam grande riqueza em seus 

ecossistemas e que, porventura, estão sob qualquer tipo de ameaça, são instituídas como áreas 

protegidas. No entanto, o que se observa é a sua descaracterização antes mesmo da 

implementação da legislação específica ou o seu descumprimento, com o desrespeito a seus 

limites e ausência efetiva de fiscalização. 
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Considerando a diversidade natural do município de Campos dos Goytacazes, a 

aplicação do Código Florestal Brasileiro – Lei nº. 12.651 de 25/05/2012 e da Constituição 

Federal de 1988 (Quadro 7) respalda a criação de Unidades de Conservação que possam 

proteger e/ou conservar as áreas de Remanescentes de Mata Atlântica e Restinga, bem como a 

cobertura vegetal no entorno dos corpos hídricos (Figura 13). 

 

Quadro 7- Leis Federais, que respaldam a preservação dos Sistemas Antrópicos de Áreas 
naturais conservadas 

Lei Disposição 

Código Florestal, Lei 
nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012. 
 

Art. 3o – Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(...) 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 
Art. 4o – Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 
mínima de:  
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 
de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
(...) 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
(...) 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo está definida pelo plano horizontal determinado 
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 
ponto de sela mais próximo da elevação; 
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X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação; 
Art. 6o – Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas 
de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com 
florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes 
finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra 
e de rocha; 
II - proteger as restingas ou veredas; 
III - proteger várzeas; 
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público;  
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 

Constituição Federal 
Capitulo IV 
Meio Ambiente 

§ 4°. – A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal mato-grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

Amorim (2011) aponta que, além do Código Florestal, a promulgação da Lei nº 9.985, 

de 18/07/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e dá 

outras providências. Esta, por sua vez, em seu art. 2º, item I, define Unidade de Conservação 

como: 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime de administração ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. 

 
O Capítulo III das Categorias de Unidades de Conservação da Lei nº 9.985, de 

18/07/2000, em seu art. 7º, dividiu as Unidades de Conservação em dois grandes grupos: 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.  

O art. 8º identifica as Unidades de Proteção Integral, assim como os artigos 9, 10, 11, 12 

e 13. Na área em estudo, existe apenas um Parque Estadual, o Parque Estadual do Desengano, 

que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e preservação ambiental, na recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico. 

O Parque Estadual do Desengano (PED) apresenta área atual de 22.000 ha. Tem sua 

área distribuída entre os municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidélis e Santa Maria 
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Madalena. O trecho do PED situado em Campos dos Goytacazes está no distrito de 

Morangaba (Figura 15). 

O PED foi criado pelos Decreto-Lei no 250 de 13/04/1970 e o Decreto no 7.121 de 

28/12/1983. INEA (2010) afirma que o processo de regularização fundiária foi iniciado e que 

existe um Plano de Manejo. A legislação diz que todas as unidades de conservação deverão 

dispor de um plano de manejo. Plano de manejo define-se como um documento técnico 

elaborado a partir dos objetivos da unidade, visando a estabelecer o seu zoneamento e o uso e 

manejo dos recursos naturais. O plano de manejo de uma unidade deverá ser elaborado no 

prazo de até cinco anos da data de criação da unidade de conservação (AMORIM, 2011).  

INEA (2010) diz que no PED existe um centro de visitantes/pesquisadores e que seu 

conselho gestor foi criado. O principal objetivo do PED é a conservação dos Recursos 

Naturais nas áreas de Escarpas e Cristas Alinhadas cobertas por remanescentes de Mata 

Atlântica (Floresta Ombrófila Densa Submontana). 

Os limites do PED apresentam 61,13% de sua área no município de Campos dos 

Goytacazes, 33,60% no município de Santa Maria Madalena e apenas 5,27% de sua área no 

município de São Fidélis. Cabe ressaltar que nem toda a área de Floresta do distrito de 

Morangaba está englobada no PED, pois a sua área de Floresta é de 238,78 km², enquanto a 

área do PED em Campos dos Goytacazes é de aproximadamente 130 km². 

Considerando a área total de Florestas do município de Campos dos Goytacazes, de 

aproximadamente 350 km², com exceção do Distrito de Morangaba que abarca cerca de 70% 

das áreas de floresta, os demais distritos apresentam áreas baixas de remanescentes florestais. 

Destacam-se os distritos de Ibitioca, com 7,27%, e Serrinha, com 7,25%, de áreas cujos 

remanescentes florestais poderiam ser usados na demarcação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN) - áreas privadas, gravadas com perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica. 

O Capítulo VI da Lei nº 9.985/00 das Reservas da Biosfera, em seu artigo 41, faz 

referência à Reserva da Biosfera como um modelo adotado internacionalmente, de gestão 

integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com o objetivo básico de 

preservação da diversidade biológica, de desenvolver atividades de pesquisa, o 

monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria 

da qualidade de vida das populações. Como o município de Campos dos Goytacazes está 

incluído na área da Mata Atlântica, é área integrante da Reserva da Biosfera. 

Outra categoria das áreas naturais conservadas que precisa ser destacada são os corpos 

líquidos e as várzeas. No município, estas situam-se no distrito de Campos dos Goytacazes, 
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com destaque para as margens do rio Paraíba do Sul, bem como nas diversas lagoas, 

destacando a Lagoa de Cima, localizada entre os distritos Ibitioca e Morangaba, a Lagoa Feia 

que está no distrito de Tócos e as lagunas situadas no distrito de Mussurepe. Além disso, as 

várzeas situadas nas porções rebaixadas de todos os distritos também são consideradas áreas 

de preservação. Tais categorias são Áreas de Proteção Permanente (APP), considerando o 

artigo 4 da Lei nº 12.651 (Quadro 7). Como o processo de ocupação ao entorno destas áreas é 

antigo, boa parte do que previsto no Código Florestal não é respeitado, considerando que a 

degradação da cobertura vegetal ocorreu antes de 22/06/2008. 

E por fim, as restingas e cordões litorâneos situados nos distritos de Mussurepe, 

principalmente na localidade de Farol de São Tomé e Xexé, também são consideradas APPs, 

devendo ser preservadas. O que se observa é a substituição desta cobertura vegetal por área de 

segunda residência, destinada ao turismo regional. 

Este trabalho deve oferecer destaque às áreas rurais, uma vez que mais de 80% do 

território do município de Campos dos Goytacazes apresentam atividades ligadas à agricultura 

temporária (cana-de-açúcar predominantemente) e pastagens. Como as bases de dados 

referentes à agricultura e pecuária fornecidas pelo IBGE referem-se apenas à totalidade do 

município, optou-se por inicialmente discutir sobre a totalidade do município, e 

posteriormente, a partir das Figuras 15 e 16 discutir as áreas de pastagem e agricultura por 

distrito. 

As áreas agrícolas do município de Campos dos Goytacazes, conforme o cálculo 

executado no software Arc GIS 10.3, apresentam uma área de 1.018,18 km² (cerca de 25,16% 

da área total do município). Já os dados fornecidos pelo sistema SIDRA, baseados nos 

informes da Produção Agrícola Municipal (PAM) representadas nas tabelas 8 e 9, apresentam 

algumas diferenças. Acredita-se que a área estimada pelo Mapa de Uso e Ocupação das Terras 

(Figura 16) apresente uma área superior devido aos seguintes fatores:  

 O sensor utilizado para a classificação da imagem, o Landsat 5 (bandas 5, 4 e 3), que 

apresenta uma resolução espacial baixa; 

 Por se tratar da interpretação de uma imagem orbital, em que pode ocorrer a confusão 

entre os pixels no processo de classificação. 

 Os dados fornecidos pela prefeitura municipal podem ser subestimados. 



Tabela 8 – Área plantada (em km²), área colhida (em km²) e quantidade produzida da lavoura temporária entre 2010 e 2014 

Lavoura temporária 
Área plantada (km²) Área colhida (km²) Quantidade produzida 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Abacaxi (Mil frutos) 1,3 1,24 2,25 2,90 3,70 1,3 1,24 2,25 2,9 3,7 3.250 1.240 4.275 6.510 7.030 

Arroz (em casca) 
(Toneladas) 0,3 0,3 0,95 0,25 0,2 0,3 0,3 0,95 0,25 0,2 120 120 380 100 80 

Batata-doce (Toneladas) 0,39 0,2 0,2 0,08 0,08 0,39 0,2 0,2 0,08 0,08 468 240 240 88 88 
Cana-de-açúcar (Toneladas) 739,4 585,92 600,00 540,00 531,00 739,40 585,92 600,00 540,00 531,00 3.697.000 2.929.600 2.880.000 2.300.000 2.655.000 
Feijão (em grão) (Toneladas) 0,32 0,4 0,4 0,4 0,4 0,32 0,4 0,4 0,4 5 29 24 24 48 6 

Mandioca (Toneladas) 6 4,98 3,9 50,7 50,7 60,0 40,98 30,9 50,7 50,7 9.000 5.976 5.460 6.053 6.042 
Melancia (Toneladas) 0,11 0,1 0,1 0,1 - 0,11 0,1 0,1 0,1 - 110 100 100 100 - 

Melão (Toneladas) 0,08 0,06 0,06 0,06 - 0,08 0,06 0,06 0,06 - 80 60 60 60 - 
Milho (em grão) (Toneladas) 0,9 0,3 2,10 0,65 0,65 0,9 0,3 2,1 0,65 0,16 225 70 523 161 39 

Tomate (Toneladas) - 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 - 250 250 500 500 
Fonte: PAM – SIDRA/IBGE (2016) 

Tabela 9 – Área plantada (em km²), área colhida (em km²) e quantidade produzida da lavoura permanente entre 2010 e 2014 

Lavoura permanente 
Área plantada (Hectares) Área colhida (Hectares) Quantidade produzida 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Abacate (Toneladas) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 168 168 168 168 152 

Banana (cacho) (Toneladas) 3,28 2,95 1,50 0,9 0,9 3,28 2,95 1,50 0,9 0,9 2.296 2.065 1.200 940 940 
Café (em grão) Total (Toneladas) 0,20 0,2 0,4 0,23 0,23 0,2 0,2 0,42 0,23 0,23 16 20 63 25 21 

Café (em grão) Arábica (Toneladas) - - 0,42 0,23 0,23 - - 0,42 0,23 0,23 - - 63 25 21 
Coco-da-baía (Mil frutos) 1,66 1,65 1,95 1,40 1,40 1,66 1,65 1,95 1,40 1,40 4.000 2.600 2.925 2.560 1.960 

Goiaba (Toneladas) 0,25 0,19 0,19 0,04 0,05 0,25 0,19 0,19 0,04 0,05 450 342 342 62 65 
Laranja (Toneladas) 0,91 0,19 0,15 0,10 0,10 0,91 0,19 0,15 0,10 0,10 910 342 210 130 130 
Limão (Toneladas) 0,12 0,19 0,20 0,12 0,12 0,12 0,19 0,20 0,12 0,12 180 342 340 117 117 
Manga (Toneladas) 0,39 0,39 0,35 0,25 0,25 0,39 0,39 0,35 0,25 0,25 390 624 595 301 301 

Maracujá (Toneladas) 0,2 0,24 0,15 0,15 0,15 0,20 0,24 0,15 0,15 0,15 300 360 225 225 225 
Fonte: PAM – SIDRA/IBGE (2016) 



O único consenso que se pode fazer é que predomina a lavoura de cana-de-açúcar no 

município de Campos dos Goytacazes, cultivo este de inserção secular, de grande 

expressividade para a dinâmica econômica do município. Faremos uma retrospectiva da 

inserção deste cultivo na área em estudo, mas antes de nos atermos a este cultivo, faremos 

uma discussão sobre os demais tipos de lavoura que caracterizam a dinâmica agrária de 

Campos. 

Observando as tabelas 8 e 9, verifica-se que existe o predomínio da destinação das 

terras para os cultivos temporários. A lavoura permanente tem apresentado, ao longo dos 

últimos 4 anos, variações nas áreas plantadas e colhidas, que se refletem na quantidade 

produzida. Os cultivos de banana, goiaba, laranja e manga vêm, desde 2010, perdendo área 

plantada e colhida. Outro destaque são os cultivos de café e coco-da-baía, cujos 

comportamentos são semelhantes: tiveram suas áreas ampliadas entre 2010 e 2012 e 

diminuíram área plantada e colhida entre 2013 e 2014 (Tabela 9). 

Já no que se refere às lavouras temporárias, predomina o cultivo de cana de açúcar. Os 

demais cultivos têm sofrido variação na área plantada e colhida. Destaca-se a expansão do 

cultivo de mandioca e a expansão da área (mais modesta) das plantações de abacaxi e feijão. 

Observa-se também que, entre os anos de 2010 e 2012, houve uma ampliação da área plantada 

e colhida de arroz e milho, ao passo que os plantios de batata-doce e melancia sofreram um 

declínio. Também é possível verificar que as culturas de melão e tomate mantiveram-se 

praticamente constantes. 

A partir da interpretação das Figuras 16 e 17, verifica-se que a maior área de plantio de 

cana-de-açúcar está no distrito-sede, com área de 378,03 km² (37,16% da área total de cana-

de-açúcar), seguidos pelo distrito de Travessão, com área de 211,59 km² (20,8%), de Tócos, 

com 134,18 km² (13,19%), de Vila Nova de Campos, com 7,76% (área de 78,90 km²) e de 

São Sebastião, com cerca de 71,84 km² (7,04%). Em Morro do Coco, a área é um pouco 

superior a 20 km², e nos distritos de Dores de Macabu e Mussurepe, as áreas com cultivo de 

cana-de-açúcar chega um pouco mais que 13 km². 

Ao longo da história da lavoura de cana-de-açúcar, a área plantada e colhida diminuiu 

gradativamente. Para compreender a dinâmica deste cultivo, é importante fazer um 

retrospecto da inserção, estabelecimento e declínio deste cultivo na área em estudo. 

A implantação da atividade canavieira ocorreu na Capitania de São Tomé (área que hoje 

se insere o atual município de Campos dos Goytacazes), quando seu donatário, Pero de Goés, 

no final de 1538, inicia o cultivo das primeiras mudas de cana no local onde foi fundada a 

Vila da Rainha. Primeiramente, o cultivo era voltado para alimentação do gado que era criado 
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nessa região. Porém, pelo crescente embate com os indígenas habitantes da região, o primeiro 

engenho fundado por Goés não prospera e o norte fluminense passa a ter a pecuária como 

principal atividade. Posteriormente, com a instalação de outros engenhos de cana, a atividade 

pecuária passa a fornecer, de um lado, a tração animal para transporte da produção e moagem 

de cana e, de outro, a alimentação dos senhores e escravos. Esta conjuntura, de divisão do 

trabalho que gira em torno do setor canavieiro, facilita a ocupação da região e é, no município 

de Campos, um elemento fundamental da formação socioespacial (FRANCISCO, 2009). 

Já no período imperial, passa a haver uma demanda dos produtores para que o governo 

pudesse subsidiar o processo de modernização produtiva, o que incorre na reaparelhagem do 

maquinário e da produção. Nesse contexto, surgem os engenhos centrais, que exercem a 

função de moer a cana e processar o açúcar, ficando o cultivo, a cargo dos fornecedores. O 

primeiro engenho central, denominado Quissamã, foi implementado em 1877, no município 

de Macaé. Porém, esse modelo de produção enfrentou problemas pelo fato de haver 

desconhecimento operacional dos novos equipamentos, falta de interesse dos fornecedores, 

além dos custos excessivos com a aquisição de lenha para as caldeiras. O Engenho Central de 

Quissamã teve bastante influência no ânimo dos produtores de açúcar da região, sendo 

considerado o ponto de partida da transformação da indústria açucareira do Brasil (MEIRA, 

2012). 

Durante o império, o desenvolvimento dessas grandes unidades de produção açucareira 

era demorado e representava um sistema produtivo em seus mais modernos padrões. Neste 

sentido, alguns dos engenhos centrais passaram por um processo de transformação, alguns 

mantendo sua notoriedade, outros, não. A região de Campos dos Goytacazes passa, assim, a 

desativar pequenos e médios engenhos para suprir a necessidade de matéria-prima de grandes 

usinas, tornando-se o principal município produtor de açúcar do Rio de Janeiro (MEIRA, 

2012). 

Instala-se, nesse momento, o início do primeiro processo de declínio da cana, em vista 

do fato de que o abastecimento das usinas fluminenses advinha geralmente de pequenos e 

médios produtores, que outrora, também haviam sido senhores de engenho na região. Os 

pequenos e médios produtores, ora vendo-se numa situação de impossibilidade competitiva e 

de acúmulo de prejuízos, preferem vender a produção canavieira, em lugar do processamento 

e refino dos produtos sucroalcooleiros (MEIRA, 2012). O barateamento do preço da cana e a 

ausência de uma articulada rede logística de compra, venda, negociação e processamento, 

característicos deste contexto, retroalimenta a situação de dificuldades enfrentadas pelos 

pequenos e médios setores produtivos. 
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Há, assim, a partir de 1850, a diminuição progressiva dos engenhos de Campos, sendo 

esse processo acelerado pela construção dos engenhos centrais e usinas. Em 1919, a revista A 

Lavoura constrói um balanço do quantitativo de usinas no estado do Rio de Janeiro, 

contabiliza um total de trinta e três, em vinte e seis delas localizavam-se no município de 

Campos. Porém, o século XX traz modificações no que tange à abordagem dada a 

monocultura, que passa a ser vista como um reforço para o “atraso econômico” do país, 

conjuntura esta acentuada com a crise dos preços dos principais commodities produzidos pelo 

país. Nesse contexto, há um encorajamento para modificação dos espaços produtivos que, até 

então, em Campos, eram marcados por uma especialização: a cana-de-açúcar (MEIRA, 2012). 

Principalmente após a Primeira Guerra Mundial, há uma situação deficitária decorrente 

da queda dos preços, afetando diretamente a renda dos grandes produtores, que acumularam 

prejuízos com o incentivo à policultura e a recuperação da indústria açucareira da beterraba. O 

café também se inseria na lista dos que defendiam a policultura, mesmo com a baixa 

exportação e lucratividade. Em relação ao Rio de Janeiro, o município de Campos e alguns 

vizinhos ainda concentravam boa parte da indústria açucareira, mas com essa tendência da 

diversificação, surgem novos centros de produção ou de crescimento das áreas produtoras nas 

áreas costeiras, tendo a produção cafeeira um importante e crescente papel na agricultura do 

estado. Assim, a presença da lavoura cafeeira nas áreas tradicionais permanece forte, como 

também a cana-de-açúcar, que não deixa de continuar exercendo um papel de destaque na 

economia (MEIRA, 2012). 

Ainda no início do século XX, o estado do Rio de Janeiro se organizou como um grande 

parque agroindustrial sucroalcooleiro, obtendo inclusiva participação de capital estrangeiro. 

Após 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, surgem no Brasil Institutos, Ministérios e 

demais órgãos de controle e gestão que reforçam o processo de centralização política. No 

âmbito econômico, o Estado passa a assumir o papel de empresário e investidor, sendo a 

criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), no ano de 1933, uma dessas medidas de 

propulsão do setor industrial canavieiro do estado do Rio. O IAA passa, então, a intervir 

diretamente no setor agroindustrial sucroalcooleiro, administrando os preços do açúcar e do 

álcool, bem como intermediando as negociações entre fornecedores e usinas de grande porte 

(FRANCISCO, 2009). 

Na década de 1950, o estado de São Paulo passa a usufruir de grande aumento de sua 

produção sucroalcooleira, por conta de dois grandes fatores: a concentração técnica, que 

permitiu uma maior capacidade logística e produtiva, e os solos férteis, ideais ao cultivo.  São 

Paulo chega à década de 1960 assumindo a liderança nacional na produção de açúcar e de 
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álcool, tendo em vista a preocupação com o aumento do rendimento agrícola e a 

modernização das instalações industriais. Já o estado do Rio de Janeiro manteve o setor 

sucroalcooleiro estagnado entre as décadas de 1930 e 1960, estabelecendo-se como uma 

periferia desse setor (FRANCISCO, 2009). 

Nessa época, o Brasil vinha substituindo boa parte da sua estrutura ferroviária por 

rodovias, incentivando a produção em larga escala de veículo à gasolina, acabou por deparar-

se com uma crise enérgica pelo aumento do preço do barril do petróleo que desencadeou uma 

crise nos anos 1970. Nesse contexto, o Estado brasileiro passa a investir recursos em 

incentivo ao uso do álcool como combustível, surgindo o PROÁLCOOL, sendo esse 

incentivo de grande importância para a expansão das atividades produtivas do complexo 

agroindustrial sucroalcooleiro. Eliminaram-se as indústrias improdutivas pelos incentivos à 

fusões, incorporações e localização das unidades menores, também incorporando a 

modernização do parque industrial. Esses incentivos aumentaram em grande escala o parque 

industrial do Norte Fluminense, porém, sem ampliar as lavouras em tamanho suficiente para 

suprir as novas demandas. Também pelo fato das usinas serem alocadas próximas umas das 

outras, a concorrência pela cana-de-açúcar era constantemente acirrada, gerando escassez da 

matéria-prima (FRANCISCO, 2009). 

No que tange ao período de agravamento da situação de crise do setor produtivo 

canavieiro, podemos destacar que, segundo Barbosa (2003), o início dos anos 90 é 

caracterizado pela política governista de desregulamentação do Estado no setor e, neste 

contexto, foi retirado o suporte às usinas e destilarias, culminando no enfraquecimento da 

produção e no conseguinte desmonte do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). 

Tal medida promoveu a liberação dos preços do açúcar e do álcool, que historicamente 

mantinham-se controlados por políticas do Estado. Somado a essa nova realidade, há ainda 

um fator de ordem produtiva muito importante: a escassez regional de matéria-prima, que 

outrora foi muito farta por conta das extensas áreas de plantio e capacidade produtiva. Assim, 

em um ritmo muito menor, a setor canavieiro mantém o estagnado cenário produtivo até os 

diais de hoje no município de Campos, conforme pode ser observado na tabela 10. 
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Tabela 10 -  Evolução da produção agrícola de Campos dos Goytacazes – Lavoura 
Temporária (Cana-de-açúcar) entre os anos de 2004 e 2013 

Variáveis 2004 2013 
quantidade produzida (em toneladas) 4.997.272 2.300.000 
valor da produção (mil reais) 104.943 64.400 
área plantada (hectares) 96.101 54.000 
área colhida (hectares) 96.101 54.000 
rendimento médio (kg por hectare) 52.000 42.593 

 Fonte: PAM – SIDRA/IBGE (2016) 

 

 Alguns fatores são fundamentais, para compreendermos o cenário de crise da 

economia canavieira, em Campos dos Goytacazes. Algumas dificuldades são relacionadas por 

Francisco (2009), faremos aqui um breve resumo dos pontos discutidos. 

 Primeiramente, o solo que, apesar da imensa área destinada ao cultivo, não possui 

condições de excelência, e em algumas áreas, como a baixada campista, possui uma elevada 

salinidade, o que compromete o rendimento da cana em Campos. 

 Outro fator destacado é o índice pluviométrico, não havendo uma rigorosa 

regularidade entre os períodos de chuvas e de estiagem, o que compromete muito as 

plantações, principalmente em épocas de cheias que inundam as áreas de plantação na baixada 

campista.  

 Diretamente associada a essa questão pluviométrica, pode-se citar ainda a série de 

obras de canais construídos pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS)4, 

que, num primeiro momento buscavam a drenagem de extensas áreas alagadas, 

principalmente na baixada campista, com o propósito de combater diversas doenças 

condicionadas pelo ambiente pantanoso, característico do período. Com a falta de 

manutenções periódicas e as mudanças verificadas nos índices pluviométricos, apresenta-se 

um cenário de intensas chuvas em alguns meses, o que acarreta alagamentos em grandes áreas 

de lavoura, como também períodos longos de estiagem. Estas transformações remetem uma 

mudança no perfil hídrico do município que, segundo Francisco (2009), demonstram áreas 

antes potencialmente propensas aos alagamentos que agora passam a necessitar de irrigação. 

 Ainda no que tange às dificuldades e à baixa produtividade da cana campista, um 

ponto importante destacado por Francisco (2009) é a questão da estrutura fundiária. Campos 

diferentemente de outras áreas produtoras de cana no Brasil, possui uma predominante parcela 

                                                           
4 O DNOS foi criado em 04 de julho de 1940, pelo Decreto Lei nº 2.367, para executar obras de saneamento 
geral e básico, em áreas rurais e urbanas para a defesa contra inundações, controle de enchentes, recuperação de 
áreas para o aproveitamento agrícola ou instalação de indústrias e fábricas, controle da poluição das águas e 
instalação de sistemas de água e esgoto. 
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de sua área plantada de cana (cerca de 85%, em 2008) concentrada em pequenas e médias 

propriedades, o que, em termos econômicos, pode vislumbrar uma situação de maior 

distribuição de recursos, mas que, no campo da atuação do investimento e modernização do 

setor, torna-se um empecilho, já que dificulta a inserção de máquinas mais modernas, pois, 

segundo Francisco (2009), não há um associativismo. 

 Porém, essa visão pode ser questionada, a partir do debate acerca da mão-de-obra, 

considerada escassa no município e que demanda grandes contingentes temporários de fluxos 

de trabalhadores. Sobre a escassez de mão-de-obra em Campos pode estar atribuída a uma 

mudança no perfil da estrutura populacional, como podemos visualizar na tabela 11, com base 

no IBGE: 

 

Tabela 11 - População rural e urbana de Campos dos Goytacazes 
Evolução da População Urbana e Rural 
ANO Total Urbana Rural 
1940 180.677 63.782 116.895 
1950 200.327 79.790 120.537 
1960 246.865 124.768 122.097 
1970 285.440 167.330 118.110 
1980 320.868 195.391 125.477 
1991 376.290 317.981 58.309 
2000 406.985 364.177 42.808 
2010 463.731 418.725 45.006 

                                          Fonte: IBGE 

 

A análise da tabela permite estabelecer uma historicidade de grande fluxo populacional 

do campo para a cidade, dinâmica que é marca da população brasileira em geral.  Em 

Campos, duas explicações podem ser brevemente desenvolvidas. A primeira está ligada à 

diversificação dos setores produtivos urbanos, que retroalimentam os índices de emprego, 

concentração populacional e urbanização. Outra causa possível é a conjuntura de crise na 

atividade canavieira que, com o fechamento de usinas, incorre numa dinâmica de repulsão 

populacional, fazendo com que as famílias que outrora ocupavam-se do trabalho nas lavouras, 

estejam em progressivo regime de deslocamentos para as cidades na busca por melhores 

condições de vida e oportunidades, o que nem sempre se concretiza. 

 Ainda sobre a decadência da atividade canavieira, com base em Mesquita (2012), 

podemos ver a progressão do encerramento das atividades das usinas campistas, como 

podemos averiguar na tabela 12:  
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Tabela 12 – Progressão do encerramento das atividades das usinas campistas (1970-2005) 
Relação de indústrias sucroalcooleiras de Campos: 1970 - 2005 

Usinas 1970-
1972 

1973-
1979 

1980-
1984 

1985-
1989 

1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2005 

Mineiros x       
Poço Gordo x       
Santo Antônio x       
Novo Horizonte x x x     
Outeiro x x x x x   
Queimado x x x x x   
Santo Amaro x x x x x   
Cambaíba x x x x x x  
São João x x x x x x  
Cupim x x x x x x x 
Paraíso x x x x x x x 
Santa Cruz x x x x x x x 
São José/COAGRO x x x x x x x 
Sapucaia x x x x x x x 
Fonte: Adaptado de MESQUITA (2012) 

Conforme ANP (2014), as usinas em funcionamento são: 

 Canabrava 
 Coagro 
 Paraíso 
 Sapucaia 

 Para visualizarmos essa questão, a partir do levantamento agrícola, foi possível 

exemplificar tal fato na Tabela 13: 

 

Tabela 13 -  Comparação da produtividade da cana-de-açúcar por área (ha) entre Campos dos 
Goytacazes e Jaboticabal-SP. 

Índices de produção e participação 
Municípios produtores de 

cana-de-açúcar 
Área 

colhida 
(ha) 

Quantidade 
produzida 

(t) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Participação na 
produção total 
nacional (%) 

Valor da 
produção 

(1.000 R$) 
Campos dos Goytacazes 84.781 3.815.145 45.000 0,8 80.118 

Jaboticabal-SP 40.000 3.600.000 90.000 0,8 117.756 
Brasil 6.144.286 457.245.516 74.418 100 16.969.188 

Fonte: Adaptado de MESQUITA (2012), IBGE, 2010 

 

Em relação à produtividade, Campos se encontra bem abaixo da média dos maiores 

produtores nacionais, se considerarmos a quantidade produzida pela área colhida. Outro 

destaque é o valor da produção, que é muito abaixo das principais produções paulistas, este 

que hoje é o principal adversário no mercado. 
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A partir do cenário econômico apresentado, é possível visualizar uma mudança nas 

características econômicas do município de Campos dos Goytacazes. Com um passado 

importantíssimo tanto na economia canavieira, como na pecuarista, notamos a queda desses 

dois setores, em virtude da ascensão da economia industrial do petróleo e da ampliação do 

setor de serviços. 

No tocante às usinas sucroalcooleiras de Campos, realizamos uma visita às instalações 

da Usina Sapucaia (Foto 1), a maior usina do Estado do Rio de Janeiro e uma das únicas 

usinas ativas do município. Inativa durante quatro anos, a usina foi alvo de investimentos – 

que ultrapassam os 16 (dezesseis) milhões de reais – por parte da atual administradora, a 

COAGRO (Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro), e, em 2015, voltou à 

ativa. 

 

 Foto 1 – Fachada da Usina Sapucaia.  

 
Fonte: Autoria própria. Dezembro/2015. 

 

Nesta visita, foi possível observar um maquinário moderno, muito diferente do que era 

comum nas usinas campistas, que outrora corroborou para o declínio da indústria canavieira 

local (Fotos 2 e 3). 
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Foto 2 – Tonéis de destilação e preparo do álcool na Usina Sapucaia. 

 
Fonte: Autoria própria. Dezembro/2015. 

 

Foto 3 – Armazenamento de Etanol na Usina Sapucaia. 

 
Fonte: Autoria própria. Dezembro/2015. 

 

Apesar da modernização da produção, que, segundo os técnicos representantes, pode 

chegar, futuramente, a moer 2 milhões de toneladas de cana, ainda foi possível visualizar 

sinais da antiga estrutura produtiva das usinas campistas, destacando em especial, a queima da 

cana que, no caso observado, é feita pelos cooperados que vendem as suas produções para a 

COAGRO (Fotos 4 e 5) . Esta prática, ainda comum em Campos, está em desacordo com o 

que diz a Lei nº. 5.990, de 20 de junho de 2011, que dispõe sobre a eliminação gradativa da 
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queima da palha da cana-de-açúcar e, em seu artigo primeiro, destaca: As agroindústrias, 

produtoras de açúcar e etanol, e demais plantadores de cana-de-açúcar que utilizam a prática 

de queimada como método despalhador e facilitador do corte da cana estão obrigados a adotar 

as providências necessárias à eliminação gradativa da prática: Nas lavouras já implantadas em 

áreas passíveis de mecanização da colheita, as reduções previstas são de 20% (vinte por 

cento) até o ano de 2012; 50% (cinquenta por cento) até o ano de 2014; 80% (oitenta por 

cento) até o ano de 2018 e 100% (cem por cento) até o ano de 2020. Portanto, segundo a 

empresa, estão sendo implantadas políticas entre os cooperados para a progressiva eliminação 

desta prática danosa ao meio ambiente. 

 

 Foto 4 – Transporte da cana-de-açúcar para o processamento na Usina Sapucaia. 

 
Fonte: Autoria própria. Dezembro/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

85 
 

Foto 5 – Evidências de queima de cana-de-açúcar na usina Sapucaia. 

 
Fonte: Autoria própria. Dezembro/2015. 

 

Outra forma de uso da terra das áreas rurais são as pastagens. Conforme a Tabela 10, 

cerca de 55% do território de Campos dos Goytacazes é ocupado por pastagens. A inserção da 

pecuária bovina remonta ao século XVI, ainda no período de ocupação da Capitania de São 

Tomé. Observando a Figura 17 e as Tabelas 14 e 15, pode-se traçar um perfil mais próximo 

do real no que tange à agropecuária no município de Campos dos Goytacazes. Em relação aos 

estabelecimentos rurais, destacam-se: 

 Pequenas propriedades – cerca de 80% dos estabelecimentos rurais apresentam menos de 

50 ha. Mesmo apresentando um número elevado de propriedades nesta categoria, este 

contingente não abarca nem 20% da área total do município; 

 Grandes propriedades – Verificou-se que 38 estabelecimentos rurais, se somados as suas 

áreas, correspondem a 20% do território municipal. Nestas propriedades, predomina a 

pastagem voltada para o gado bovino, criado de forma extensiva. 
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 Tabela 14– Número e área dos estabelecimentos rurais destinadas a pecuária. 

Grupos de área total 

Pecuária e criação de outros animais 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Unidades) 

Número de 
estabelecimentos 

(%) 

Área dos 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Hectares) 

Área dos 
Estabelecimentos 

(%) 

< 5 ha 1937 45,93 3.818 2,77 
5 ┤50 ha 1635 38,77 28.507 20,67 
50 ┤ 500 ha 509 12,07 74.165 53,79 
> 500 ha 38 0,90 31.393 22,77 
Produtor sem área 98 2,32 0 0,00 
Total 4.217 100,00 137.883 100,00 

Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO – IBGE (2006). 

 

 Tabela 15 – Efetivo do rebanho por tipo entre os anos de 2010 e 2014. 

Tipo de rebanho 
Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 
Bovino 246.097 251.535 255.000 238.589 233.000 
Bubalino 689 700 716 995 859 
Equino 7.624 7.449 8.060 3.653 5.668 
Suíno 6.832 6.590 4.720 4.500 4.200 
Caprino 994 980 560 500 850 
Ovino 5.103 5.199 4.130 570 1.260 

Fonte: PAM – SIDRA/IBGE (2016) 

 

A partir da correlação entre as Figuras 17 e 18, verificou-se que em todos os distritos 

existem áreas destinadas às pastagens. O total de áreas de pastagem (2.250,22 km²) é o dobro 

da área de cultivo cana-de-açúcar. Somando as áreas de pastagens do município, averiguou-se 

sua predominância em três distritos de Campos dos Goytacazes: Dores de Macabu (351,59 

km² e 15,62% da área total de pastagens), seguido pelos distritos de Morangaba (232,31 km², 

correspondendo a 10,32%) e Santo Eduardo (226,93 km² com área de 10,08%). Os distritos de 

Ibitioca, Campos dos Goytacazes, Morro do Coco, Santo Amaro, Serrinha e Santa Maria 

possuem área de pastagem superior a 150 km². Destacam-se ainda os distritos de Vila Nova 

de Campos, com 122 km², Mussurepe, 105,77 km², Tócos, com 88,87 km², Travessão, com 

38,01 km² e, por fim, São Sebastião, com 20,30 km². Todos os distritos citados, com exceção 

de Campos dos Goytacazes, têm a pastagem como tipo de uso predominante. No distrito-sede 

predomina o cultivo de cana-de-açúcar. 
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E, por fim, apresentam-se as áreas urbanas. Estas correspondem a 58,77 km² da área 

total do município, cerca de 1,5% de sua área total. Nesta área tão tênue, se comparada a 

extensão territorial total do município, vivem, conforme os dados do CENSO 2010 (IBGE), 

423.297 habitantes, o que corresponde a 89,6% da população absoluta municipal. 

Observando o gráfico 3, nota-se que a população urbana está concentrada no distrito-

sede (Campos dos Goytacazes), com 98,88% da população urbana total do município. Quando 

é realizada uma análise distrital, verifica-se que, além do distrito-sede, outros distritos têm 

predominância de população em seus trechos urbanos, como é possível perceber em São 

Sebastião de Campos (86%), Tócos (70%), Santa Maria (67%) Travessão (63%), Morangaba 

(59%), Morro do Coco e Santo Amaro de Campos (56%) e Mussurepe (55%). Nos demais 

distritos, predomina a população rural. 
 

Gráfico 3 – Distribuição da população urbana e rural em percentual por distrito  
em Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: IBGE (2010). 

O distrito-sede, de maior concentração populacional, é dividido em quatro subdistritos. Os 

subdistritos são divididos em bairros, conforme o Quadro 8. Apresenta-se, conforme o CENSO 2010, 

a população urbana de cada subdistrito: 
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 subdistrito 1 –  72.787 habitantes; 

 subdistrito 2 –  110.202 habitantes; 

 subdistrito 3 – 129.338 habitantes e; 

 subdistrito 4 – 45.726 habitantes. 

Quadro 8 – Lista de bairros por subdistritos de Campos dos Goytacazes-RJ 

Subdistrito 1 Subdistrito 2 Subdistrito 3 Subdistrito 4 

1. Caju 1. Centro 1. Jardim Carioca 1. Da Penha 

2. Jardim Maria de Queiroz 2. Chácara João Ferreira 2. Jardim Guarus 2. Parque do Prado 

3. Parque Alberto Torres 3. Horto 3. Jardim Residencial Planície  

4. Parque Corrientes 4. Ips 4. Parque Alvorada  

5. Parque Dom Bosco 5. Jardim Flamboyant I 5. Parque Bandeirantes  

6. Parque dos Rodoviários 6. Jardim Flamboyant II 6. Parque Barão do Rio Branco  

7. Parque Esplanada 7. Lapa 7. Parque Bonsucesso  

8. Parque Julião Nogueira 8. Parque Aurora 8. Parque Cidade Luz  

9. Parque Leopoldina 9. Parque Avenida Pelinca 9. Parque Eldorado  

10. Pq. Nossa Senhora do Rosário 10. Parque Benta Pereira 10. Parque Fundão  

11. Parque Nova Brasília 11. Parque Califórnia 11. Parque Guarus  

12. Parque Pecuária 12. Parque Carlos de Lacerda 12. Parque Niterói  

13. Parque Presidente Juscelino 13. Pq Conselheiro Tomaz Coelho 13. Parque Novo Mundo  

14. Parque Quinze de Novembro 14. Parque Dr. Beda 14. Parque Prazeres  

15. Parque Santo Amaro 15. Parque Fazenda Grande 15. Parque Presidente Vargas  

16. Parque São Caetano 16. Parque Fazendinha 16. Parque Santa Rosa  

17. Parque São Clemente 17. Parque Jóckey Club 17. Parque Santo Antônio  

18. Parque São Salvador 18. Parque João Maria 18. Parque São Domingos  

19. Parque Tamandaré 19. Parque João Seixas 19. Parque São José  

20. Sumaré 20. Parque José do Patrocínio 20. Parque São Mateus  

 21. Parque Oliveira Botelho 21. Parque São Silvestre  

 22. Parque Riachuelo 22. Parque Vera Cruz  

 23. Parque Rosário 23. Pq. Vicente Gonçalves Dias  

 24. Parque Rui Barbosa 24. Parque Zuza Mota  

 25. Parque Salo Brand 25. Vila Industrial  

 26. Parque São Benedito   

 27. Parque São Lino   

 28. Parque Tarcísio Miranda   

 29. Parque Turf Club   

Fonte: IBGE (2010). 

 

A partir da observação das Figuras 17 e 18, é possível constatar que o adensamento no 

número de moradores e no número de domicílios ocupa uma área pequena se comparada a 

totalidade de área dos distritos. O maior adensamento, em termos de números totais de 
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domicílios e moradores, está no distrito-sede. Assim como outras cidades médias, Campos 

dos Goytacazes tem crescido nos últimos 20 anos, tanto verticalmente como horizontalmente. 

O crescimento horizontal é facilitado por conta da topografia plana e baixas 

declividades do sítio onde consolidou-se a cidade (Figuras 4 e 5). As áreas situadas nas saídas 

da área urbana em direção às localidades de Ururaí e Farol de São Tomé, bem como as saídas 

dos municípios de São Fidélis e São João das Barra são áreas preferenciais para a expansão 

urbana, principalmente a partir da implantação de novos condomínios populares, vinculados 

aos programas habitacionais “Minha Casa, Minha Vida” (Foto 6), do governo federal, e 

“Morar Feliz” (Foto 7), desenvolvido pela gestão municipal. 

 

Foto 6 – Condomínio do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, na Avenida 28 de março. 

 
Fonte: Google Earth. Novembro/2015. 

 
Foto 7 – Conjunto Residencial “Morar Feliz”, no bairro Tapera. 

 
Fonte: Google Earth. Novembro/2015. 
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Figura 17 – Mapa de número de moradores divididos por regiões censitárias e distritos do 
município de Campos dos Goytacazes-RJ (2010) 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 18 – Mapa de número de domicílios por distritos do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ (2010) 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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A Figura 19 mostra a evolução do processo de expansão urbana no entorno da UENF 

(Universidade Estadual do Norte Fluminense) e na região do Parque Jóckey, entre os anos de 

2004 e 2015, que teve suas áreas ocupadas por condomínios residenciais. 

 

Figura 19 – Evolução da expansão urbana no entorno da UENF entre 2004 e 2015. 

 

Fonte: Google Earth. 
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Mesmo a área central de Campos dos Goytacazes sofreu transformações na forma 

urbana nos últimos 10 anos. Entre os anos de 2004 e 2015, nota-se que além do adensamento 

das edificações verticalizadas, há o reordenamento das vias públicas de circulação associado à 

construção de pontes e redirecionamento de fluxos viários. A construção da ponte Rosinha 

Garotinho é um exemplo deste momento de transformações da infraestrutura urbana campista, 

conforme pode ser verificado na figura 20. 

Figura 20 – Evolução da expansão urbana no entorno do rio Paraíba do Sul entre 2004 e 2015. 
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Fonte: Google Earth. 

 

Outra área que sofreu significativas transformações foi o entorno da BR-101, onde foi 

construído o Boulevard Shopping, conforme visualiza-se na Figura 21. A valorização 

imobiliária decorrente da construção deste centro comercial fez com que a área adjacente 

fosse loteada e transformada em um condomínio fechado, denominado Royal Boulevard. 

  

Figura 21– Evolução da expansão urbana no entorno da BR-101. 
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Fonte: Google Earth. 

Outras áreas que já tinham sua ocupação consolidada têm sofrido transformações 

ligadas ao processo de verticalização. Edificações de um ou dois pavimentos estão sendo 

substituídos por edifícios que atendem tanto a fins comerciais, como a objetivos residenciais.  

A área central ao entorno do Parque Avenida Pelinca é uma das localidades onde nota-se o 

processo de verticalização, conforme ilustram as Fotos 8, 9 e 10. 

 
Foto 8 – Prédio em construção no Parque Avenida pelica em 03/03/2015. 

 
Fonte: Google Earth. Novembro/2014. 

 

Foto 9 - Prédio em construção no Parque Avenida pelica em 03/03/2015. 
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Fonte: Google Earth. Novembro/2014. 

 

Foto 10 – Obras Verticalização ao longo da Avenida Pelinca em 03/03/2015. 

 
Fonte: Google Earth. Novembro/2014. 

 

A condição de município costeiro confere a Campos dos Goytacazes uma vocação para 

o turismo. As atividades ligadas a este setor ocorrem no distrito de Ibitioca (ao entorno da 

Lagoa de Cima e Morro do Itaóca) e no distrito de Mussurepe, nas localidades de Farol de 

São Tomé e Xexé. O turismo na região independe de uma infraestrutura turística instalada, 

como hotéis e pousadas, pois a segunda residência é a forma predominante de acomodação 

dos turistas. A alta temporada do período de verão e os feriados prolongados são os de 

maiores fluxos para a região, que recepciona a população da porção interior do próprio 

município de Campos dos Goytacazes, além de moradores de outros municípios do interior 

dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Os principais problemas ambientais da área urbana, bem como os das áreas rurais, serão 

tratados no tópico seguinte. 

 

5.2.1.3.  Problemas ambientais do município de Campos dos Goytacazes-RJ 
 

Os problemas ambientais do município de Campos dos Goytacazes é fruto das 

transformações na paisagem, decorrentes de dois processos: o primeiro é consequência das 

transformações dos sistemas naturais decorrentes da ação humana, e o segundo é a 
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apropriação desigual das diferentes áreas do município no meio rural, no meio urbano e nas 

áreas de extrativismo mineral.  

Reis, Amorim e Ferreira (2015) fazem uma discussão sobre as áreas sujeitas à 

inundação na bacia hidrográfica do rio Muriaé, à montante do município de Campos dos 

Goytacazes. A topografia e a declividade da área fazem com que cerca de 50% da área de 

estudo esteja sujeita às inundações. Tal constatação se dá com o projeto da CPRM - Cartas de 

suscetibilidade aos movimentos gravitacionais de massa e inundações – 1:25.000 –, 

coordenado por Bitar (2015), que abarcou a área em estudo. A figura 22 foi obtida neste 

projeto. 

Por conta da configuração geológico-geomorfológica do município, o modelo proposto 

por Bitar (2015) indica que todas as áreas das Planícies Quaternárias são suscetíveis à 

inundação (Figuras 2 e 3), variando de suscetibilidade baixa a alta. Além da morfologia do 

terreno, deve-se considerar o grande adensamento da rede de drenagem, bem como as dezenas 

de lagoas, lagunas e as áreas de brejo (Figura 8). 

Os episódios de inundação são notificados pela Defesa Civil municipal ou Prefeitura 

municipal, e registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID do 

Governo Federal. Esta base de dados apresenta informações referentes aos episódios de 

inundação que ocorreram na área de estudo, que foram organizados no Quadro 9. São 

atingidas com frequência as margens do rio Ururaí, do rio Muriaé e do rio Paraíba do Sul. 

Com exceção dos episódios de 05/02/2004 e 12/03/2009, os demais registros apontam 

os prejuízos a população atingida. Os danos notificados ocorreram tanto na área urbana, 

quanto na área rural.  

O episódio de 02/04/2003 é considerado um desastre tecnológico, pois foi decorrente do 

rompimento da barragem da fábrica Cataguazes de papéis LTDA. As consequências 

estenderam-se a grande parcela da população do município, pois comprometeu o 

abastecimento de água e gerou impactos relacionados à contaminação dos solos situados às 

margens dos rios e canais, o que comprometeu diretamente, também, a fauna e a flora. 
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Figura 22 – Mapa de Suscetibilidade à inundações do município de Campos dos Goytacazes-
RJ. 

 

Fonte: Bitar (2015).



Quadro 9 – Caracterização das ocorrências de inundações do município de Campos dos Goytacazes notificadas no Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres 

Data do 
Evento Evento Causas do desastre Áreas atingidas População afetada 

02/04/2003 

Liberação de 
produtos químicos 

nos sistemas de 
água potável 

Rompimento de 
reservatório de 

produtos químicos da 
fábrica 

CATAGUAZES 
PAPÉIS LTDA 

Área urbana do Município de Campos dos 
Goytacazes/RJ, subdistrito de Guarus, situados às 

margens do Rio 
Paraíba do Sul, e, subdistrito de Ururaí. 

70% da população - Prejuízos à 
fauna e a flora; Solo, irrigação de 

lavouras; Extração de areia e 
principalmente ao consumo 

humano. 

05/02/2004 Inundações Decreto de Estado de 
Emergência Município de Campos dos Goytacazes População afetada não informada 

03/01/2007 Enxurradas Elevado índice 
pluviométrico 

Perímetro urbano do Distrito -Sede - Bairros: Parque 
Prazeres, Parque Santa Rosa, Parque Jardim Carioca - 

Parque Nova Brasília, Parque Esplanada, Parque 
Pecuária, Comunidade Matadouro, Parque Aldeia, 

Parque Guarus, Parque São Mateus , Parque São Jorge, 
Bairro Tira-Gosto, Bairro Baleeira, Bairro Estância da 
Penha, Bairro Vila Manhães, Bairro Parque Alphaville, 

Bairro Chatuba do Lebret, Bairro Parque São José, 
Bairro Parque Eldorado, Bairro Parque Bandeirantes, 
Bairro Parque São Vicente, Bairro de Ururaí, Bairro 

Tapera, Bairro Parque Alvorada, Bairro Itereré; - 
Localidades da Zona Rural: 10° Distrito (Ibitoca); 9º 

Distrito (Morangaba) 

100.145 pessoas, sendo registrados 
04 óbitos. 

25/11/2008 Inundações Elevado índice 
pluviométrico. 

Bacia hidrográfica da Lagoa Feia. Área Urbana: 1° 
Distrito - Sede: Localidade de Ururaí e Tapera em sua 
totalidade; Área Rural: 9° Distrito - Morangaba, 10° 

Distrito - Ibitioca, 17° Distrito - Tocos. 

40.000 pessoas. Sendo 15.022 
pessoas desalojadas e 2.181 

desabrigadas. 

17/12/2008 Inundações Elevado índice 
pluviométrico  

Margem Direita do Rio Paraíba do Sul. Área urbana - 
Comunidades: Ilha do Cunha, Parque Matadouro, 

Coroa, Tira Gosto, Goiabal, Areal, Bairros: Estância da 
Penha; Vila Manhães; Agrovila; Vila Romana; Parque 
Aurora, Parque Alphaville e Parque Sto Antônio. Área 
rural - 4° Distrito - São Sebastião e Linha do Limão no 

2° Distrito (Goitacazes). Margem Esquerda do Rio 
Paraíba do Sul - Área Urbana - Bairros: Parque Lebret; 
Parque São Matheus, Parque Nova Campos, Lagoa das 

Pedras, Parque Santa Rosa, Novo Eldorado, Parque 
Bandeirantes, Parque Codin, Parque Jardim Carioca, 
Parque Santa Helena, Parque São José, Custodópolis. 

Área Rural - 3° Subdistrito do 1° Distrito - Sapucaia, 2° 
Subdistrito do 1° Distrito - Abadia, 13° Distrito Santo 
Eduardo - Localidade de Santo Eduardo, 7° Distrito - 

Travessão. 

45.000 pessoas. Sendo 2251 
desalojadas e 3208 desabrigadas. 

12/03/2009 Inundações Elevado índice 
pluviométrico 

Zona urbana, comunidades: Ilha do Cunha, Parque 
Matadouro, Coroa, Tira Gosto, Goiabal, Areal; bairros: 

Estância da Penha, Vila Manhães, Agrovila, Vila 
Romana, Parque Aurora, Parque Alphaville, Parque 
Santo Antônio, Parque Lebret, Parque São Matheus, 

Parque Nova Campos, Lagoa das Pedras, Parque Santa 
Rosa, Novo Eldorado, Parque Bandeirantes, Parque 
Codin, Jardim Carioca, Parque Santa Helena, Parque 
São José e Custodópolis; zona rural: 4º Distrito, 2º 

Distrito-Linha do Limão, 3º Sub Distrito do 1º Distrito 
Sapucaia, 2º Sub Distrito do 1º Distrito-Abadia, 13º 

Distrito-Santo Eduardo, 7º Distrito-Travessão. 

População afetada não informada 

29/12/2010  
Enxurradas 

Elevado índice 
pluviométrico 

Algumas localidades de Campos, como Murundu, 
Conselheiro Josino, Catuaba. 30 famílias 

05/01/2011  
Inundações 

Elevado índice 
pluviométrico Localidade de Três Vendas 

20.000 pessoas. 1.600 pessoas 
desalojadas e 400 pessoas 

desabrigadas. 

03/01/2012  
Inundações 

Elevado índice 
pluviométrico 

Localidade de Três Vendas, localizada no 7° Distrito 
Travessão de Campos, no Município de Campos dos 

Goytacazes 

Os danos humanos resultantes do 
desastre apresentam nível 

considerado substancial, posto que 
toda a comunidade teve suas 
edificações inundadas, com 

aproximadamente 38 pessoas 
desabrigadas e 731 pessoas 

desalojadas. 
Fonte: http://s2id.mi.gov.br/ (acesso em 19/02/2016). 
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Outros episódios de inundação não foram registrados no S2ID. Um que merece 

destaque foi o que ocorreu em janeiro de 2007. Este episódio comprometeu a estrutura da 

Ponte General Dutra, levando-a a ser demolida em junho de 2007. Além do comprometimento 

do trânsito da rodovia, este episódio teve consequência direta um contingente de 48.068 

habitantes desalojados e 8345 desabrigados. O Avadan relata que houve uma perda de 5.400 t 

de grãos, cereais e leguminosas, além de 4.150 t de produtos oriundos da fruticultura. A 

lavoura de cana-de-açúcar foi grandemente afetada. A pecuária também apresentou seus 

prejuízos, com a morte de 60 cabeças de gado e perda de 375.000 litros de leite. Outro 

impacto está relacionado ao comprometimento do abastecimento de água para a população. 

Por fim, podemos citar também a interrupção da extração de areia e argila por 15 dias. 

O episódio que foi mais noticiado pela mídia e causou grandes impactos foi a inundação 

que ocasionou o rompimento da BR-356 em janeiro de 2012 (REIS, AMORIM e FERREIRA, 

2015). Com o rompimento da estrada que, segundo o poder público, funcionava como um 

dique, toda a localidade de Três Vendas, situada à margem do rio Muriaé, no distrito de 

Travessão, foi inundada. Conforme o Quadro 9, 2947 pessoas foram desalojadas e 129 

desabrigadas. O registro da defesa civil ainda relata que serviços públicos foram 

interrompidos, por conta do comprometimento da infraestrutura de duas escolas e um posto de 

saúde. Este episódio de inundação também afetou o cultivo de cana-de-açúcar, a produção 

leiteira, além de prejuízos financeiros aos estabelecimentos comerciais. 

Além das áreas sujeitas a inundações, Bitar (2015) também determinou as áreas sujeitas 

a movimentos de massa. O que cabe ressaltar é que as áreas afetadas não atingem áreas 

urbanas. Dessa forma, embora haja impactos ambientais, não há reflexos diretos sobre a 

população. A Figura 23 aponta as áreas sujeitas a movimentos de massas e às cicatrizes 

identificadas na paisagem. 

Tais cicatrizes situam-se nas áreas das Escarpas e cristas alinhadas nos distritos de 

Ibitioca e Morangaba e no compartimento dos Morros e escarpas isoladas nos distritos de 

Morro do Coco, Santo Eduardo e Santa Maria. 

A Figura 23, além de indicar o grau de suscetibilidade a movimentos de massa, também 

indica as cicatrizes. Bitar (2015) indica dois tipos de condicionantes das cicatrizes: processos 

induzidos quando a ação antrópica altera a morfologia do terreno, como por exemplo, um 

corte de estrada; e os processos naturais, quando processos morfogenéticos são responsáveis 

pela evolução das vertentes. 

 

 



Figura 23 – Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ 

 
Fonte: Bitar (2015). 
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Figura 24 – Mapa de localização das feições erosivas do município de Campos dos 
Goytacazes-RJ 

 
Fonte: Bitar (2015) 
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As feições erosivas identificadas no município de Campos dos Goytacazes coincidem 

com as áreas cobertas por Latossolos e Argissolos, predominantemente (Figura 11). As 

feições erosivas situam-se, em geral, nas áreas abaixo de 200 m de altitude, em colinas 

amplas. Predominam os processos de ravinamento decorrentes do tipo de uso e ocupação das 

terras: as pastagens e a lavoura de cana-de-açúcar. Apenas no distrito de Santa Maria são 

encontradas feições decorrentes de processos de voçorocamento (Figura 24). 

Além dos problemas ambientais ligados à dinâmica natural, também trataremos de 

aspectos relacionados à infraestrutura. Problemas de tal ordem afetam a população de forma 

direta, pois problemas ligados à questões de saúde pública ou qualidade urbana: saneamento 

básico, iluminação pública, arborização, pavimentação, dentre outros. 

O primeiro aspecto a ser analisado está relacionado ao esgotamento sanitário. Problemas 

no descarte dos efluentes podem causar uma série de problemas ambientais. Em áreas em que 

a fonte de abastecimento de água se dá por poço artesiano, o lançamento de efluentes em 

fossas sépticas ou rudimentares pode comprometer a qualidade da água. Outra questão está 

ligada à disseminação de doenças de cunho hídrico, como verminoses e doenças de pele. 

Considerando a área total do município de Campos dos Goytacazes, o maior 

contingente de domicílios atendidos pela rede geral de esgoto está concentrado na área urbana 

do distrito-sede (Figura 25). 

As Figuras 26 e 27 mostram o número de domicílios que tem seu esgotamento sanitário 

por meio de fossa séptica e fossa rudimentar, respectivamente. Observa-se que ambos são os 

tipos de destino do esgoto predominantes na área rural de Campos dos Goytacazes. Ao 

correlacionar com a Figura 28, verifica-se que, na área rural, a forma predominante de 

abastecimento de água é o poço artesiano. Como exposto anteriormente, a depender da 

localização das fossas, o risco de contaminação da água subterrânea é eminente. 

Semelhante à rede de esgoto geral, a rede geral de água atende predominantemente a 

área urbana situada no distrito-sede, mas diferente da rede de esgoto, outras localidades têm o 

predomínio de abastecimento de água por rede geral. Destaca-se os núcleos urbanos do 

distrito de Travessão e as margens da rodovia RJ-215, ao longo dos distritos de São Sebastião 

de Campos, Mussurepe – na localidade de Farol de São Tomé e no distrito de Tócos (Figura 

29). 
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Figura 25 – Mapa de número de domicílios ligados à rede geral de esgoto por distritos do 
município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 26 – Mapa de número de domicílios com esgotamento sanitário via fossas sépticas por 
distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 27 – Mapa de número de domicílios com esgotamento sanitário via fossas 
rudimentares por distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 28 – Mapa de número de domicílios abastecidos por poços por distritos do município 
de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 29 – Mapa de número de domicílios atendidos com abastecimento de água por rede 
geral por distritos do município de Campos dos Goytacazes-RJ  

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 30 – Mapa de número de domicílios com coleta de lixo por distritos do município de 
Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 31 – Mapa de número de domicílios com lixo queimado por distritos do município de 
Campos dos Goytacazes-RJ 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Outra questão relevante, destacada nas Figuras 30 e 31, refere-se à coleta do lixo. O 

descarte de lixo em locais inadequados pode, além de promover a contaminação dos níveis 

freáticos decorrente da infiltração de chorume no solo, ser um veículo de doenças, ora por 

conta da proliferação de animais que se alimentam dos rejeitos, ora por descarte irregular de 

lixo hospitalar, como foi identificado por Ferreira, Amorim e Reis (2015) nas margens da BR-

356, na proximidade da localidade de Três Vendas, no distrito de Travessão (Foto 11). 

Foto 11 – Descarte de lixo hospitalar as margens da BR 356, localidade de Três Vendas (Campos dos 
Goytacazes-RJ) 

 

Fonte: Raul Reis Amorim (2015). 

 

Ainda observando as Figuras 30 e 31, verifica-se que o lixo produzido no município é 

coletado pelo sistema municipal. Já na área rural, o poder público não atende a comunidade 

residente com este serviço, levando à prática comum dos moradores ligada à queima do lixo.  

A partir das Figuras 32 e 33, é possível analisar os acessos e/ou problemas de 

infraestrutura que afetam de forma direta as áreas urbanizadas do município de Campos dos 

Goytacazes. Com exceção das áreas rurais, nota-se que acima de 75% dos domicílios do 

município são atendidos por logradouros pavimentados. Conforme dos dados do Censo 2010, 

92% dos domicílios da área urbana do distrito-sede tem seus logradouros pavimentados.  
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Figura 32 – Espacialização da infraestrutura instalada (pavimentação e bueiros) e principais 
problemas de infraestrutura (esgoto a céu aberto e lixo depositado nas ruas) no município de 

Campos dos Goytacazes-RJ – Parte A 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 33– Espacialização da infraestrutura instalada (iluminação pública, arborização, 
presença de rampas e calçadas) no município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 Fonte: IBGE (2010) 
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Poucos bairros apresentam um percentual abaixo de 90% de domicílios atendidos por 

logradouros pavimentados, o que mostra que, neste item, a área urbana é bem atendida. No 

primeiro subdistrito, os bairros Parque Nossa Senhora do Rosário e Parque Quinze de 

Novembro, detém índices de pavimentação de 89,11% e 80,99% respectivamente. Já no 

segundo subdistrito, apenas os bairros Horto (72,26%) e Lapa (67,32%), enquanto no terceiro 

distrito, encontra-se o maior número de bairros, cinco: Jardim Guarus (78,51%), Jardim 

Residencial Planície (74,80%), Parque Eldorado (86,83%), Parque Prazeres (89,50%) e Vila 

Industrial (74,24%).  

Além do distrito-sede, a área urbana dos demais distritos também apresentam um 

percentual acima de 90% de domicílios atendidos por logradouros pavimentados, com 

exceção de Mussurepe (62%), Serrinha (68%), São Sebastião de Campos (81%), Dores de 

Macabu (82%) e Santo Eduardo (88%). No que tange à área rural, apenas no distrito de 

Mussurepe, o Censo de 2010 indicou domicílios atendidos por logradouros pavimentados. Do 

total de domicílios da área rural do distrito, 24% são atendidos por este serviço. 

Considerando a alta suscetibilidade do município de Campos dos Goytacazes às 

inundações, enxurradas e aos alagamentos, um equipamento de infraestrutura indispensável é 

a presença de bueiros nos logradouros. A função dos bueiros é drenar as águas das chuvas, 

pois a pavimentação de ruas aumenta o processo de impermeabilização do solo. 

Como visto anteriormente, 91% dos domicílios da área urbana do município de Campos 

dos Goytacazes são atendidos por logradouros pavimentados. Entretanto, muitas das 

intervenções de pavimentação não apresentam o sistema de esgotamento pluvial que mitigaria 

os problemas de alagamentos, enxurradas e inundações. 

A Tabela 16 apresenta o percentual de domicílios atendidos por bueiros em seus 

logradouros. O terceiro subdistrito é o mais afetado pela ausência de bueiros nos logradouros. 

Observando o Quadro 9, comprova-se que muitas das áreas atingidas por inundações 

coincidem justamente com as localidades em que o percentual de domicílios atendidos por 

bueiros é menor. 
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Tabela 16 – Percentual de Domicílios atendidos por bueiros em seus logradouros na área 
urbana de Campos dos Goytacazes-RJ 

Subdistritos Atendimento insatisfatório 
(abaixo de 50%) 

Atendimento razoável 
(entre 50 e 80%) 

Atendimento satisfatório 
(acima de 80%) 

Bairros % Bairros % Bairros % 
Primeiro 

subdistrito 
Caju 
Pq Alberto Torres 
Pq Esplanada 
Pq Leopoldina 
Pq Pres. Juscelino 
Pq 15 de novembro 
Pq São Clemente 
Sumaré 

38,91 
6,5 

11,95 
34,53 
24,60 
21,85 
46,41 

8,47 

Jd. Maria Queiroz 
Pq Julião Nogueira 
Pq. dos Rodoviários 
Pq Pecuária 
Pq São Caetano 
Pq São Salvador 

57,89 
78,03 
73,08 
64,35 
53,02 
68,46 

Pq Corrientes 
Pq N. Sra. Rosário  
Pq. Nova Brasília 
Pq Santo Amaro 
Pq Tamandaré 
 
 

97,61 
89,11 
97,98 
89,76 
80,81 

Segundo 
subdistrito 

Horto 
Lapa 
Pq Aurora 
Pq Carlos de Lacerda 
Pq Dr. Beda 
Pq Fazendinha 
Pq Jóckey Club 
Pq João Maria 
Pq Riachuelo 
Pq São Lino 
Pq Tarcísio Miranda 

36,40 
48,05 
31,55 
24,62 

0,00 
12,32 
32,89 
24,85 
16,75 
49,34 
49,20 

Centro 
Chác. João Ferreira 
IPS 
Jd Flamboyant I 
Jd Flamboyant II 
Pq Avenida Pelinca 
Pq Benta Pereira 
Pq Califórnia 
Pq Cons. Tomaz 
Coelho 
Pq Fazenda Grande 
Pq Jose do Patrocínio 
Pq Rosário 
Pq Rui Barbosa 
Pq Salo Brand 
Pq São Benedito 
Pq Turf Club 

75,10 
62,59 
60,42 
67,99 
66,36 
66,03 
73,05 
55,30 
55,80 
63,35 
53,45 
72,56 
68,45 
55,38 
58,28 
69,21 

Pq João Seixas 
Pq Oliveira Botelho 
Pq Vista Alegre 

95,34 
88,56 
94,77 

Terceiro 
subdistrito 

Jardim Guarus  
Jd. Res. Planície 
Parque Alvorada 
Parque Bandeirantes 
Pq Barão Rio Branco 
Parque Cidade Luz 
Parque Eldorado 
Parque Fundão 
Parque Guarus 
Parque Niterói 
Parque Novo Mundo 
Parque Prazeres 
Parque Santa Rosa 
Parque São Domingos 
Parque São José 
Parque São Mateus 
Parque São Silvestre 
Pq Vicente G. Dias 
Vila Industrial 

17,01 
0,00 
0,00 
4,39 
9,47 
0,00 

37,20 
29,63 
15,06 
14,97 
35,68
20,38 

0,75 
6,77 
7,48 

41,87 
45,75 
43,37 

4,87 

Parque Bonsucesso 
Pq Presidente Vargas  
Parque Santo Antônio 
Parque Vera Cruz  
Parque Zuza Mota 

56,35 
50,06 
66,96 
71,00 
59,41 

Jardim Carioca 
 

88,16 

Quarto 
subdistrito 

  Da Penha 
Parque do Prado 

74,87 
74,04 

  

Fonte: IBGE (2010). 

 

Nota-se também que mesmo áreas que compreendem centros comerciais e áreas 

residenciais de condomínios fechados e edifícios residenciais, de maior porte urbano e com 

grande concentração da renda da cidade, como o Parque Avenida Pelinca, Jardim Flamboyant 
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I e II, Parque Turf Club e Pq Benta Pereira, são atendidas razoavelmente por este 

equipamento de infraestrutura importante. Quando ocorrem chuvas torrenciais, muitas das 

ruas dessas localidades ficam alagadas. 

No primeiro, segundo e terceiro subdistrito, existem bairros que não apresentam 

bueiros, ou o número de domicílios é muito baixo. Na área rural, o Censo 2010 aponta bueiros 

apenas no distrito de Mussurepe. 

Cabe ressaltar que a simples existência de bueiros nos logradouros não resolvem os 

problemas de drenagem pluvial. É necessário manter a manutenção dos mesmos, evitando sua 

obstrução por lixo. Outro problema da captação das águas pluviais está ligado à sua 

contaminação por outros tipos de efluentes. É comum em algumas cidades de ocorram 

vazamentos na rede geral de esgoto, comprometendo assim a qualidade da água pluvial 

captada. 

A ocorrência de esgoto a céu aberto é pouco frequente e poucos domicílios são afetados 

(Figura 32). Segundo o Censo 2010, os bairros Parque Esplanada, e Parque Santo Amaro, no 

primeiro subdistrito, tinham, respectivamente, 182 e 29 domicílios cujos entornos 

apresentaram esgoto a céu aberto. 

No segundo subdistrito, quatro bairros também têm domicílios afetados por esgoto a céu 

aberto: Parque Califórnia (93 domicílios), Parque Jóckey Club (62 domicílios), Parque Rui 

Barbosa (119 domicílios) e Parque Salo Brand (23 domicílios).  

O maior número de domicílios afetados por este problema está no terceiro subdistrito, 

onde estão situados em quatorze (14) bairros: destaca-se o grande número de domicílios do 

Parque Prazeres (1127) e da Vila Industrial (339). Destaca-se também os bairros Parque Novo 

Mundo (183 domicílios), Parque Cidade Luz (172 domicílios), Parque Eldorado (161 

domicílios), Parque Fundão (134 domicílios), Jardim Residencial Planície (121 domicílios), 

Parque Barão do Rio Branco (95 domicílios), Parque Guarus (51 domicílios), Parque 

Presidente Vargas (33 domicílios), Parque Niterói (28 domicílios), Parque São Silvestre (19 

domicílios), Parque São José (15 domicílios) e Parque Vicente Gonçalves Dias (12 

domicílios). 

No quarto subdistrito, no bairro da Penha, 164 domicílios declararam ter, em seu 

entorno, esgotamento a céu aberto. Nas áreas urbanas dos demais distritos também se 

verificou tal problema. A área urbana que apresenta maior número de domicílios afetados por 

tal problema está situada no distrito de Santo Amaro de Campos (197), seguido de São 

Sebastião de Campos (136), Santo Eduardo (119) e Morangaba e Travessão (74). Os demais 

aparecem com número de domicílios inferior a 50 domicílios atingidos. Cabe ressaltar que em 
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Morro do Coco e Serrinha, nenhum domicílio é afetado pelo problema. Na área rural, nenhum 

domicílio declarou apresentar este problema. Acredita-se que não ocorra, pois a forma 

predominante de esgotamento sanitário é o uso de fossas rudimentares e sépticas. 

A presença de lixo acumulado nas ruas também apareceu de forma pouco frequente 

(Figura 32), afetando um número reduzido de domicílios. Este problema está relacionado com 

a existência de terrenos vazios, onde as populações despejam, principalmente, resíduos da 

construção civil, além de lixo não coletado pelo sistema de coleta oficial. 

Já a Figura 33 aponta aspectos ligados à infraestrutura que melhoram a qualidade de 

vida da população. No caso da iluminação pública, além de facilitar a mobilidade, também 

auxiliam na questão da segurança pública à noite, pois ruas pouco iluminadas podem facilitar 

furtos, roubos e outros crimes. Com exceção do bairro Lapa, que apresenta cerca de 65% de 

seus domicílios atendidos por iluminação pública em seus logradouros. Os demais bairros são 

atendidos com cerca de 90% das ruas iluminadas. Já nos demais distritos, apenas o distrito de 

Mussurepe tem 65% de seus domicílios atendidos por iluminação pública em seus 

logradouros. A área urbana dos demais distritos, assim como no distrito-sede, são atendidos 

em percentuais iguais ou superiores a 90%. 

 A arborização de ruas é importante para manter o equilíbrio térmico, além de manter 

um efeito paisagístico. No distrito-sede, todos os bairros têm 75% dos domicílios atendidos 

por arborização nos seus logradouros. 

A presença de rampas e calçadas facilitam a mobilidade das pessoas, principalmente as 

portadoras de deficiências físicas. No que tange as calçadas, apenas no terceiro subdistrito há 

domicílios cujos logradouros não são atendidos por calçadas. As áreas indicadas pelo Censo 

2010 com menor percentual de domicílios são os bairros Parque Santa Rosa (4,22%), Parque 

Eldorado (6,12%), Parque Mundo Novo (6,15%), Jardim Guarus (7,97%) e Vila Industrial 

(15,67%).  No que tangem as rampas de acesso, estas se restringem ao distrito-sede, as áreas 

próximas ao centro. 

E, por fim, uma das atividades que geram impactos, mas que tem uma importância 

econômica significativa para o município, é o extrativismo mineral. A estrutura geológica do 

município (Figura 2) detém amplas áreas de rochas cristalinas, que são extraídas para a 

construção civil, bem como materiais sedimentares, como areia e argila. 

O município de Campos dos Goytacazes é um grande polo da indústria cerâmica, pois 

contém extensas áreas da matéria-prima (a argila), material extraído as áreas de Depósitos 

Colúvio-aluvionaes. Para a transformação da argila em cerâmica é necessário que as mesmas 

sejam colocadas em fornos que utilizam a lenha como combustível. Apenas com esses pontos, 
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já podemos observar a agressão ao meio ambiente da atividade ceramista. Para obter a licença 

para a abertura de uma cerâmica, o investidor deverá basicamente conseguir a concessão da 

licença prévia, que pode ser explicada como uma fase de projeto, sendo apresentada ao INEA 

(Instituto Estadual do Ambiente) a área de implantação e os planos, que precisam ser 

autorizados para que se siga para a próxima etapa. Em um segundo momento, é necessário um 

aprofundamento no projeto da implantação da cerâmica, para o pedido de licença de 

instalação. Passada esta etapa, por fim, é necessária a licença de operação, onde deverão ser 

cumpridas as exigências do órgão regulador, como obras de engenharias, e condições 

estabelecidas no processo de licença de instalação. 

 Passada essa fase, é necessária a licença para a extração de argila, essencial para o 

processo produtivo. A Lei Estadual nº 1.356, de 03 de outubro de 1988, em seu Art.1º, 

determina que será necessária a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, junto com o requerimento da Licença 

Prévia. 

A Indústria Cerâmica desponta em Campos dos Goytacazes na década de 80, a partir de 

um cenário que possibilitou essa ascensão, em que a atividade açucareira perdia espaço. 

Azevedo (2004) aponta que, por conta do endividamento dos usineiros, da baixa 

produtividade, da queda do preço geral do açúcar e por fim, do não pensamento em 

reestruturação produtiva, há espaço para a evolução das cerâmicas, ocupando o vazio 

produtivo, especialmente na baixada campista. 

A região do município compreendida pela baixada campista possui uma vasta 

disponibilidade e excelente qualidade de argila, material utilizado pelas cerâmicas. Na década 

de 30, com a criação do DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento), foram 

abertos extensos canais artificiais, com o propósito de drenar essas áreas alagadas, 

objetivando o controle de doenças e o controle das águas. O resultado foi o aumento 

considerável da área de terra agricultável, terrenos estes que, após o declínio da atividade 

canavieira, tornaram-se uma farta opção de extração da argila. Estes trechos coincidem com 

as manchas mapeadas pelo DRM como Argilas e siltes micáceos, de coloração cinza-

acastanhada, associadas às planícies de inundação, com conglomerados e areias quartzosas, 

podendo conter feldspato, geralmente mal selecionadas, de coloração branco-amarelada, ou 

acinzentada, com estratificações cruzadas de canais fluviais (Figura 5). 

Somado a isso, a facilidade para a extração e distribuição do produto finalizado fez com 

que a atividade fosse se estabelecendo, e, posteriormente, vindo a consolidar-se como o 
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grande polo cerâmico do estado do Rio de Janeiro. Segundo o sindicato do setor, são cerca de 

100 empresas, empregando 6 mil pessoas, aproximadamente. 

A partir do trabalho de Ramos, Alves e Alexandre (2006), onde foi realizado uma 

espacialização das cerâmicas, podemos observar a maior concentração na baixada campista. A 

área de concentração das cerâmicas encontra-se à margem direita do Rio Paraíba do Sul, ao 

longo da estrada RJ-216, que liga Campos (distrito sede) ao Farol de São Tomé, no litoral. O 

grande fator capaz de explicar esta distribuição espacial está ligado à atividade extrativista da 

matéria-prima, a argila, que é realizada no local e, por sua vez, favorece e barateia o processo 

produtivo. 

Com base nessa pesquisa, foi observado que aproximadamente 60% das cerâmicas 

campistas possuem jazidas próprias para a retirada de material, usualmente transportado por 

caminhões (quando as cerâmicas são localizadas um pouco distante) e armazenado nos pátios 

das cerâmicas. O processo final gira em torno a modelagem, secagem, queima e geração dos 

produtos a serem comercializados. 

 O processo de secagem do produto pode ser feito de duas formas, por meio da secagem 

natural (ao ar livre) ou da secagem em estufa. Na realidade campista, é amplamente utilizado 

o método natural (cerca de 90% das cerâmicas), cenário comumente perceptível na paisagem 

da baixada campista (Fotos 12 e 13). 

Foto 12 - Secagem em estufa.  

 
Fonte: RAMOS, ALVES e ALEXANDRE (2006). 
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Foto 13 - Secagem ao ar livre. 

 
 

Fonte: RAMOS, ALVES e ALEXANDRE (2006). 
 

Os tipos de fornos utilizados pelas cerâmicas de Campos podem ser classificados em 

três tipos: o Hoffman (mais utilizado), Caieira e Túnel. Dentre os combustíveis utilizados para 

a queima nas cerâmicas, é possível verificar maiores percentuais de uso da lenha, do gás 

natural e do óleo (Fotos 14, 15 e 16). Predominam, assim, as fontes energéticas fósseis e 

altamente poluentes. 

 
Foto 14 - Forno do tipo Hoffman.  

 
Fonte: RAMOS, ALVES e ALEXANDRE (2006). 
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Foto 15 - Forno Caieira. 

 
Fonte: RAMOS, ALVES e ALEXANDRE (2006). 

 

Foto 16 - Forno Túnel.  

 
Fonte: RAMOS, ALVES e ALEXANDRE (2006). 

 

Em relação aos tipos de produtos e mercado consumidor, Coutinho (2006) elaborou 

uma pesquisa onde foi possível verificar alguns pontos cruciais, como a origem da lenha 

utilizada (principal meio de combustão utilizado na queima) e os principais destinos dos 

produtos fabricados. Alguns resultados podemos ver nas tabelas 17 e 18: 
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Tabela 17 - Origem da lenha utilizada na indústria ceramista de Campos dos Goytacazes-RJ: 
Procedência da lenha utilizada como combustível pelas Cerâmicas no de citações percentual 
Bahia 42,5% 
Espírito Santo 40% 
São João da Barra 2,5% 
Quissamã 2,5% 
Campos 2,5% 
São Francisco 2,5% 
Própria 2,5% 
Rio de Janeiro 2,5% 
Minas Gerais 2,5% 

Fonte: COUTINHO (2006). 

 

Tabela 18- Mercado consumidor do setor cerâmico. 

Principais mercados consumidores  nº de citações percentual 
Rio de Janeiro (cap.)  32 
Espírito Santo  17 
Região dos Lagos  15 
Macaé 10 
Campos   8,5 
Minas Gerais 5,0 
Cabo Frio 3,5 
Rio das Ostras 1,5 
Bahia  1,5 
Bom Jesus 1,5 
Itaperuna 1,5 
Italva 1,5 
Recife 1,5 

Fonte: COUTINHO (2006). 

 

Coutinho (2006), ao refletir acerca da origem da lenha utilizada no sistema produtivo 

das indústrias cerâmicas, destaca a baixa porcentagem de lenha oriunda da própria região, 

ligada à duas grandes questões socioespaciais e econômicas. A primeira é a consequência 

histórica da intensa exploração que a região sofreu ao longo dos séculos de consolidação da 

economia açucareira, gerando um cenário de grande desmatamento das formações vegetais 

nativas. Por outro lado, o autor destaca, em segundo lugar, que os atuais locais de procedência 

da lenha são áreas caracterizadas por práticas econômicas de reflorestamento monocultor, 

que, em geral, atendem as indústrias do ramo madeireiro e/ou de papel e celulose.  

A indústria cerâmica campista articula seu processo produtivo em torno de lajotas para 

lajes, tijolos e telhas, segundo informações verbais do Sindicato dos Ceramistas de Campos. 

Enquanto principais mercados consumidores, o autor observa o Rio de Janeiro (capital 

estadual) como o maior centro de atração da produção. Na sequência, o estado do Espírito 
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Santo e a Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro aparecem como grandes destinos. 

Um fator interessante a ser observado neste contexto é a utilização do modal rodoviário de 

transporte para o escoamento da produção. Esta organização logística, além de concretizar as 

entregas a uma rede interurbana de maior complexidade e extensão, possibilita a intercâmbio 

da obtenção de matéria-prima energética, ao passo que o retorno dos caminhões ora 

abastecidos por lenha incorre numa diminuição de custos, como é o caso de negociações para 

o Espírito Santo. 

 

5.3. Zoneamento Ambiental do município de Campos dos Goytacazes 
 

A proposição do Mapa de Zoneamento Ambiental do município de Campos dos 

Goytacazes tem como objetivo propor ao poder público local algumas diretrizes de gestão do 

território municipal, visando a preservação, conservação, melhoramento e reabilitação tanto 

dos Sistemas Naturais, quanto dos Sistemas Antrópicos (Figura 34). 

A lei orgânica do município de Campos dos Goytacazes, no Capítulo VII - Do Meio 

Ambiente, Art. 243, estabelece que: 
Incumbe ao Governo Municipal, respeitando as orientações dos Governos Federal e 
Estadual, ou colaborando com eles e com a participação da sociedade, através de 
seus organismos representativos: 
I- proceder ao zoneamento econômico-ecológico do território do Município; 

 

As áreas agrupadas na Zona Ambiental, ora definidas como áreas de proteção, 

respeitam o conceito proposto por ACIESP (1997, p. 192) apud Amorim (2007) que define 

proteção como “ações que garantem a manutenção das características próprias de um 

ambiente e as interações entre os seus componentes”. 

No município de Campos dos Goytacazes, as zonas definidas para a Proteção Ambiental 

correspondem ao Parque Estadual do Desengano e à sua zona de amortecimento. Estas áreas 

foram destinadas à proteção por conta da preservação da fauna e da flora contida na Mata 

Atlântica. Além disso, apresenta trechos de elevada fragilidade ambiental devido à 

manifestação de suas características físico-territoriais (elevados índices pluviométricos, 

acentuada declividade, presença de inúmeras nascentes, cobertura superficial pouco-profunda 

e material litológico instável em decorrência de fraturamentos). 

 

 

 



124 
 

124 
 

Figura 34 – Mapa de Zoneamento Ambiental do município de Campos dos Goytacazes-RJ 

 
Elaborado pelo autor. 
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Em âmbito legal, a proteção dessas áreas tem o respaldo de vários dispositivos da 

Constituição Federal, da Lei Ambiental Estadual e da Lei Orgânica Municipal, mas a ação dos 

órgãos públicos atrelados à ocupação desordenada dessas áreas tem levado à infração das 

seguintes leis, transcritas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Leis Federais, Estaduais e Municipais que respaldam a proteção das áreas do 
Parque Estadual do Desengano e a sua zona de amortecimento no município de 

Campos dos Goytacazes. 
Lei Disposição 

Código Florestal, Lei 
n°. 4.771/65 (alterada 
pela Lei n°. 7.803/89 e 
7.875/89): 
 

Art. 3 – Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas 
por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural 
destinadas: 

a) Atenuar a erosão das terras; 
b) A asilar exemplares da fauna ou flora, ameaçados de extinção. 
 

Constituição Federal 
Capitulo IV 
Meio Ambiente 

§ 4°. – A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
mato-grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro  
Título VII - Da Ordem 
Econômica Financeira 
e do Meio Ambiente 
CAPÍTULO VIII 
Do Meio Ambiente 

Art. 261 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se 
a todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua 
recuperação e proteção em benefício das gerações atuais e futuras. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder Público: 
I - fiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais; 
II - proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, 
biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico; 
III - implantar sistema de unidades de conservação, representativo dos ecossistemas 
originais do espaço territorial do Estado, vedada qualquer utilização ou atividade que 
comprometa seus atributos essenciais; 
IV - proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as 
vulneráveis e raras, vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade, por 
ação direta do homem sobre os mesmos. 

Decreto Federal n°. 
750, de 10 de fevereiro 
de 1993 – Proteção da 
Mata Atlântica 

A Mata Atlântica encontra-se ainda protegida pelo referido decreto, que dispõe sobre 
o corte, a exploração e a suspensão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 
médio de regeneração. A supressão da vegetação de Mata Atlântica será autorizada 
excepcionalmente quando aprovada pelo poder público para a execução de obras e 
projetos de utilidade pública. 

Lei Orgânica do 
Município de Campos 
dos Goytacazes 
Título V - Da Ordem 
Econômica e Social 
CAPÍTULO VII 
DO MEIO 
AMBIENTE 

Art. 243- Incumbe ao Governo Municipal, respeitando as orientações dos Governos 
Federal e Estadual, ou colaborando com eles e com a participação da sociedade, 
através de seus organismos representativos: 

(...) 

II- restaurar e defender as unidades de proteção ambiental e as reservas ecológicas, 
assim consideradas pela legislação vigente, situadas total ou parcialmente nos limites 
do Município; 

III- inventariar, mapear e gravar todos os ecossistemas nativos, ou parcelas deles, 
localizados no território do Município, vendando a sua redução e adulteração e 
promovendo, direta ou indiretamente, a sua restauração de acordo com solução 
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técnica dos órgãos públicos competentes; 

(...) 

V- criar unidades de preservação e de conservação ambiental, com a finalidade de 
proteger e permitir a restauração de amostras de todos os ecossistemas ou de seus 
remanescentes, existentes no território do Município, providenciando com brevidade 
a sua efetivação por meio de indenizações devidas e a manutenção de serviços 
públicos indispensáveis à sua integridade; 

(...) 

XVI- tomar medidas que assegurem a diversidade e a integridade genética no 
Município e na região em que este se insere; 

XVII- coibir práticas que ameacem as espécies vegetais e animais, notadamente as 
consideradas em perigo de extinção, vulneráveis e raras; 

XVIII- a tutela sobre a fauna silvestre autóctone, proibindo sua caça, captura e 
práticas que submetam animais a crueldade; 

(...) 

XXV- criar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, de composição paritária, do 
qual participarão os Poderes Executivo e Legislativo, a comunidade científica e as 
organizações não-governamentais, na forma da lei. 

(...) 

§2°- Incumbe ao Governo Municipal, direta ou indiretamente, providenciar a 
restauração dos ecossistemas vegetais nativos destruídos, de forma a atingir pelo 
menos o mínimo da cobertura exigido pela legislação vigente, de acordo com solução 
técnica apresentada pelos órgãos governamentais competentes. 

(...) 

§5°- As unidades de preservação e de conservação ambientais serão criadas por lei 
ordinária, medida provisória ou decreto, este último ratificado por lei, e somente 
alteradas e suprimidas através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. 

 

Para toda a área do Parque do Desengano e a sua zona de amortecimento, recomenda-

se: 

 O uso exclusivamente científico, sendo totalmente restrita a ocupação humana; 

 A desapropriação das propriedades rurais instaladas de maneira irregular nas fronteiras do 

Parque Estadual do Desengano, principalmente aquelas propriedades que ocupam trechos 

de encostas; 

 O acompanhamento, por parte dos órgãos competentes, das ações antrópicas no entorno 

do Parque Estadual do Desengano. Propõe-se um monitoramento dos condicionantes 

físicos da paisagem quanto aos riscos de movimentos de massa; 

 A implantação de medidas que garantam a recuperação natural da Mata Atlântica, 

visando diminuir o impacto da chuva no solo e, consequentemente, a redução dos 
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processos erosivos, além da manutenção das nascentes situadas nas Escarpas e cristas 

alinhadas. 

 

Observando o mapa de uso e ocupação das terras (Figura 16), verifica-se que existem 

fragmentos de floresta que ocupam áreas de Morros e Escarpas residuais. Estas áreas, por 

conta dos seus atributos naturais, também devem ser destinadas à proteção, pois suas 

características físico-ambientais são semelhantes às da zona de amortecimento do Parque 

Estadual do Desengano (elevados índices pluviométricos, acentuada declividades, cobertura 

superficial pouco-profunda, material litológico instável em decorrência fraturamentos, 

presença de fragmentos de Mata Atlântica) e, portanto, também a caracterizam uma elevada 

fragilidade ambiental. 

Dessa forma, as leis que respaldam a preservação da zona de entorno do Parque 

Estadual do Desengano também podem responder pela proteção dos Morros e Escarpas 

residuais. 

Desta forma, recomenda-se para esta área: 

 A criação de Unidades de Conservação, segundo o definido pela Lei Federal n°. 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que define a unidade de conservação como espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. No caso dos Morros e Escarpas Residuais 

localizados no município de Campos dos Goytacazes, sugere-se a criação de uma Área 

de Proteção Ambiental que englobe boa parte da região norte do município, caracterizada 

pela presença destes trechos; 

 O acompanhamento, por parte dos órgãos competentes, das ações antrópicas no entorno 

dos Morros e Escarpas Residuais. Propõe-se um monitoramento dos condicionantes 

físicos da paisagem quanto ao risco de movimentos de massa, evitando que a população 

adjacente a essas áreas sofra danos materiais e de vidas; 

 Evitar o plantio de espécies vegetais que acumulem água, como bananeiras, bambuzais e 

espécies semelhantes, para que sejam evitadas as ocorrências de movimentos de massa 

que podem ser acelerados por processos antrópicos; 
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 A implantação de medidas que garantam a recuperação da Mata Atlântica, visando 

diminuir os processos pluvioerosivos; 

 Impedir a extração mineral (extração de rochas) nos Morros e Escarpas Residuais, ao 

passo que a exploração predatória altera o nível de base e acelera os mecanismos 

gravitacionais responsáveis pelos movimentos de massa. 

 

A outra zona de proteção coincide com os Terraços Marinhos e Cordões Arenosos sem 

ocupação humana. Neste domínio natural, situam-se cordões arenosos, lagunas e fragmentos 

da vegetação de Restinga. 

Os cordões arenosos merecem atenção especial, pois são áreas de instabilidade em vista 

dos sedimentos friáveis que são altamente suscetíveis a erosão. Na localidade, mais 

precisamente no entorno da localidade de Farol de São Tomé, existem sambaquis e rochas de 

interesse geológico: os estromatólitos que guardam evidências de evolução da vida biológica. 

A Restinga, por exercer o papel de fixar os cordões litorâneos, é constituída como Área de 

Proteção Permanente. No entanto, na prática, esta lei está sendo infringida, como mostra o 

Quadro 11. 

 

Quadro 11– Leis Federais e Estaduais que respaldam a proteção da zona de terraços marinhos 
e cordões arenosos no município de Campos dos Goytacazes. 

 Lei Dispositivos 

Código Florestal, Lei 
n°. 4.771/65 (alterada 
pela Lei n°. 7.803/89 e 
7.875/89): 

Art. 3 – Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim 
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação 
natural destinadas: 

Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro  

Título VII - Da Ordem 
Econômica Financeira 
e do Meio Ambiente 

CAPÍTULO VIII 
Do Meio Ambiente 

Art. 268 - São áreas de preservação permanente: 
I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 
II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões 
rochosos e as cavidades naturais subterrâneas - cavernas;  
III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 
IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis 
ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local 
de pouso, alimentação ou reprodução; 
V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural; 
VI - aquelas assim declaradas por lei; 
 
Art. 269 - São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de 
prévia autorização dos órgãos competentes, preservados seus atributos essenciais: 
I - as coberturas florestais nativas; 
II - a zona costeira; 
III - o Rio Paraíba do Sul; 
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Assim, recomenda-se para esta área de proteção: 

 A restrição da área para uso exclusivamente científico; 

 A criação de uma Unidade de Conservação (APA), para fins de elaboração e execução de 

um plano de manejo que vise a proteção dos cordões arenosos e da vegetação de 

Restinga. Recomenda-se que essa área seja considerada como Área de Conservação, 

sendo permitida a recreação; 

 A recuperação da Vegetação de Restinga, objetivando retardar a ação dos processos 

erosivos superficiais; 

 A restrição da ocupação humana, evitando, dessa forma, o desmatamento; 

 A conservação dos sítios geológicos de interesse especial, destacando os estromatólitos e 

os sambaquis. Tal conservação pode acontecer a partir de implantação de fiscalização, 

proposta no artigo 243 da lei orgânica do município: “XXII- proteger os monumentos e 

os sítios paleontológicos e paleoecológicos”;  

 A proibição de extração de areia. 

 

Existem áreas dos Terraços Marinhos e Cordões Arenosos que possuem ocupação 

consolidada, principalmente nas localidades de Farol de São Tomé e Xexé. De ocupação 

secular e com grande expressividade turística, estas áreas do município comportam 

determinados tipos de uso. Porém, algumas medidas são necessárias, em função de suas 

características geológico-geomorfológicas, para a manutenção da qualidade ambiental. 

Associadas aos Terraços Marinhos e Cordões Arenosos, estão as Planícies Marinhas. 

Esta é uma área instável do ponto de vista geomorfológico, que compõe-se de sedimentos 

arenosos inconsolidados, estando restrita à construção de edificações. O direito ao uso e o 

acesso às praias são assegurados por lei.  

As condições de balneabilidade das águas das praias de Farol de São Tomé encontram-

se, quase sempre, inapropriadas se considerarmos as recomendações dos órgãos ambientais. 

Dessa forma, evidenciam-se grandes riscos à saúde dos banhistas, que, aliados à atividade 

pesqueira – que faz uso de tratores para lançar e recolher os barcos do mar –, à contaminação 

de sedimentos por vazamento de combustíveis, ao lixo deixado pelos banhistas e moradores, e 

ao despejo irregular de esgoto e efluentes nos níveis freáticos e nas águas oceânicas, 

comprometem a qualidade tanto dos sistemas naturais, quanto dos usos sociais e econômicos 

(sobretudo o turismo) que são marcas da região. 
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Nesse sentido, observa-se o desrespeito à Resolução CONAMA n°. 20/86, que define 

critérios para a classificação das águas destinadas a recreação. 

Assim, recomenda-se para esta área: 

 A delimitação de uma área de Conservação, sendo permitida a recreação; 

 A instalação de infraestrutura viária (vias de acesso, pavimentação, iluminação), 

higiênico-sanitária (sanitários públicos, rede de esgotos e eliminação de despejos 

irregulares de esgoto), esportiva (quadras de esportes, ciclovias), mobiliária urbana 

(quiosques, bebedouros, lixeiras) e de serviços de segurança (postos para policiamento e 

primeiros socorros), evitando cometer atentados contra a estética e a paisagem. Através 

dessas recomendações, tem-se por objetivo incentivar o turismo como atividade 

econômica, visando reverter recursos financeiros para o município, além de oferecer aos 

usuários (turistas e a população local que usufrui da área) algumas condições satisfatórias 

para o lazer; 

 O incentivo à instalação de equipamentos turísticos, como pousadas, hotéis, restaurantes, 

bares e outros estabelecimentos comerciais que dinamizem o turismo, não apenas na alta 

temporada, mas ao longo de todo o ano; 

 A promoção de atividades relacionadas à Educação Ambiental, como jogos e brincadeiras 

nas praias, com a finalidade de despertar nos usuários a necessidade de sua conservação e, 

consequentemente, de manter o equilíbrio dinâmico dessa zona. O trabalho de 

conscientização se faz necessário principalmente durante o período de alta temporada, 

quando ocorre um aumento substancial no número de turistas; 

 A fiscalização das novas edificações a serem instaladas, pois estarmos tratando de uma 

área altamente instável; 

 O monitoramento periódico da qualidade da água nas praias, com o objetivo de manter a 

sua qualidade e, consequentemente, oferecer condições saudáveis aos banhistas. 

 

Outras zonas de proteção estão ligadas diretamente ao entorno dos corpos hídricos, 

principalmente as margens das lagoas, as margens dos rios e as áreas de brejo. Sugere-se a 

aplicação do código florestal, que estabelece, como as áreas de proteção permanente, as 

nascentes e margens dos cursos d’água, a depender das diretrizes propostas. 

Propõe-se também o estímulo para que as áreas de cobertura vegetal natural 

conservadas, nas propriedades rurais de maior porte, possam ser convertidas para a criação de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).  
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E, por fim, também são recomendadas algumas políticas públicas que estimulem a não 

contaminação dos cursos d’água, evitando o lançamento de efluentes e ampliando, assim, a 

capacidade das estações de tratamento de efluentes. 

Outra categoria delimitada no Zoneamento ambiental do município de Campos dos 

Goytacazes está ligada às áreas destinadas a melhoramento. Tais áreas foram elencadas 

quando o tipo e o grau de ocupação da área já descaracterizam a paisagem natural, 

transformando-a em uma paisagem antropo-natural ou paisagem antrópica (RODRIGUEZ, 

SILVA e CAVALCANTI, 2002). 

Definiram-se como áreas de melhoramento ambiental algumas porções destinadas às 

pastagens e ao cultivo de cana-de-açúcar, que estão situadas nas regiões da Planície 

Quaternária e ou das Colinas. 

Para estas áreas, propõe a implantação de estudos voltados para o uso e conservação dos 

solos e dos recursos hídricos.  

Propõe-se, ainda, a criação de ações que possibilitem um uso sustentável da área, 

organizando as formas de uso e ocupação das terras de forma racional. É essencial, neste 

contexto, conservar as manchas de Mata Atlântica e de Mata Ciliar intercaladas com a 

produção agrícola, executar práticas de manejo que conservem o solo e a água, bem como 

mitigar problemas como os processos erosivos, a compactação dos solos, diminuição dos 

fluxos de água e a contaminação dos solos por insumos agrícolas.  

Uma importante prática de manejo para estas zonas é o desenvolvimento de práticas 

socioprodutivas consorciadas, evitando a implantação de uma única atividade. Outras 

recomendações são a recomposição das Matas Ciliares ao entorno dos corpos hídricos, o 

desestímulo e/ou fim ao uso das áreas de várzea como pastagens, incentivar a policultura e 

oferecer suporte técnico aos pequenos agricultores e aos assentamentos rurais. 

No que tange à pecuária, sugere-se estimular a pecuária intensiva, pois o pisoteio do 

gado compacta o solo, alterando os fluxos de infiltração, intensificando o escoamento e, dessa 

forma, acelerando os processos erosivos, principalmente em termos de evolução das feições 

de ravinamento e voçorocamento. 

No que se refere às áreas de monocultura da cana-de-açúcar, sugere-se maior 

fiscalização para evitar a queima da cana, assim como o lançamento de efluentes decorrentes 

do beneficiamento desta lavoura, atendendo o que exige a Lei Orgânica do Município: 
Art. 243 (...) XII- proibir o despejo, nas águas, de caldas ou vinhoto, bem como de 
resíduos de dejetos capazes de torná-las impróprias, ainda que temporariamente, 
para o consumo e a utilização normais ou para sobrevivência das espécies. 
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Art. 250- As usinas de açúcar sediadas no Município ficam obrigadas a adotar, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da promulgação desta Lei, dispositivos 
que impeçam o lançamento de fuligem pelas suas chaminés. 
Parágrafo Único- O não cumprimento do disposto neste artigo implicará em multa a 
ser estabelecida em lei. 
Art. 251- Fica proibida a queima de canaviais nas propriedades localizadas na 
periferia da cidade, bem como nas proximidades das sedes dos distritos. 
Parágrafo Único- O não cumprimento do disposto neste artigo implicará em multa a 
ser estabelecida em lei. 
 

 

As zonas de conservação do patrimônio local são áreas que são caracterizadas pelo 

Zoneamento Funcional como áreas prioritariamente urbanas. Os impactos decorrentes do uso 

dessas áreas relacionam-se à intervenção infraestrutural sem o devido planejamento. Um 

exemplo é a substituição da cobertura vegetal natural por edificações e ruas pavimentadas, 

que causam a impermeabilização do solo. Este processo impede a infiltração da água nos 

níveis freáticos, aumentando, assim, o fluxo de escoamento superficial. Outro problema 

associado aos sistemas de engenharia é a canalização de riachos e córregos, cuja estrutura 

retilínea não comporta todo o fluxo hídrico, causando enchentes e inundações. 

Outro problema está relacionado à ocupação secular, que levou à construção de fossas 

sépticas e rudimentares que historicamente contaminam o lençol freático. 

Recomenda-se medidas associadas à resolução de problemas ambientais decorrentes de 

deficiências infraestruturas, como: 

 O processo de parcelamento do solo para fins urbanos, realizado mediante loteamentos ou 

desmembramentos, respeitando a legislação vigente em âmbito federal, estadual, bem 

como observando e cumprindo rigorosamente as restrições legislativas impostas. É 

indispensável o conhecimento prévio do local, em termos de características ambientais 

(geologia, geomorfologia, pedologia, topografia), para avaliar a adequabilidade ou não do 

local a ser loteado;  

 A implantação do sistema de tratamento de esgoto em substituição ao sistema de fossas 

implantadas, principalmente nas áreas urbanas dos distritos não atendidas por este serviço; 

 A execução de medidas estruturais que mitiguem os alagamentos, enchentes e inundações; 

 A manutenção das áreas verdes, objetivando aumentar as taxas de infiltração e a 

estabilidade térmica dessas áreas. A infiltração é necessária para realimentar o lençol 

freático, além de diminuir o escoamento superficial responsável pela acentuação das 

enchentes e inundações; 

 A limpeza periódica dos bueiros e dos canais, diminuindo a propensão às enchentes e 

inundações; 
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 A execução de serviços de infraestrutura básicos (saúde, educação, segurança, 

pavimentação e eficiência do transporte público) que estejam compatíveis com as 

características ambientais; 

 Desativar completamente o aterro sanitário da CODIN, próximo ao aeroporto Bartolomeu 

Lisandro, e ampliar o uso do aterro sanitário de Conselheiro Josino. 

 

E, finalizando, no Zoneamento Ambiental e Funcional do município de Campos dos 

Goytacazes, definiu-se as áreas de reabilitação, aquelas que apresentam Estado Ambiental 

muito crítico, como consequência do extrativismo mineral, principalmente de argila para 

atender a indústria de cerâmica. 

Sugere-se a implantação de medidas que possibilitem a extração da argila de forma que 

estas áreas sejam recuperadas, onde o manejo não permita a formação de grandes cavidades 

que possam acumular água. Menores níveis de sedimentação e contaminação do solo por 

poluentes da exploração, o fato de buracos menores representarem armadilhas menos danosas 

para a vida dos animais e a diminuição dos criadouros de insetos são algumas das 

consequências positivas decorrentes desta ação. 

Também se sugere modernizar os tipos de fornos e evitar o uso de carvão vegetal, pois 

estes dois agentes são responsáveis pela emissão de gases poluentes e comprometem a 

qualidade do ar.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos na elaboração desse zoneamento ambiental mostram que a 

população do município de Campos dos Goytacazes, de aproximadamente 500 mil pessoas, 

forma um contingente populacional que ocupa 1,45% da área total do município. Verificou-se 

que as atividades rurais apresentam grande expressividade no município, pois estas práticas 

estão relacionadas à ocupação secular, à fundação da cidade e ao processo inicial de ocupação 

pelos portugueses. 

O sítio urbano assenta-se predominantemente na Planície Quaternária, com exceção da 

sede e dos distritos situados nos domínios de colinas e morros isolados. Por predominarem as 

declividades inferiores a 2%, toda a área urbana do distrito-sede está sujeita às inundações. A 

ocupação do meio rural e das áreas naturais conservadas situam-se não apenas na Planície 

Quaternária, mas também nas áreas dos Depósitos Sedimentares Terciários e no Cinturão 

Orogênico do Atlântico.  

No município de Campos dos Goytacazes, predomina uso e ocupação das terras 

atreladas ao meio rural, que são ocupadas por áreas de pastagem e de monocultura da cana-

de-açúcar. As áreas de Florestas estão situadas nas Escarpas e cristas alinhadas, onde parte 

desta área está protegida pela delimitação do Parque Estadual do Desengano, uma unidade de 

conservação que tem como principal objetivo proteger a Mata Atlântica. 

O estudo dos atributos naturais do município possibilitou identificar dois ambientes 

distintos: as áreas das Escarpas Serranas, onde predominam a morfogênese sobre pedogênese, 

pois no ambiente serrano o relevo é intensamente dissecado pela ação dos agentes 

intempéricos; e a zona de planície, em que predominam são os processos deposicionais 

oriundos de diferentes mecanismos (deposição fluvial, lacustre, lagunar e marinha). 

Existe uma desproporcionalidade entre as áreas onde predominam os sistemas naturais e 

as áreas onde predominam os sistemas antrópicos. Nas áreas onde predominam os sistemas 

naturais, a delimitação de Unidades de Conservação objetiva a sua proteção. Nas áreas ainda 

não protegidas por tal mecanismo legal, como as áreas de encostas florestadas, a vegetação de 

Restinga e a vegetação de brejo apresentam fortes tendências às transformações ambientais 

decorrentes do crescimento populacional, da expansão urbana e do uso dos recursos naturais. 

Os sistemas ambientais do município de Campos dos Goytacazes apresentam 

fragilidade aos processos de degradação natural, como os movimentos de massa nos setores 
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de encosta das zonas pouco povoadas, e as enchentes e inundações nas áreas planas, onde 

estão concentradas a ocupação humana e as atividades econômicas. 

A fragilidade ambiental é acentuada nas áreas urbanizadas por conta do grande 

adensamento demográfico. A ocupação concentrada e desordenada gera o esgotamento dos 

recursos naturais, desequilibrando os fluxos de matéria, energia e informação nestes sistemas 

naturais. 

Nas Planícies Quaternárias ocupadas pela expansão urbana, a impermeabilização do 

solo impede a infiltração da água e é acentuada pela canalização dos cursos d’água. Tais 

fatores, ora correlacionados às baixas declividades às excepcionalidades na dinâmica 

pluviométrica, ocasionam enchentes e inundações. Historicamente, a forma como foram 

instaladas e distribuídas as infraestruturas nestas zonas ocasionaram impactos, como a 

contaminação dos níveis freáticos pelas fossas rudimentares e sépticas, o acúmulo de lixo, a 

poluição das águas, do ar e visual, que prejudicam, assim, a qualidade de vida da população. 

Nas zonas dos Morros e Escarpas Residuais, podem ocorrer os movimentos de massa, 

que são processos naturais que, juntamente com os processos erosivos, são responsáveis pela 

evolução das encostas. Os setores de encosta do município de Campos dos Goytacazes 

apresentam elevada susceptibilidade aos movimentos de massa, destacando os 

escorregamentos translacionais com transporte de solos e detritos, bem como a queda de 

blocos. Essa susceptibilidade está diretamente vinculada aos elevados índices pluviométricos, 

aos acentuados declividade e ao estado do material (área intensamente fraturada, com 

cobertura detrítica superficial e material rochoso exposto). Cabe ressaltar que as áreas mais 

suscetíveis têm baixa ocupação, não sendo os danos dos episódios de evolução das vertentes, 

dessa forma, de grande impacto para a população. 

A ocupação de encostas no território brasileiro é, via de regra, associada ao processo de 

favelização. Em Campos dos Goytacazes, as favelas situam-se nas em áreas ribeirinhas.  

O respeito às leis é fundamental para evitar catástrofes naturais. Todas as planícies na 

área de estudo apresentam declividade inferior a 2%, estando sujeitas às inundações 

periódicas. O ideal é evitar o avanço da ocupação nessas áreas de fragilidade tão acentuada. 

Na área urbana do município de Campos dos Goytacazes, o processo de ocupação das 

planícies quaternárias ocasionou a insustentabilidade quanto ao uso, gerando como 

consequência um sério comprometimento dos fluxos de matéria e energia dos sistemas 

ambientais. Torna-se necessário o constante acompanhamento dessas áreas, seguidos de 

novos estudos criteriosos, que venham a contribuir com a tomada de decisões e a subsidiar a 

gestão desses espaços, minimizando os impactos ambientais.  
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