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1. Introdução 

 
A Baixada de Jacarepaguá possui uma Bacia Hidrográfica constituída por rios 

que nascem nas vertentes dos Maciços da Tijuca e da Pedra Branca e desembocam nas lagoas da 
Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Marapendi e Lagoinha, que formam o Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá, tendo como destino final o mar. A baixada ao sul é limitada pelo Oceano Atlântico, 
pelas praias da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Prainha e Grumari. A área total de 
drenagem da bacia hidrográfica é de aproximadamente 300 km2 sendo que 176 km2 referem-se 
aos rios.  

 
Os corpos hídricos de Jacarepaguá são lagunas, uma vez que possuem ligação 

com o mar, sendo popularmente conhecidas como lagoas de Jacarepaguá. O sistema formado 
pelas lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Tijuca apresenta um espelho d’água de cerca de 9,3 
km2 e uma extensão de aproximadamente 13,0 km. 

 
O sistema hidrográfico possui duas ligações com o mar, uma a leste, no Canal 

da Joatinga, e outra a oeste, no Canal de Sernambetiba. Através do primeiro, se dá a entrada de 
água do mar, na Lagoa da Tijuca e desta para a Lagoa de Marapendi, pelo Canal de Marapendi, 
que apresenta uma extensão de aproximadamente 4,0 km. 

 
A lagoa de Jacarepaguá possui a maior área drenante da região e os seus rios 

contribuintes cortam grande parte dos bairros de Jacarepaguá e adjacências, trazendo em suas 
águas grande quantidade de sedimentos, resíduos industriais e domésticos. A lagoa da Tijuca 
possui a maior área, mas uma pequena área drenante. Já a lagoa de Camorim tem uma 
característica inversa à da Tijuca, possuindo uma área pequena com cerca de 0,8 km2, mas uma 
grande área drenante. A Lagoa de Marapendi situa-se entre uma estreita faixa de praia e as 
lagoas mais interiores (Tijuca, Camorim e Jacarepaguá) e possui cerca de 10,0 km de 
comprimento e cerca de 350 m de largura.  

 
A Lagoa de Marapendi está ligada à Lagoinha pelo Canal das Tachas, o qual 

encontra-se assoreado em alguns trechos e totalmente coberto por macrófitas, o que causa uma 
troca precária entre as duas lagoas por esta ligação. Juntas, as duas lagoas possuem um espelho 
d’água de aproximadamente 3,5 km2. Na extremidade oposta ao Canal das Taxas, a Lagoinha 
liga-se ao rio das Taxas, através do qual recebe uma contribuição de pouca expressão em termos 
de vazão devido ao avançado processo de assoreamento desta ligação.  

 
As lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca, Marapendi e dos canais da 

Joatinga e Marapendi se encontram em adiantado processo de assoreamento e degradação 
ambiental devido ao desordenado processo de ocupação no entorno destes corpos hídricos e 
dejetos das comunidades do entorno, que cresceram mais de 100%, segundo o censo de 2010 
comparado ao censo anterior de 2002, sem que houvesse a contrapartida em  investimentos de 
infra estrutura urbana.   

 
Apesar de todos os impactos negativos o complexo lagunar possui ainda um grande 

potencial ambiental, o que justifica a sua recuperação e proteção. Várias ações de recuperação 
estão previstas pelo Poder Público, tendo em vista que a região será palco de diversos eventos 
nos próximos anos, destacando-se em 2016 a realização das olimpíadas.  
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O projeto de recuperação ambiental a ser realizado pela Secretaria de Ambiente do 

Estado - SEA visa à retirada de sedimentos lançados direta ou indiretamente no complexo 
lagunar, através de ações de dragagem. A dragagem permitirá a criação de canais de navegação, 
com o aumento da profundidade das lagoas. Conforme já apresentado pela SEA em reuniões 
passadas do SCSL, a dragagem das lagunas, será realizada nos moldes do projeto do Canal do 
Cunha, ou seja, será utilizada a estrutura/tecnologia Geotextil e das Ecobags, de onde inclusive 
surgirão duas ilhas artificiais.  

 
O Programa de Macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro inclui obras em 16 rios da bacia, que incluem com dragagem, dessassoreamento, 
implantação de avenidas canal, intervenções voltadas ao amortecimento dos picos de vazão e a 
melhoria das condições ambientais da região. A recuperação desta bacia está prevista no caderno 
de encargos para as Olimpíadas de 2016, já que as intervenções aumentam as condições de 
balneabilidade das lagoas de Jacarepaguá, área em que serão instalados equipamentos 
importantes, como o Parque Olímpico, a Vila Olímpica e o Parque dos Atletas.  

 
Com a sua recuperação várias atividades se descortinam para a implantação de 

projetos que valorizem o seu potencial socioeconômico, destacando-se a retomada da atividade 
pesqueira e a implantação da atividade de navegação, com foco no lazer (indústria ecológica e 
turística) e de mobilidade urbana, como um novo modal de transporte para a região, que sofre 
com o congestionamento de suas vias urbanas. Para tal modalidade destacamos a necessidade de 
que o uso de navegação seja implantado de forma sustentável, ou seja, de maneira regulamentada 
atendendo aos critérios estabelecidos pelo presente estudo.     

 
2. Justificativa 

 
Em virtude dos eventos esportivos e da necessidade de se criar um novo modal 

de transporte, a Secretaria Municipal de Transportes vai lançar um termo de referência do projeto 
de um sistema de transporte público hidroviário de interior nas lagoas do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá, a ser implantado através de uma concessão pública. Esse projeto acolhe uma 
demanda da população da Baixada de Jacarepaguá, assim como uma necessidade de transporte 
público propiciando um modal alternativo entre os bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e 
Recreio, através das lagoas de Marapendi, Jacarepaguá e Tijuca, utilizando embarcações com 
capacidade para atender demandas a serem estimadas. 

  
O transporte hidroviário objetiva integrar as unidades de conservação, a cidade 

dos atletas, os condomínios, os shoppings e outros agrupamentos aos demais modais de 
transporte, como ônibus, BRTs e principalmente a futura estação do Metrô, que vai se localizar 
na região do Jardim Oceânico. Essa proposta considera um horizonte de implantação que 
atenderá a realização dos próximos eventos de grande envergadura, que se realizarão no Rio de 
Janeiro, em destaque na região da Bacia da Baixada de Jacarepaguá.  

 
Assim o presente estudo visa elaborar um Termo de Referencia para dar 

subsídios à implantação de instrumentos de arrecadação, tais como: taxa, outorga, cobrança, 
prestação dos serviços ambientais, compensação ambiental, condicionamento de licenciamento, 
pelo uso dos recursos hídricos para empresas de navegação, que assumirem o transporte 
hidroviário no Sistema Lagunar de Jacarepaguá, visando fortalecer a arrecadação sua aplicação 
na proteção do próprio ecossistema lagunar.  



 

CBH-BG - COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA 
 

SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ 
 

5 
 

 
 
3. Contextualização 
 

Em vista do exposto, o Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, 
através do seu Grupo de Trabalho de Sistema Hidroviário, iniciou o levantamento da legislação 
existente para o assunto, órgãos envolvidos e suas competências, ou seja, as diretrizes e regras 
existentes para a implantação de uma concessão pública de transporte hidroviário nas lagoas do 
Sistema Lagunar de Jacarepaguá, de modo que a legislação ambiental vigente seja respeitada, 
com a garantia de preservação do ecossistema. 

 
A atividade de navegação caracteriza-se como usuário de recursos hídricos sob 

os seguintes aspectos: quando visa manter ou melhorar as condições de navegação, quando 
demanda a manutenção de níveis d’água adequados à navegação, quando modifica a qualidade 
da água, quando utiliza os serviços ambientais fornecidos pelo ecossistema lagunar.  

 
3.1. Ações previstas para a implantação da atividade de navegação 

 
 O desenvolvimento desse projeto hidroviário deve ser composto basicamente 

por quatro principais elementos físicos: as vias, as embarcações, os pontos de embarque e os 
passageiros. A seguir são apontadas as tecnologias para que a estruturação das vias seja 
desenvolvida e esteja funcionando com o menor nível de impactos ambientais possíveis. Com o 
advento de novas tecnologias de construção, de informatização, de execução de projetos é 
objetivo aplicá-las em: 
 
a. A canalização   
 

Consiste na construção de represamentos e canais e, conseqüentemente em 
obras de transposição de desnível, como por exemplo, as eclusas, entretanto como não há 
variações significativas nas lagunas que compões o Sistema de Jacarepaguá, não será necessário 
o desenvolvimento desta tecnologia.  
 
b. Obras de regularização do leito das lagunas  
 
       b.1 A obras de regularização de rios são obras de engenharia como diques e espigões 
ou, ainda a associação destas, com as seguintes funções:  
 
a) Transporte eficaz dos sedimentos em suspensão e dos depósitos do fundo; 
b) Estabilidade do curso d’água com mínima erosão das margens; 
c) Orientação da corrente líquida em determinados trechos do curso d’água; 
d) Profundidade suficiente e percurso satisfatório para a navegação; 
e) Permitir a utilização das águas para outros propósitos.   
 
       b. 2 As causas das instabilidades por ação do escoamento são subdivididas em:  
 
a) Ação erosiva das correntes; 
b) Ação das Ondas (principalmente das embarcações); 
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c) Irregularidades localizadas no escoamento (a presença de extremidade de espigões, pilares de 
pontes, afloramentos rochosos e outros podem gerar turbilhões na corrente líquida que causam o 
solapamento da parte inferior das margens). 
 
c. Obras para Estabilidade e Proteção de Margens  
      
a) Proteções Contínuas Flexíveis (Enrocamentos - maciço composto por blocos de rocha 
compactados, Colchões Articulados, Enrocamentos Sintéticos e Gabiões); 
b) Proteções Contínuas Rígidas (Painéis de Concreto Armado, Cortinas Atirantadas e Placas Pré-
Moldadas); 
c) Proteções Descontínuas (Espigões e Diques).   
 
d. Dragagens e Derrocamentos de pontos específicos  
 
A bibliografia considera três tipos de dragagens: 
1) Dragagem inicial - na qual é formado o canal artificial com a retirada de material virgem; 
2) Dragagem de manutenção - para a retirada de material sedimentar depositado recentemente, 
com a finalidade de manter a profundidade do canal, propiciando a movimentação de 
embarcações de vários tamanhos em portos e marinas.   
3) Dragagem Ambiental - a qual procura remover uma camada superficial de sedimento 
contaminado por compostos orgânicos e inorgânicos, sem que haja a ressuspensão destes 
contaminantes.   
 
e. Elaboração de cartas náuticas eletrônicas das lagunas 
 
 Uma importante ferramenta para a navegação franca segura e de caráter comercial é a 
elaboração de cartas náuticas das lagunas, contendo entre outras, as informações sobre o tipo dos 
fundos, perigos para a navegação, canais de navegação, enfiamentos e balizagem, profundidades, 
correntes, etc. Com isso e com apoio de outras ferramentas e melhoramentos, pode-se ter 
navegação, diuturnamente.  
 
f. Balizamento e sinalização das lagunas  
 
Assim como uma estrada rodoviária, o rio/laguna também precisa de sinalização. Desta maneira 
o balizamento do rio consiste em delimitar a faixa, o canal de navegação, o local onde o 
rio/laguna apresenta as melhores condições para que uma embarcação possa navegar com 
segurança.  E isso é feito com bóias reflexivas. Outro dispositivo utilizado para a segurança da 
navegação é o farolete, que é implantado nas margens das lagunas de maneira pontual, caso haja 
necessidade. 

 
g. Possíveis impactos ambientais  
 
A utilização dos corpos de água para fins de navegação também pode gerar impactos nas 
seguintes situações: durante a operação do transporte pelas vias navegáveis, quando da execução 
de melhorias nas vias navegáveis, inclusive sua manutenção e durante o abastecimento das 
embarcações, o que implica na utilização da melhor tecnologia disponível, com menor poluição, 
buscando sempre minimizar e mitigar os impactos ambientais.  
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h. Aplicação dos Instrumentos de Arrecadação em contrapartida a utilização dos recursos 
hídricos:  
 
Esses instrumentos têm como objetivo a mudança de comportamento dos usuários dos recursos 
ambientais, de modo a incluírem em seus custos os aspectos dos impactos ambientais e do uso 
dos serviços ambientais. 
 
 
3.2. Arcabouço Legal 
 

A utilização racional e integrada de recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável é um dos objetivos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Lei Federal 9.433/97). Conforme previsto na Lei da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas, ou seja, abastecimento humano, hidroeletricidade, abastecimento industrial, recreação e 
turismo, pesca e agricultura.  

 
Dentro desse escopo, o Subcomitê atentou para a necessidade de um estudo 

que considere o uso dos serviços ambientais e a aplicação de instrumentos de arrecadação para a 
sua compensação. Destaca-se como uma das suas diretrizes a articulação do planejamento de 
recursos hídricos com os setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional, 
onde a cobrança pelo uso dos recursos hídricos constitui um dos instrumentos dessa Política.  

 
A outorga de autorização para a prestação de serviços de transporte 

hidroviário é prevista no artigo 12, por ser uma atividade que tem potencial de impacto que 
venha a alterar a qualidade da água existente no corpo de água. O artigo 13 afirma que toda 
outorga deverá respeitar a manutenção das condições adequadas ao transporte aquaviário, 
quando for o caso. Já o artigo 15 define as circunstâncias pelas quais as outorgas podem ser 
suspensas, sendo uma delas a necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade 
do corpo de água.  

 
Assim, entendemos que as intervenções que serão necessárias para manter as 

condições futuras de navegabilidade deverão estar sujeitas à outorga e, o setor aquaviário 
(concessionária que operar o sistema) deverá ser tratado como qualquer outro usuário de recursos 
hídricos que implanta obras hidráulicas, sendo sujeito ao cadastramento e à regularização das 
obras, ao aprimoramento dos procedimentos técnicos de análise de pleitos de outorga, à indução 
dos múltiplos usos de recursos hídricos e a internalização do seu planejamento setorial nos 
Planos de Recursos Hídricos, balizadores da outorga. Nesse sentido, recomenda-se: 

• O aprimoramento dos procedimentos técnicos e administrativos de outorga, 
com ênfase na internalização do planejamento da implantação de obras do setor aquaviário; 

• Articulação e integração dos procedimentos de outorga dos órgãos gestores 
de recursos hídricos; 

• Articulação dos órgãos gestores de recursos hídricos com as entidades do 
setor aquaviário para regularização das intervenções existentes uma vez que nos corpos d’água 
utilizados como vias navegáveis será necessária a manutenção de níveis d’água adequados, de 
modo a permitir o trânsito de embarcações com os calados previstos. 

 • Definição, nos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas, das 
prioridades de usos da água e das condições de navegação a serem respeitadas no processo de 
outorga dos diversos usos da água, mediante a articulação e negociação entre setores usuários. 
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Assim, na concepção dos planos de recursos hídricos é fundamental levar em consideração os 
planejamentos regionais, de todos os setores, inclusive do setor hidroviário. Para isso, esse setor 
tem de estar presente nas discussões dos diversos planos de bacia em que a navegação possui 
planejamento e apresentar suas propostas. 
 

Como apresentado, o tema é respaldado na Lei das Águas, nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997,  na qual diversos artigos tratam direta e indiretamente da questão do transporte 
aquaviário: 

 
Art. 1º, IV, apresenta um dos fundamentos dessa política: “..a gestão dos 

recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas”; 
 
Art. 2º, II, estabelece que um dos objetivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos é “.. a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável”; 

 
Art.12, “Estão sujeitos a outorga pelo poder Publico os direitos dos seguintes 

usos de recursos hídricos: (... ) V, outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo d’água” ; 

 
Art. 13 e parágrafo único, quando menciona a outorga destaca que “toda 

outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos 
e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de 
condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. A outorga de uso dos recursos 
hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes”; 

 
Finalmente, o art. 15, VI, destaca que: “a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, na 
seguinte circunstância: necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água”. 

Ressalta-se ainda, a existe da Lei 10233/01, que “Dispõe sobre a reestruturação 
dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras 
providências”.  
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4. Objetivo Geral 

 
Elaborar uma análise de aspectos legais, econômicos e ambientais relativos ao 

uso do espelho d’água do Sistema Lagunar de Jacarepaguá pelo transporte hidroviário para 
embasar o Poder Público e o Comitê de Bacia a executar a gestão quantitativa e qualitativa dos  
recursos hídricos.   

 
 

5. Etapas do Projeto 
 

1. Analisar o aparato legal disponível sobre recursos hídricos, junto aos órgãos gestores de 
recursos hídricos nacionais e internacionais, quanto aos possíveis instrumentos de 
arrecadação: taxa, outorga, cobrança, prestação dos serviços ambientais, compensação 
ambiental, condicionamento de licenças ambientais e outros, pelo uso dos recursos 
hídricos por empresas de navegação, visando fortalecer a proteção do próprio ecossistema 
lagunar.  
 

2. Identificar os usos atuais do Sistema Lagunar de Jacarepaguá na atividade de navegação, 
realizando o mapeamento de píeres, embarcações e rotas existentes, com vistas a conhecer 
o atual estado da arte, a regularização do uso e a implantação de instrumento de 
arrecadação.  

3. Analisar as receitas e despesas envolvidas no transporte hidroviário de passageiros e 
verificar a viabilidade de retorno parcial dos investimentos em ações de recuperação 
ambiental do sistema lagunar; 

4.  Diagnosticar os possíveis impactos ambientais negativos advindos da implantação do 
transporte hidroviário de passageiros a ser implantado no Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
e sua possível valoração, sugerindo o retorno em investimentos de recuperação ambiental 
no próprio ecossistema; 

5. Gerar alinhamento e devolutiva das etapas do projeto.  
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6. Produtos 

 Os produtos obtidos no item anterior subsidiarão ações de proteção do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá, assim como outros subcomitês abrangidos por ecossistemas lagunares, através do 
aumento da e captação recursos para investimentos nos mesmos.  

 

1. Valor 

R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) 

 

2. Prazo de Execução 

180 dias (seis meses) 
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