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Editorial 

 

É com imenso prazer que apresentamos à comunidade geográfica e à sociedade brasileira o II Ca-

derno de Textos do Grupo de Trabalho de Assuntos Agrários (GT de Agrária) das AGBs Rio de Janeiro e Nite-

rói. Assim como o I Caderno, publicado em 2007, este também é o resultado do trabalho coletivo e militante 

de estudantes de graduação e pós-graduação em Geografia, professores da educação básica e do ensino 

superior e bacharéis em Geografia, enfim, de geógrafos na acepção agebeana do termo que não aceita as 

concepções oficialistas e restritivas e considera que é geógrafo quem faz Geografia. 

Ao longo dos três últimos anos, o GT de Agrária se reuniu para ler textos e documentos, realizou 

trabalhos de campo, participou de audiências públicas, reuniões e assembléias de trabalhadores, seminários 

acadêmicos e debateu e escreveu os textos que compõem este Caderno, cujo foco central são as transfor-

mações que o espaço agrário do estado do Rio de Janeiro vem sofrendo em decorrência da instalação no 

estado de grandes projetos de desenvolvimento.  

Assim, este Caderno não é um mero registro acadêmico de estudos sobre a realidade agrária brasi-

leira e fluminense, ao contrário, objetiva ser um instrumento a serviço dos movimentos e das lutas sociais 

no Rio de Janeiro neste momento em que em nome do desenvolvimento enormes violências são cometidas 

contra os trabalhadores rurais.  

O II Caderno de Textos do GT de Agrária das AGBs Rio e Niterói é composto de três textos. O pri-

meiro apresenta uma leitura crítica do Plano Estratégico de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro – 

formulado pelo atual governo estadual, o qual aposta na implantação de grandes projetos de desenvolvi-

mento – contrapondo-o ao esvaziamento crescente do meio rural fluminense e à decadência da agricultura 

estadual que aponta na direção de uma crescente insegurança alimentar. O segundo texto analisa os impac-

tos da implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu (CIPA), tendo sido construído como instru-

mento para embasar as denúncias da população de Campos e São João da Barra de destruição ambiental e 

expulsão dos trabalhadores de suas terras. O terceiro é uma análise crítica do projeto de implantação em 

larga escala da silvicultura no Norte e Noroeste Fluminense. 

Enfim, o que o GT de Agrária das AGBs Rio e Niterói oferece à sociedade brasileira neste momento é 

uma crítica a este modelo de desenvolvimento que se propaga hoje no Rio de Janeiro, no Brasil e na Améri-

ca Latina, onde os interesses do grande capital falam muito mais alto do que os interesses dos trabalhadores 

e da maioria da sociedade. É, portanto, um instrumento de luta contra a dominação capitalista e em favor 

da justiça social, da democracia e da dignidade humana.   
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TEXTO 1 

OS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E SEUS 

IMPACTOS SOBRE O ESPAÇO AGRÁRIO FLUMINENSE 

 
Introdução 

O presente texto é resultado de uma construção coletiva do Grupo de Trabalho de Assuntos Agrários 

da Associação de Geógrafos Brasileiros (GTAgrária-AGB), seções Niterói e Rio de Janeiro1, e surgiu de uma 

demanda do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para analisar o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) do estado do Rio de Janeiro, e seus desdobramentos.  

Temos como objetivo analisar a atual situação do espaço agrário fluminense destacando os impactos 

causados, e que ainda podem vir a ser causados, pelos grandes projetos em andamento no estado. Para 

tanto, faremos um balanço da agricultura e da política agrária no estado do Rio de Janeiro nas últimas déca-

das, e uma análise no Plano Estratégico do estado. O Plano Estratégico foi o principal balizador para a elabo-

ração do ZEE. 

Considerando dados dos Censos Agropecuários e da Pesquisa Agrícola Municipal (ambos do IBGE) 

analisaremos a evolução da produção das duas principais culturas comerciais do estado (cana de açúcar e 

tomate) e três dos principais alimentos da cesta básica brasileira (arroz, feijão e mandioca). A análise do 

Plano Estratégico do estado, acreditamos, poderá nos dar subsídios para reflexões acerca da importância 

que vem sendo dada ao campo, em especial ao campesinato fluminense, pelo modelo de desenvolvimento 

adotado pelo atual governo do estado em parceria com grandes empresas nacionais e estrangeiras. A partir 

da leitura do Plano destacamos grandes projetos em andamento (Arco Metropolitano, COMPERJ, Porto do 

Açu, Porto de Sepetiba, hidrelétricas de Simplício e Anta e o Complexo Logístico e Industrial Farol-Barra do 

Furado) que têm causado grandes alterações na organização produtiva e na infraestrutura das regiões em 

que se inserem. 

Buscamos assim, contribuir para a discussão de estratégias de ação de resistência ao “rolo compres-

sor” do capitalismo nacional-globalizado, acreditando que não existe modelo de desenvolvimento justo e 

democrático sem uma reforma agrária que garanta o acesso e a permanência do trabalhador na terra.  

 

1. Plano Estratégico do Estado do Rio de Janeiro - 2007 – 2010 

Ao analisar o Plano Estratégico do Estado do Rio de Janeiro (2007-2010) ficam evidentes as visões e 

posturas adotadas pelo atual governo em relação à produção agrícola e ao espaço agrário fluminense. Logo 

no início do documento, onde é apresentada uma análise situacional e prospectiva, o próprio governador do 

Estado, Sérgio Cabral, visando aproveitar o momento favorável de visibilidade dos investimentos públicos e 

privados, e a retomada do Estado enquanto indutor e financiador do desenvolvimento econômico, vaticina 

que “Isso deve se dar de maneira distribuída em todo o território, principalmente no sentido das vocações 

regionais, como, por exemplo, as  áreas de celulose e etanol no Norte e Noroeste fluminense”. É com essa 

perspectiva, na ênfase de aquecer futuros e velhos “potenciais” da economia fluminense, tais como reservas 

de petróleo e belezas e riquezas naturais, que o poder executivo estadual balizará, segundo o Plano, as 

ações consideradas estratégicas para o desenvolvimento agrícola e das áreas rurais do Estado. Baseado em 

“vocações regionais” o Estado do Rio de Janeiro já possui uma simplória divisão territorial do trabalho, mas 

também uma divisão simultânea de recursos, interesses, projetos e intencionalidades. 

Ao longo do documento algumas tendências são avaliadas, nas quais se destacam: 

 a reconfiguração econômica espacial; 

 a interiorização do desenvolvimento; 

 a ampliação do agronegócio; 

 a desconcentração industrial e a constituição de novos pólos de dinamismo econômico.  

                                                 
1 Estiveram envolvidos no desenvolvimento da pesquisa e na elaboração do texto Débora Mendonça, Eduardo Barcelos, Isabela 
Pasini, Lara Douetts, Luís Marola, Luiza Chuva, Maycon Berriel, Monica Cox, Paulo Alentejano e Saulo Costa. 
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Percebe-se que o foco desta proposta de desenvolvimento é a articulação do poder público com 

grandes investidores nacionais e internacionais, com o apoio de bancos públicos federais, forjando um “pro-

jeto estratégico” apresentado no Plano, pautado em interesses muitas das vezes externos à realidade flumi-

nense. Este entendimento sobre o Estado e seus investimentos reflete políticas que estão diretamente liga-

das aos interesses do grande capital e não reflete as reais necessidades do bem estar público, como o que 

ocorre no Estado do Rio de Janeiro, segundo descrito neste Plano Estratégico. 

Favelização progressiva e ocupação desordenada montam os grandes gargalos existentes, reflexos 

também da grande concentração populacional de 96% em áreas urbanas, o que não exclui os problemas 

rurais, com pouca viabilidade a partir das políticas públicas de produção e diversificação da agricultura fami-

liar. A oferta de recursos hídricos, demandada em grande parte pelos produtores industriais dos grandes 

pólos petroquímicos consolida por outro lado o quadro de complexos problemas e demandas econômicas e 

sociais que o Rio de Janeiro atravessa. 

Saídas são apontadas no Plano Estratégico, que se baseiam numa reconfiguração econômica espacial 

a partir da intensificação da interiorização do desenvolvimento, desconcentração industrial e construção de 

novos pólos de dinamismo econômico. A questão que se coloca é como interiorizar o “desenvolvimento” flu-

minense para regiões que, mesmo sem projetos de grande envergadura já atravessam quadros críticos de 

descontrole e falta de gestão pública e social? Com a chegada de novos investimentos, novos problemas se-

rão gerados nessas regiões e os problemas anteriores serão ainda mais evidentes. 

Com relação à estratégia do governo, são apontados alguns legados e programas prioritários à soci-

edade, baseadas em realizações do governo estadual para a reconstrução da gestão pública e a retomada do 

Estado na promoção do desenvolvimento. Os principais focos dessa realização são a reconquista da seguran-

ça pública e da cidadania, e a articulação e promoção de investimentos. De forma a complementar tais reali-

zações o plano elenca oito grandes entregas à sociedade fluminense, das quais destacamos três que julga-

mos afetar diretamente os produtores agrícolas do Estado:  

1. expansão e melhoria da infra-estrutura e logística de transportes, com destaque para a im-

plantação do Arco Metropolitano;  

2. crescimento econômico diversificado e geograficamente equilibrado;  

3. recuperação dos grandes passivos ambientais do Estado.  

A urgência da melhoria da infra-estrutura de transporte ocorre tanto na região metropolitana como 

em regiões mais afastadas do centro econômico para viabilizar, principalmente, o escoamento de alimentos 

oriundos da pequena agricultura e da agricultura familiar. A preocupação com a diversificação e o equilíbrio 

geográfico das atividades econômicas nos parece ser apenas retórica, já que a visão que norteia a planifica-

ção do desenvolvimento estadual é pautada no estímulo às “vocações regionais”. O equilíbrio geográfico 

proposto pelo plano é segundo equiparação de regiões, desvalorizando as demandas locais e regionais. E 

ainda, a promoção das políticas ambientais de proteção e recuperação de biomas e ecossistemas não se 

aproxima de uma prática agrícola integrada e sustentável, ficando limitada ao incentivo para a produção de 

“biocombustíveis” (agrocombustíveis) e “reflorestamento” (monocultura industrial de árvores), com foco na 

indústria. 

Destacamos que a idéia de “vocação regional” aparece para regionalizar os investimentos nas áreas 

que historicamente foram “esquecidas” no processo de desenvolvimento, mas que, diante de suas “aptidões” 

e “potenciais”, normalmente naturais, precisam ser reintroduzidas na linha de tendência dos investimentos e 

interesses dos grandes projetos. Afinal, interiorizar uma concepção de futuro baseada na proposta da inte-

gração econômica é o primeiro passo para atrair novos atores econômicos e, portanto, novos interesses. Os 

investimentos nas áreas vocacionadas assim parece criar um novo ordenamento territorial para o Estado e 

uma proposta de zoneamento dos investimentos, onde o interior aparece acoplado aos ritmos da expansão 

dos projetos e da visão estratégica do Estado. 
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O legado do governo e as entregas prioritárias para a sociedade são os resultados que se espera al-

cançar ao final dos quatro anos de mandato. O plano lista nove Áreas de Resultado da Estratégia do governo 

(entre segurança, saúde, desenvolvimento social e econômico, cultura, esporte, etc), e em apenas uma de-

las o espaço agrário fluminense é citado. Sendo tratadas de forma específica apenas no que tange à questão 

da sustentabilidade ambiental, as áreas rurais fluminense poderão sofrer intervenções para recuperar passi-

vos ambientais visando tanto o turismo como a produção de agrocombustíveis, mas também a produção de 

madeira plantada em escala nunca antes vista. Para isso, é esperado também como resultado do plano um 

aumento da agilidade e efetividade dos licenciamentos ambientais. Em nenhum momento o plano se refere à 

pequena produção agrícola ou trabalho familiar, sendo atividades desconsideradas para as políticas de sus-

tentabilidade ambiental – que não são assistidas em suas necessidades e pela política pública - em favor da 

grande agricultura para a produção de combustíveis. Já defendemos, e insistimos, que uma reforma agrária 

pautada em princípios agroecológicos pode ser um dos principais indutores de uma política ambiental e soci-

almente sustentável, que gere alternativa de renda, distribua riqueza e alimentos saudáveis, preservando e 

recuperando os principais biomas brasileiros. 

Além destes direcionamentos, a estratégia específica levou em conta indicações de uma pesquisa 

qualitativa realizada por meio de entrevistas com 104 participantes. Nessa pesquisa, os principais aspectos 

de estratégia apontados pelos entrevistados foram a criação e aperfeiçoamento de infra-estrutura e serviços 

públicos e apoio à cadeia de negócios. Outro insumo relevante para o estabelecimento de premissas foi uma 

oficina com especialistas que destacou duas questões: a redução na ênfase em incentivos fiscais e a redução 

dos custos de transação aos investimentos.  

Com relação aos incentivos fiscais, o Plano defende que este não é o instrumento mais adequado de 

atração de investimentos e está perdendo relevância para outros fatores e sustenta que devem ser 

transparentes e criados por estratégias de governo, não por demandas de empresas.  

A nova estratégia de promoção de investimentos do Estado do Rio de Janeiro está baseada no mapeamento 

e apoio a setores considerados estratégicos de acordo com a perspectiva das “vocações regionais”. Tal 

priorização de “fatores estruturais” pode ser interpretada como uma medida de limitação do foco de 

investimentos e auxílio às atividades econômicas diversificadas, restringindo a pluralidade econômica das 

regiões fluminenses em função das “vocações regionais”, discurso muito utilizado em tempos de maior 

inserção do país na economia global. Cristaliza-se assim uma divisão territorial do trabalho limitada. 

No sentido empregado pelas “vocações”, o que está em jogo é o processo combinado de 

especialização da matriz produtiva e econômica das regiões do Estado e o fortalecimento das cadeias 

produtivas que já estão integradas em circuitos econômicos mais dilatados, quais sejam os mercados 

nacionais e internacionais. As recomendações de estudos como o Zoneamento Econômico-Ecológico do 

Estado do Rio de Janeiro elaborado pela COPPE/UFRJ são fundamentais neste processo. 

Para a realização do plano foram elencados mais de quarenta projetos estratégicos, sendo treze 

considerados estruturantes, entre eles, o Arco Metropolitano e o saneamento das bacias da Baía de 

Guanabara. Mais uma vez fica evidente a visão limitada do poder público no que se refere ao espaço agrário 

fluminense, apenas um projeto é direcionado diretamente à agricultura familiar e limitado a somente uma 

região específica do Estado: o projeto “Rio Rural” ou Projeto Microbacias financiado pelo GEF-Bird (Fundo 

Global de Meio Ambiente do Banco Mundial). 

A população beneficiada por este projeto estratégico serão os agricultores familiares do Norte e 

Noroeste Fluminense. O objetivo do projeto é promover a autogestão sustentável de bacias hidrográficas por 

comunidades rurais, provendo incentivos à adoção de práticas de manejo sustentável de recursos naturais e 

contribuindo para a redução das ameaças à biodiversidade, a reversão do processo de degradação de terras 

e o aumento dos estoques de carbono na Mata Atlântica. Este projeto, da maneira como foi concebido se 

alinha aos objetivos de promover o reflorestamento de áreas degradadas com o plantio de eucalipto, tanto 
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para obtenção de créditos no mercado de carbono como para a produção de celulose. A área reservada para 

tal projeto já vem sofrendo com a entrada de empresas dessa natureza, que vêm expandindo suas 

plantações de eucalipto para além das divisas dos estados vizinhos do Espírito Santo e Minas Gerais. 

Deste modo, o que fica realmente nítido é que estamos diante de um novo padrão de investimentos 

que busca na interiorização do desenvolvimento as “condições ótimas” para a integração econômica jamais 

vista no estado. As cadeias produtivas que (des)aquecem as economias regionais, certamente serão 

integradas e reordenadas aos objetivos do novo “projeto estratégico”.  

Destaca-se que o porte e a natureza dos empreendimentos planejados pelo Estado (Ver Quadro 1 

em Anexo) só terão condições e viabilidade econômica, se o fluxo de mercadorias, produtos e serviços forem 

emplacados na concepção de “economias de escala”, onde a matriz tecnológica e produtiva se alinham na 

direção das especializações econômicas e na uniformidade dos processos de produção, ou seja atingem 

setores da economia de amplo porte instalado e de investimentos. 
 

O sentido da reestruturação produtiva em curso no Rio de Janeiro é transformar o nosso estado em 

uma das principais plataformas de beneficiamento (processo industrial que agrega o mínimo de va-

lor a matérias primas, necessário a sua comercialização) e exportação de Commodities do país 

(produtos primários negociados no mercado internacional. No caso do Rio de Janeiro, petróleo, mi-

nério de Ferro, celulose e etanol). E pretende, ao mesmo tempo, reorganizar a cidade do Rio de Ja-

neiro para que ela possa ser vendida ao mundo como um centro especializado em serviço de alto 

valor agregado (no caso: Turismo, Gestão de Negócios e Inovação). (MESENTIER, 2010: 2) 
  

Mesentier destaca como principais vetores desta reorganização a construção do Arco Metropolitano 

que irá ligar o Porto de Sepetiba ao pólo petroquímico de Itaboraí, a reforma do Galeão (para sua posterior 

privatização), a duplicação da Rio-Santos, a reativação de ferrovias que ligam o conjunto de Portos com a 

malha ferroviária em funcionamento e a construção do trem bala que irá ligar o Rio de Janeiro a São Paulo,  

mudando todo o funcionamento do Centro do Rio. 

Trata-se, portanto de um novo ordenamento territorial e econômico que justifica o “estratégico” na 

concepção do Plano, qual seja integrar as regiões e suas “vocações” num projeto único de futuro, 

potencializando o desenvolvimento em escalas jamais vistas. E neste processo, a agricultura familiar e a 

própria produção diversificada de alimentos se vêm diante de uma enorme bifurcação, sobretudo pelas 

intenções de estimular a produção de agrocombustíveis e celulose de eucalipto que, diga-se de passagem, 

são projetos que excluem a categoria alimento de seus objetivos, uma vez que são direcionadas aos mega-

empreendimentos. 

A população fluminense vem sendo afetada por essa política que favorece os Grandes Projetos, a 

qual beneficia uma parca minoria e o grande capital nacional e transnacional e como veremos a seguir im-

pacta fortemente o espaço agrário Fluminense, sobretudo no que diz respeito à segurança alimentar e a po-

lítica de reforma agrária. 

 

2. Um breve balanço da agricultura e da política agrária no estado do Rio de Janeiro nas últimas 

décadas 

O estado do Rio de Janeiro sofreu nos últimos anos a continuidade do processo de esvaziamento do 

meio rural, a ampliação da concentração fundiária e a redução da importância da agricultura, seja em rela-

ção à produção, à área e, principalmente ao emprego, o que Ribeiro et all. (2002) denominaram desagricul-

turalização. As tabelas abaixo evidenciam tal processo. 

A Tabela 1 revela a redução do número de estabelecimentos e da área dos mesmos entre os Censos 

de 1985 e 2006, embora com ligeiro aumento entre 1995 e 2006, o que pode ser explicado pela alteração 
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da metodologia da coleta de dados no Censo de 1995/1996.2 O mesmo pode ser verificado em relação às 

lavouras e pastagens, embora em maior proporção no caso das lavouras, o que deve-se à recente recupera-

ção da produção de cana no estado. Também no caso das matas e florestas ocorre a redução entre 1985 e 

2006, com oscilação em 1995/1996, indicando o avanço do desmatamento. 

Já no que se refere ao pessoal ocupado o que se verifica é uma queda paulatina após 1985, depois 

de um crescimento linear entre 1970 e 1985. Vale registrar que entre 1985 e 2006 a queda é superior a 

50%, muito superior à redução observada no país no período. Grande parte desta redução pode ser atribuí-

da à crise da produção canavieira, principal cultura estadual na segunda metade do século XX, mas, reflete 

também a eliminação de estabelecimentos agropecuários e a pecuarização dos restantes.  

Finalmente, a Tabela revela que o processo de pecuarização não tem se traduzido em aumento ex-

pressivo do efetivo animal e da produção de carne e leite, explicitando o caráter especulativo desta ativida-

de, voltada fundamentalmente para mascarar a improdutividade da terra, evidenciado pela reduzida média 

de 1,25 bovinos por hectares. A redução no plantel de suínos, caprinos e aves e na produção de ovos reforça 

a interpretação de enfraquecimento da agropecuária fluminense.  
 

Tabela 1 - Confronto dos resultados dos dados estruturais dos Censos Agropecuários 
Rio de Janeiro – 1970/2006 

 

Dados estruturais  Censos 

 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Estabelecimentos 77 428 76 235 77 671 91 280 53 680 58 887 

Área total (ha) 3.316.063 3.446.176 3.181.385 3.264.149 2.416.305 2.629.365 

Utilização das terras (ha) 

Lavouras (1) 629 544 617 545 601 413 624 699 337 241 604 005 

Pastagens (2) 1.724 069 1.859 038 1.744 614 1.757 106 1.545 123 1.605 959 

Matas e florestas (3) 483 117 522 540 453 105 502 846 348 986 362 531 

Pessoal ocupado (4) 245 649 278 564 301 688 321 912 174 274 157 492 

Tratores 3 848 5 897 9 070 9 822 8 796 7 628 

Efetivo de animais 

Bovinos  1.193 064 1.658 534 1.745 152 1.788 180 1.813 743 2.003 852 

Bubalinos 483 1 408 1 986 3 087 3 485 3 556 

Caprinos 13 404 14 190 18 391 22 124 13 452 15 816 

Ovinos 10 851 13 139 15 875 21 019 18 698 44 074 

Suínos 159 176 260 038 281 631 274 893 169 338 113 686 

Aves (1.000 cabeças)  9 667 12 249 13 903 10 180 21 256 8 055 

Produção animal 

Produção leite vaca (1 000 l) 277 011 362 816 452 435 424 191 434 719 476 257 

Produção leite cabra (1 000 l) - 104 271 743 848 875 

Produção de lã ( t ) - 0 - - 2 2 

Produção ovos de galinha (1 000 dúzias) 25 090 34 041 34 667 28 845 18 717 7 519 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1970/2006. 

 

Nota: Lavoura permanente somente foi pesquisada a área colhida para os produtos com mais de 50 pés em 31.12.2006.  
(1) Lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura, viveiros de mudas, estufas 

de plantas e casas de vegetação e forrageiras para corte. 
(2) Pastagens naturais, plantadas (degradadas e em boas condições).  
(3) Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, matas e/ou florestas  naturais, 

florestas com essências florestais e áreas florestais também usadas para lavouras e pastoreio de animais.  
(4) Em 1995-1996 o pessoal ocupado com laços de parentesco com o produtor que trabalhavam no estabelecimento e  

recebiam salários foram incluídas como empregados contratados sem laço de parentesco com o produtor. 
 

                                                 
2 Os Censos de 1970, 1975, 1980, 1985 e 2006 tomaram por base o ano civil, enquanto o Censo de 1995/1996 baseou-se no ano 
agrícola o que acarreta a necessidade de certos cuidados na comparação entre os dados dos mesmos, pois muitos estabelecimen-
tos de caráter temporário (sobretudo de parceiros e arrendatários) podem não ter sido recenseados em 1995/6. Assim, para efei-
tos de verificação de uma série histórica a comparação mais adequada se dá entre os Censos de 1970, 1975, 1980, 1985 e 2006.   
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 Já os dados da Tabela 2 são eloqüentes na caracterização da crise da agricultura fluminense, pois, 

em termos de produção houve redução em todas as lavouras entre 1985 e 2006, com exceção do tomate e 

da mandioca. 

Tabela 2 – Produção, área colhida e rendimento das principais lavouras, 

segundo os Censos Agropecuários – Estado do Rio de Janeiro – 1985-1995/6 
 

Lavouras Produção (t) Área colhida (ha) Rendimentos (kg/ha) 

 1985 1995/6 2006 1985 1995/6 2006 1985 1995/6 2006 

Arroz em casca 
85.200 17.248 9.221 41.715 10.548 2.684 2.042 1.635 3.435 

Cana-de-açúcar 
8.030.833 5.709.830 6.835.315 183.220 136.693 151.816 43.832 41.771 45.023 

Feijão em grão 
9.184 4.606 5.586 18.526 11.515 6.390 496 400 874 

Mandioca 128.011 40.465 152.611 17.771 6.197 10.167 7.203 6.530 15.010 

Milho 75.385 33.651 25.786 58.635 23.741 10.891 1.286 1.393 2.367 

Tomate 83.248 99.695 212.631 4.513 5.819 2.289 18.446 17.133 92.892 

Café 17.282 9.398 15.876 16.657 12.102 13.702 1.037 777 1.158 

Banana* 28.058 8.280 163 31.779 7.069 23.812 883 1.136 6 

Laranja** 1.863.017 252.882 68.228 29.723 6.511 5.250 62.679 38.839 12.995 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1985 e 1995/96 e Pesquisa Agrícola Municipal 2006. 

 

* Produção em Mil Cachos e Rendimentos em Cachos por Hectares 

** Produção em Mil Frutos e Rendimentos em Frutos por Hectares  

 

 Analisemos mais detidamente este quadro da desagriculturalização do estado do Rio de Janeiro, a 

partir da comparação de cinco produtos: cana, tomate (principais culturas comerciais do estado) e arroz, 

feijão e mandioca (principais culturas alimentares).  

  

2.1. A desagriculturalização do estado do Rio de Janeiro 

A principal cultura agrícola realizada no estado do Rio de Janeiro, a cana-de-açúcar, não escapou ao 

processo de regressão da agricultura no estado verificado ao longo das três últimas décadas, em que pese 

relativa recuperação verificada nos últimos anos.  

A área plantada de cana no Brasil cresceu 12% entre 1990 e 2000 e 73% entre 2000 e 2009, num 

total de 103,2% entre 1990 e 2009. Já no Rio de Janeiro houve uma redução de 34,7% entre 1990 e 2009. 

A região Norte Fluminense que tradicionalmente concentra a produção de cana no estado (90,1% em 1990 e 

88,1% em 2009), apresentou queda de 36,2% na área plantada entre 1990 e 2009. 

Em Campos dos Goytacazes, município com maior área plantada do estado do Rio e segundo do Bra-

sil, a queda foi ainda maior, da ordem de 37%, de forma que a participação de Campos no total da produção 

estadual se reduziu de 56,7% em 1990 para 54% em 2009. 

No que se refere à área colhida o quadro é praticamente o mesmo da área plantada, embora seja 

digno de registro que em 1990 a área plantada no estado e no Norte Fluminense era ligeiramente superior à 

colhida, o que já não ocorria nesta época em Campos e vai se repetir em 2009 também no estado e na regi-

ão, isto é, a igualdade entre área plantada e área colhida.  

A produção de cana no Brasil cresceu 24% entre 1990 e 2000 e 103% entre 2000 e 2009, num total 

de 155% entre 1990 e 2009. Já no Rio de Janeiro houve crescimento de 27% entre 1990 e 2000 e redução 

de 7% entre 2000 e 2009, resultando num crescimento de apenas 16,3% entre 1990 e 2009. A região Norte 

Fluminense que tradicionalmente concentra a produção de cana no estado (83,6% em 1990 e 88,5% em 

2009), apresentou crescimento de 40% entre 1990 e 2000 e queda de 10% na produção entre 2000 e 2009, 

resultando entre 1990 e 2009 num aumento de apenas 23%. 

Em Campos dos Goytacazes, maior município produtor do estado do Rio, houve crescimento de 41% 

entre 1990 e 2000 e redução de 11% entre 2000 e 2009, resultando em crescimento de apenas 26% no 

período 1990-2009. Assim, a partcipação de Campos na produção estadual de cana elevou-se de 52% em 

1990 para 58% em 2000, mas recuou para 56% em 2009.  
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Tabela 3 - Cana-de-açúcar – Área Plantada e Colhida e Quantidade   Produzida – 1990/2009 

 Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Quantidade  
Produzida (t) 

 1990 2009 1990 2009 1990 2009 

Brasil 4.322299 8.783426 4.272602 8.514365 262.674150 671.394957 

Rio de Janeiro 206.786 135.130 204.802 135.130 5.574.696 6.481.715 

Norte  
Fluminense 

186.520 119.005 184.880 119.005 4.658.065 5.735.365 

Campos dos  

Goytacazes 
116.100 73.030 116.100 73.030 2.902.500 3.651.480 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
 

A retomada da produção de cana-de-açúcar foi objeto nos últimos anos de seguidas notícias, sobre-

tudo na imprensa da região Norte, onde essa cultura é historicamente dominante, apontando investimentos 

novos de grupos locais e valorização das terras em função do interesse de investidores nacionais e estran-

geiros.  

Reportagem do Jornal Monitor Campista de 07/08/06 informa acerca da instalação de uma nova usi-

na de cana-de-açúcar, do Grupo Benco, em Bom Jesus do Itabapoana, investimento inicial de R$ 120 mi-

lhões, 5 mil empregos diretos e indiretos e produção anual de 1 milhão de toneladas de cana. Outra repor-

tagem, esta do Jornal Valor Econômico de 01/06/07, denominada “Cana faz preço da terra superar nível dos 

"anos da soja" no país” aponta um aumento do preço da terra no estado do Rio de Janeiro (atribuído dire-

tamente à cana) da ordem de 26% entre julho de 2006 e julho de 2007, mais que o dobro da média nacio-

nal que foi de 11,64%. Uma terceira reportagem, de 17/06/07, aponta um crescimento do preço da terra 

em Campos da ordem de 46%, atingindo R$ 80 mil o alqueire, além do interesse de grandes investido-

res/especuladores como Naji Nahas, Armínio Fraga, Jorge Paulo Lehman, Daniel Dantas e Gustavo Franco, 

sendo muitos deles representantes de fundos estrangeiros. A mesma reportagem informa que a prefeitura 

de Campos, através dos royalties do petróleo, criou o Fundecana para fomentar a produção no município e 

já foram liberados R$ 5 milhões para 12 produtores rurais, dos 210 inscritos. Finalmente, reportagem do 

Jornal do Brasil de 13/11/07 prevê o aumento do número de Usinas no estado do Rio de Janeiro das atuais 8 

para 23, com a produção passando de 9 milhões de toneladas para 15 milhões em seis anos.  

Por outro lado, episódios recentes apontam na direção contrária, isto é, indicam uma nova onda de 

crise no setor sucroalcooleiro, uma vez que em 2010 duas usinas do grupo Othon (Barcelos e Cupim) fali-

ram, a Usina Sapucaia fechou e a usina Santa Cruz, pertencente à Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, 

do Grupo J. Pessoa, de propriedade do maior usineiro do país, o notório José Pessoa de Queiroz Bisneto, que 

fora arrendada há 5 anos, foi desativada.  

Assim, o que se evidencia é um quadro geral de crise na principal lavoura estadual, com efetiva re-

dução da área plantada quando consideramos o período 1990-2009, o que reforça a tese da desagriculturali-

zação.  

O segundo produto agrícola mais importante do estado do Rio atualmente é o tomate e a análise re-

ferente à produção deste também aponta para uma redução na área plantada, mas indica um aumento na 

quantidade produzida, o que significa dizer que houve um aumento de produtividade nesta cultura. Em 1990 

havia 3.023 ha plantados no estado, resultando numa produção de 142.214 toneladas, ao passo que em 

2009 a área plantada caiu para 2.798 ha, mas a produção atingiu 216.297 toneladas. Assim, a produtividade 

subiu de 47t/ha para 77t/ha, um aumento bastante expressivo. 

A participação da produção fluminense de tomate em relação à brasileira decresceu, pois o Rio tinha 

4,9 da área em 1990 e caiu para 4,1% em 2009 e a produção que era de 6,3% caiu para 5% em 2009. Po-

rém, em relação ao Sudeste houve crescimento na área de 11,8 em 1990 para 12,3% em 2009 e na produ-

ção de 13% em 1990 para 13,9 % em 2009.  

Do ponto de vista da distribuição regional da produção, tanto em relação à área plantada quanto à 

produção, a região Metropolitana do RJ (RMRJ) liderava em 1990, posto que passa a ser ocupado pelo Noro-

este Fluminense em 2009, concentrando 46,8% das área e 50,9% da produção. Vale dizer que a RMRJ ocu-
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pa hoje apenas o terceiro lugar em termos de área plantada e produção, tendo sido ultrapassada também 

pelo Norte Fluminense.         

O principal município produtor em 1990 era Paty do Alferes, seguido por Cambuci, tanto em termos 

de área quanto de produção, mas em 2009, as maiores áreas plantadas encontravam-se em Cambuci e São 

José do Ubá, ambos com 400 ha. Já em termos de produção, Cambuci superava Ubá, com 36 mil contra 32 

mil toneladas.     

 

Tabela 4 - Área Plantada e Quantidade Produzida de Tomate 1990-2009 

 Área Plantada (ha) Quantidade Produzida (t) 

 1990 2009 1990 2009 

Brasil 61.533 67.690 2.260.871 4.310.477 

Rio de Janeiro 3.023 2.798 142.214 216.297 

Noroeste Fluminense 780 1.310 39.578 110.100 

Norte Fluminense 185 55 7.304 2.386 

Centro Fluminense 819 816 34.154 53.515 

Baixadas Litorâneas - - - - 

Sul Fluminense 69 25 2.859 1.256 

Metropolitana do Rio de Janeiro 1.170 592 58.319 49.040 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE 
 

Se o quadro em relação à cana e ao tomate pode ser considerado controverso, haja vista que a pro-

dução aumentou, apesar da redução da área ocupada por estas culturas, quando analisamos as culturas 

alimentares como arroz, feijão e mandioca não resta qualquer dúvida quanto à desagriculturalização.  

No caso do arroz, o estado do Rio de Janeiro é responsável por apenas 2,8% da área plantada e 4% 

da produção da região Sudeste e por apenas 0,08% da área plantada e 0,06% da produção nacional. A área 

plantada de arroz caiu de 23.390 ha para 2.207 ha entre 1990 e 2009 e a produção reduziu-se de 43.084 t 

para 7950 t no mesmo período, isto é a área plantada caiu 10 vezes e a produção diminui 6 vezes. 

 

Tabela 5 - Área Plantada e Quantidade Produzida de Arroz – 1990-2009 

 Área Plantada (ha) Quantidade Produzida (T) 

 1990 2009 1990 2009 

Brasil 4.158.547 2.905.202 7.420.931 12.651.774 

Rio de Janeiro 23.390 2.207 43.084 7.950 

Noroeste Fluminense 13.272 1.810 17.040 6.555 

Norte Fluminense 3.732 314 8.869 1.168 

Centro Fluminense 1.012 53 1.745 155 

Baixadas Litorâneas 2.799 - 11.128 - 

Sul Fluminense 971 2 1.786 2 

Metropolitana do 
Rio de Janeiro 

1.604 28 2.516 70 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal 

Dentre as Mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro, o Noroeste Fluminense concentra a produção 

de arroz, com 82,5% da produção e 82% da área plantada. Chama atenção o caso das Baixadas Litorâneas 

que tinha 12% da área plantada e 26% da produção em 1990 e hoje não tem mais qualquer plantio de ar-

roz.  

Quanto ao feijão a área plantada em relação ao Sudeste era de 1,5% em 1990 e caiu para 0,86% 

em 2009 e em relação ao conjunto do país era de 0,3% em 1990 e caiu para 0,12%. No que diz respeito à 

produção, a queda foi ainda maior, pois a participação na produção da região Sudeste caiu de 1,6% em 

1990 para 0,53% em 2009 e em relação ao conjunto do país caiu de 0,46% em 1990 para 0,14% em 2009.  

Em números absolutos, a área plantada com feijão no estado cai de 15.601 ha em 1990 para 5.181 

há em 2009, enquanto que a produção recua de 10273 t em 1990 para 4.853 t em 2009, isto é, a área 

plantada sofre redução de 66,8% e a produção de 42,8%. 
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Na produção de feijão, a Mesorregião que se destaca em 2009 é o Noroeste Fluminense, com 40,5% 

da área plantada e 38,2% da quantidade produzida, seguido pelo Centro Fluminense, com 21,7% da área e 

22,9% produção. Isto representa uma mudança em relação a 1990, quando o Centro e o Norte Fluminense 

eram as duas principais regiões produtoras de feijão no estado do Rio.  

 

Tabela 6 - Área Plantada e Quantidade Produzida de Feijão –1990-2009 

 Área Plantada (ha) Quantidade Produzida (t)  

 1990 2009 1990 2009 

Brasil 5.304.267 4.277.674 2.234.467 3.486.763 

Rio de Janeiro 15.601 5.181 10.273 4.853 

Noroeste Fluminense 3.328 2.097 1.660 1.854 

Norte Fluminense 3.564 944 2.547 903 

Centro Fluminense 3.836 1.126 2.612 1.109 

Baixadas Litorâneas 1.290 240 1.144 245 

Sul Fluminense 2.192 548 1.458 514 

Metropolitana do Rio de Janeiro 1.391 226 852 228 

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal 

 

A análise acerca da produção de mandioca no estado do Rio de Janeiro aponta um total de 195.216 

toneladas produzidas em 12.313 ha no ano de 1990, contra 130.564 toneladas em 9.539 ha no ano de 

2009, o que significa uma redução de 33,2% na produção e 22,6% na área plantada. A maior parte da pro-

dução estadual em 1990 se concentrava na Região Norte Fluminense (36,3% do total) e secundariamente 

na Região Metropolitana (34,8% do total). Já no que se refere à área plantada a Região Metropolitana des-

tacava-se com 39,5% do total, seguido do Norte Fluminense com 30,1% do total. Em 2009, por sua vez, a 

Região Metropolitana concentrava 42,8% do total da produção e a participação da Região Norte caiu para 

35% do total, ao passo que em relação à área plantada a RMRJ concentrava 42,4% e o Norte Fluminense 

35,7%.  

Os dois principais municípios produtores de mandioca no estado do Rio são a capital Rio de Janeiro e 

São Francisco de Itabapoana, respectivamente com 13,7% e 18,7% da área plantada e 16,1% e 17,9% da 

quantidade produzida em 2009.3    

 

Tabela 7 - Área Plantada e Quantidade Produzida de Mandioca -1990-2009 

 Área Plantada (ha) Quantidade Produzida (t) 

 1990 2009 1990 2009 

Brasil 1.975.643 1.796.966 24.322.133 24.403.981 

Rio de Janeiro 12.313 9.539 195.216 130.564 

Noroeste Fluminense 89 115 1.173 1.580 

Norte Fluminense 3.702 3.404 70.894 45.732 

Centro Fluminense 360 621 5.077 11.061 

Baixadas Litorâneas 2.232 1.092 33.970 12.727 

Sul Fluminense 1.061 261 16.115 3.537 

Metropolitana do Rio de Janeiro 4.869 4.046 67.987 55.927 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE 
 

O que estes dados sobre a produção agrícola no Rio revelam é a insegurança alimentar crescente da 

população fluminense, cada vez mais dependente da importação dos alimentos básicos de outros estados ou 

países, o que é resultado de um modelo agrário concentrado no latifúndio improdutivo e de um modelo de 

urbanização concentrador de gente e miséria nas periferias urbanas, não só da RMRJ, mas hoje também das 

médias cidades do interior fluminense.  

 

                                                 
3 Na série histórica da PAM é São João da Barra que aparece na liderança em 1990, mas isto se explica porque a emancipação de São Fran-

cisco só aconteceu em meados dos anos 1990. Na realidade a produção de mandioca do antigo município de São João da Barra concentra-

va-se na área correspondente hoje ao município de São Francisco. 
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2.2. Os conflitos pela terra e a política de reforma agrária no Rio de Janeiro 

 A análise dos conflitos pela terra no Rio de Janeiro a partir de meados do século XX indica a existên-

cia de duas fases distintas: 

a) nas décadas de 1950 a 1970 predominam processos de expulsão de trabalhadores da terra, em função da 

expansão urbana da metrópole carioca que se reflete na ocupação das áreas das Baixadas da Guanabara e 

de Sepetiba anteriormente destinadas à agricultura; e aos processos de valorização das terras das regiões 

das Baixadas Litorâneas e da Baía da Ilha Grande, em função das atividades ligadas ao turismo, amplamen-

te facilitadas pela construção de grandes obras viárias como a Ponte Rio-Niterói e a BR-101, seja no sentido 

Sul (Rio-Santos), seja no sentido Norte (Rio-Campos) e também da criação de unidades de conservação4; 

trata-se, portanto, de conflitos em que os trabalhadores tentam resistir ao avanço do capital imobiliário so-

bre suas terras; 

b) nas décadas de 1980 a 2000 predominam os conflitos decorrentes de ocupações de terra, seja nos anos 

1980 nas Baixadas da Guanabara e Sepetiba, resultante da ação de grupos de trabalhadores desemprega-

dos, subempregados e mal aposentados residentes no Grande Rio que buscam na ocupação das terras semi-

abandonadas da franja metropolitana a solução para o problema de moradia e alimentação; seja nas déca-

das de 1990 e 2000, resultante das ações capitaneadas pelos Movimentos Sociais Rurais, em especial o 

MST, que se aproveitam, sobretudo, das falências no setor sucroalcooleiro do estado, para empreender ocu-

pações nas terras das usinas, através da mobilização dos antigos trabalhadores, muitos dos quais haviam 

ficado desempregados e sem receber seus direitos trabalhistas; é em função disso que nos últimos anos, o 

Norte Fluminense foi o principal palco das lutas pela terra no estado do Rio de Janeiro, em especial o muni-

cípio de Campos dos Goytacazes, conforme o mapa abaixo. 

 

 
Mapa 1 - Número de Conflitos pela Terra no estado do Rio de Janeiro com início na década de 
2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Atlas dos Conflitos Fundiários Rurais do Estado do Rio de Janeiro – GeoAgrária/FFP/UERJ – 2009. 

 

                                                 
4
 A relação entre criação de unidades de conservação e a expulsão de trabalhadores do campo será objeto de análise em textos 

posteriores. 
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Já a análise da política de reforma agrária levada a cabo pelo Incra-RJ nos últimos anos revela a co-

nivência do órgão com a perpetuação da concentração fundiária e da improdutividade das terras no estado. 

A análise das Metas previstas no Plano Regional de Reforma Agrária (PRRA-RJ), comparadas com o que foi 

realizado no período, indica que o total de famílias assentadas ao longo de todo o período 2003-2006, 1344 

famílias, não chega a atingir a meta prevista para o ano de 2003 e significa menos de 5% do total previsto. 

Entretanto, o quadro é ainda pior, pois este dado bruto (1344 famílias) inclui 410 famílias assentadas em 

antigos assentamentos e 251 famílias assentadas em áreas do governo estadual que foram reconhecidas 

pelo Incra para fins de liberação de créditos. Assim, apenas 683 famílias (pouco mais da metade do total) 

foram assentadas em novas áreas obtidas pelo Incra no período. 

Há uma gigantesca defasagem entre as metas e o realizado o que indica a fragilidade da política de 

reforma agrária levada a cabo pelo governo Lula, especialmente, mas não exclusivamente, no Rio de Janei-

ro. As explicações para tal fato nos remetem a pelo menos três conjuntos de fatores: 

1. No plano geral da política agrária do governo Lula impera uma lógica de concentrar os assentamentos na 

fronteira amazônica, onde as terras são mais baratas, ou públicas, permitindo assentar um número maior 

de famílias a custos reduzidos5; 

2. Na superintendência do Incra do Rio de Janeiro houve forte descontinuidade político-administrativa, com 

a nomeação de três diferentes superintendentes ao longo dos quatro anos de gestão do primeiro governo 

Lula, cada um apoiado por uma força política diferente; 

3. A desestruturação administrativa e operacional do Incra-RJ jamais foi revertida ao longo de todo este pe-

ríodo, com reduzido número de funcionários, um quadro funcional envelhecido e viciado em práticas que 

mais entravam que fazem avançar as ações previstas no PRRA-RJ. 

Durante o período de vigência do II PRRA, foram criados 13 assentamentos. De acordo com o Incra, 

em 2005 foram criados 7 projetos de assentamento, mas na avaliação dos movimentos sociais, apenas duas 

destas áreas (Dandara e Celso Daniel) podem ser consideradas efetivamente assentamentos, uma vez que 

as famílias (213) já estão distribuídas pelos lotes e receberam os primeiros créditos. Nos demais casos já se 

estende por vários anos a fase de pré-assentamento, ou seja, a terra já está de posse do Incra, mas ainda 

não houve a distribuição das famílias pela área e a liberação dos primeiros créditos.6  

O quadro em relação ao ano de 2006 é ainda mais discrepante, pois ao passo que o Incra afirma ter 

criado 6 projetos de assentamento com capacidade de assentamento de 256 famílias, os movimentos sociais 

avaliam que nenhuma dessas famílias pode ser considerada efetivamente assentada, uma vez que não rece-

beram créditos nem houve a distribuição oficial pelos lotes. 

Assim, enquanto o Incra afirma que criou 13 assentamentos com capacidade para assentar 699 fa-

mílias e assentou efetivamente 683, na avaliação dos movimentos sociais rurais somente dois assentamen-

tos podem ser efetivamente considerados como tal e, portanto, apenas 213 famílias teriam sido assentadas 

ao longo do período. 

A comparação da meta de assentamentos previstos no II PRRA com o realizado pelo Incra revela 

uma expressiva distância entre o projetado e o atingido. Enquanto o II PRRA previa o assentamento de 15 

mil famílias no período, foram assentadas apenas 683, segundo os dados do próprio Incra, o que é inferior 

ao previsto para o primeiro ano do Plano e corresponde a meros 4,5% da meta. Se tomarmos como base a 

avaliação dos movimentos sociais rurais o percentual seria ainda mais reduzido: 1,4%. Vale lembrar que nos 

dois primeiros anos do II PRRA nenhuma família foi assentada no Rio de Janeiro.   

                                                 
5 Vale dizer que a denominação conceitual mais precisa para designar o assentamento de famílias em terras públicas é colonização, bem 

como o assentamento em lotes já existentes e que se encontravam vazios é reassentamento e o reconhecimento de famílias que já viviam 

em áreas de assentamentos estaduais ou de posse é regularização fundiária. Infelizmente, como instrumento de propaganda o governo 

tem confundido estes números e divulgado-os todos juntos. 
   

6 Em alguns casos as famílias se espalharam pela área por conta própria, sem a realização pelo Incra dos processos de divisão e demarca-

ção dos lotes, sendo, portanto, uma situação provisória e não oficial. Há casos em que a demora está fazendo as famílias desistirem, dadas 

as dificuldades de sobrevivência.    
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O que a análise indica é que persiste a lógica apontada por Fernandes (2000), segundo o qual as in-

tervenções do Incra se dão à reboque da ação dos movimentos sociais rurais. No caso do estado do Rio de 

Janeiro isto é absolutamente verdadeiro, pois todas os assentamentos criados o foram em áreas ocupadas 

pelo MST (7 áreas) ou pela FETAG (6 áreas), ao passo que ainda havia, em 31/12/2006, 38 acampamentos 

com 2012 famílias no estado do Rio de Janeiro, o que representa quase o triplo dos assentamentos criados e 

das famílias assentadas no período 2003-2006. Vale dizer que 5 destes acampamentos possuem mais de 5 

anos, ou seja, são anteriores à própria elaboração do II PRRA. 

A comparação entre os dados de assentamentos e acampamentos fornecidos pelo próprio Incra re-

vela uma estranha curiosidade: há 7 áreas incluídas nas duas listas.  

O que poderia representar uma incongruência entre os dados indica na realidade uma situação con-

creta: entre a decretação da criação do Projeto de Assentamento (PA) pelo Incra e sua concretização com a 

liberação dos primeiros créditos, a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) e o 

parcelamento da área, decorre um longo período, em que, na prática, as famílias permanecem acampadas, 

embora oficialmente consideradas assentadas. Se estas áreas e famílias fossem abatidas do total de acam-

pamentos passaríamos a ter 31 acampamentos e 1606 famílias acampadas o que representaria, respectiva-

mente, mais que o dobro dos assentamentos criados e das famílias assentadas. Por outro lado, se excluir-

mos dos dados de assentamento as áreas ainda consideradas como acampamentos pelo próprio Incra tería-

mos apenas 6 assentamentos criados entre 2003 e 2006 e somente 340 famílias assentadas, o que repre-

sentaria cerca de 1/6 dos acampamentos e famílias acampadas. 

Do ponto de vista da distribuição espacial observamos 12 assentamentos foram criados na região 

Norte, 3 no Médio Vale do Paraíba, 2 no Noroeste e 1 nas Baixadas Litorâneas.  

Ora, o que o conjunto destes dados revela é que o II PRRA não foi efetivado e a reforma agrária não 

deslanchou no Rio de Janeiro. Os dados relativos às vistorias realizadas durante o período ajudam a com-

preender alguns dos principais entraves ao avanço da reforma agrária no Brasil e, em especial, no Rio de 

Janeiro. Do total de 75 vistorias realizadas entre 2003 e 2006 apenas 39% indicaram improdutividade e, 

portanto, os processos de desapropriação tiveram seguimento, índice inferior ao de vistorias cujo resultado 

foi produtiva, com o consequente arquivamento do processo. Vale dizer que cerca de 1/3 das vistorias reali-

zadas em 2006 ainda não teve seu resultado concluído. 

Apenas 18,7% das vistorias resultaram em decretação da desapropriação, enquanto 40% dos pro-

cessos foi arquivado, a maioria em função do resultado da vistoria ter dado laudo indicando serem as áreas 

produtivas. Outros 12% correspondem a áreas que foram descartadas por problemas ambientais ou produti-

vos ao passo que 18,7% o foram por problemas administrativos, o que indica um elevado número de equí-

vocos na condução do processo pelo Incra. Destaca-se ainda um significativo (5,3%) percentual de áreas  

cujo processo de desapropriação está entravado por problemas jurídicos.     

Porém, o quadro torna-se ainda mais desanimador quando verificamos que apenas 3 assentamentos 

foram criados a partir das vistorias realizadas, ou seja, meros 4% do total, o que indica a morosidade do 

Incra em dar continuidade aos processos de desapropriação.  

Se a avaliação da reforma agrária no Rio de Janeiro no primeiro mandato do governo Lula aponta 

para um quadro de paralisia quase absoluta, o cenário do segundo mandato, por incrível que pareça, é ainda 

pior. Segundo dados do próprio Incra-RJ, em 2007 foram criados apenas 3 assentamentos, com capacidade 

para 110 famílias e foram assentadas mais 103 famílias em assentamentos antigos, perfazendo um total de 

213 famílias. Já em 2008 foram apenas 2 assentamentos com capacidade para 60 famílias e outras 45 as-

sentadoas em lotes recuperados em antigos assentamentos. E pior, em 2009 e 2010 não foi criado sequer 

um assentamento! 
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Tabela 8 – Assentamentos criados, famílias assentadas e reassentadas no  

estado do Rio de Janeiro – 2003-2008 

 

ANO Assentamentos 
Criados 

Famílias Assentadas 
Em Novos PAs 

Famílias Assentadas 
em Antigos PÁS* 

Total de 
Famílias 

Assentadas 

 Nº Nº % Nº % Nº 

2003 0 0 0 205 100 205 

2004 0 0 0 154 100 154 

2005 7 443 66,6 222 33,4 665 

2006 6 270 85,7 45 14,3 315 

2007 3 110 51,6 103 48,4 213 

2008 2 60 57,1 45 42,9 105 

2009 0 0 0 34 100 34 

2010 0 0 0 288 100 288 

TOTAL 18 883 44,6 1096 55,4 1979 

 
*Este dado inclui famílias assentadas em lotes vagos de antigos PAs e famílias assentadas em PAs do governo estadual que foram 

reconhecidos pelo Incra. Fonte: Incra-RJ. 
 

Ou seja, o ritmo de criação de assentamentos caiu ainda mais em relação aos dois últimos anos do 

primeiro mandato do governo Lula e o assentamento de famílias em assentamentos antigos voltou a ganhar 

importância nas ações do Incra, retomando uma tendência do início do primeiro mandato. No cômputo geral 

são mais famílias assentadas em antigos PAs do que famílias assentadas em PAs criados durante o governo 

Lula.   

Trata-se de inépcia e falta de vontade política em fazer avançar a reforma agrária no estado do Rio 

de Janeiro. Assim, ao final dos dois mandatos do governo Lula, a promessa feita pelo presidente no seu pri-

meiro ano de governo de que as famílias acampadas seriam assentadas não foi cumprida. No Rio de Janeiro, 

havia em 2010 34 acampamentos com 1.484 famílias, quase o mesmo número de famílias ssentadas entre 

2033 e 3010 e quase o dobro da capacidade dos novos assentamentos criados ao longo do período.    

Este quadro revela alguns dos principais entraves ao processo de reforma agrária no Brasil:  

1. Os índices de produtividade que remontam aos anos 70 fazem com que muitas áreas vistoriadas sejam 

dadas como produtivas e, por outro lado, boa parte das que são enquadradas como improdutivas apre-

sentam restrições ambientais e produtivas que levam os técnicos a não recomendar a desapropriação das 

áreas, o que resulta em um índice de vistorias frustradas superior ao de exitosas. Vale dizer que este 

quadro vem se agravando, chegando-se a um índice de 87% de vistorias com laudo produtivo em 2005, 

o que aponta para a o esgotamento das desapropriações no Rio de Janeiro se mantido o quadro atual.  

2. Os mecanismos legais que protegem os proprietários de terra contra as desapropriações (como a notifi-

cação prévia das vistorias, o direito de contestar judicialmente a desapropriação, etc)7, somados à inter-

pretação conservadora dada pelo poder judiciário à legislação, resultam num bloqueio judicial que entra-

va o avanço da reforma agrária no país. No caso do Rio de Janeiro, num caso extremo, um proprietário 

impediu a equipe técnica do Incra de realizar a desapropriação e a justiça, normalmente ágil para decre-

tar reintegração de posse após ocupações, está há cerca de um ano para ordenar judicialmente a realiza-

ção da vistoria.     

3. A morosidade e a ineficiência do Incra representam obstáculos adicionais, pois a média anual de vistorias 

no período 2003-2006 foi de apenas 18,75 por ano, ou seja, menos de 2 vistorias por mês. Essa inépcia 

                                                 
7
 Interessante notar que estes procedimentos diferem dos que norteiam os processos de desapropriação de terras urbanas, pois 

neste caso, quando ao poder público interessa a desapropriação de uma área não há necessidade de notificação prévia, nem direi-
to de contestação judicial. Quando uma prefeitura ou governo estadual ou federal decide realizar uma obra e para isso precisa 
derrubar uma casa ou desapropriar um terreno, ao proprietário só é dado o direito de contestar o valor da indenização, mas não 
de contestar a desapropriação em si.  
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atingiu seu auge em 2005 quando apenas 8 vistorias foram realizadas durante todo o ano. Este quadro é 

o resultado do sucateamento material e funcional do órgão, carente de equipamentos, viaturas e pessoal. 

Revela também os problemas de descontinuidade administrativa, pois durante os quatro anos do primeiro 

governo Lula, o Incra-RJ teve cinco Superintendentes, sendo dois provisórios, acumulando quase um ano 

de provisoriedade. 

Assim, apesar das inovações conceituais e da alteração do discurso sobre a reforma agrária no governo 

Lula, o que se observa é a continuidade da lógica herdada dos governos FHC, com respostas pontuais às 

ações dos movimentos sociais rurais. Na realidade, a limitação da política de assentamentos em estados do 

Centro-Sul , como o Rio de Janeiro, reflete a decisão política do Governo Lula de não se confrontar com o 

agronegócio, ao contrário, apoiar seu desenvolvimento. 

 

Conclusão 

O conjunto dos dados e reflexões apresentados ao longo do presente texto nos permite concluir que 

o estado do Rio de Janeiro está diante de um novo cenário, marcado pela crescente presença de grandes 

empresas nacionais e transnacionais, com forte apoio institucional e financeiro estatal, articulado nas dife-

rentes esferas de governo e com as principais organizações empresariais atuantes no estado, com destaque 

para a Firjan. Este cenário permite a realização de grandes blocos de investimento mediante a criação de 

novos pólos de desenvolvimento articulados entre si, envolvendo empreendimentos industriais, agroindustri-

ais e obras de infraestrutura e logística.  

O que está em andamento é o aprofundamento de um modelo de desenvolvimento intensivo em ca-

pital e energia que gera poucos empregos e promove forte degradação ambiental. 
 

“...enquanto a taxa de crescimento médio do PIB do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 

anos foi de 5,3% ao ano, a taxa de crescimento médio dos empregos no estado do Rio de Ja-

neiro foi menor que 1% ao ano. Percebe-se, claramente, que o nível de emprego não acom-

panha a taxa de crescimento do PIB. Isso se deve pelo fato desses novos investimentos serem 

super intensivos em capital e empregarem muito pouco. E, muitas vezes, devido ao nível de 

qualificação desses empregos, essas vagas não são absorvidas localmente. Outro aspecto im-

portante é que embora a indústria da transformação no Rio de Janeiro responda por 40,8% do 

PIB, só absorve 10% da força de trabalho.” (MESENTIER, 2010: 4) 
 

Os principais atores sociais e conflitos potenciais, que estes grandes empreendimentos podem cau-

sar, foram mapeados pelas empresas, junto a instituições públicas e privadas de pesquisa, numa clara pos-

tura de antecipação para evitar problemas. Como estratégia de desmobilização social as empresas procuram 

resolver individualmente cada questão potencialmente conflituosa, fazendo diagnósticos socioeconômicos e 

ambientais, para melhor definir sua política de aquisição (compra) de terras e de projetos sociais nas áreas 

impactadas. Tal postura tem se mostrado eficiente, e se refletiu na nossa dificuldade de identificar e investi-

gar tais conflitos. 

A própria política de investimentos do estado brasileiro tem apostado neste cenário, ao reduzir signi-

ficativamente o orçamento da união para os projetos da reforma agrária. O corte nos recursos do MDA (Mi-

nistério do Desenvolvimento Agrário)  para o ano de 2011 chegou próximo dos R$ 930 milhões, que repre-

sentam quase 30% do total previsto para o ministério (R$ 3,3 bilhões). Enquanto que para estabilizar os 

títulos da dívida pública (pagamento de juros) o governo prevê um gasto de R$ 117,9 bilhões, recurso que 

certamente resolveria a questão da concentração fundiária e da democratização da terra. 
  

 “(...) O corte de recursos para a reforma agrária pode sinalizar aos ruralistas e gri-

leiros de terras que o governo está rifando a questão agrária como seu objeto de 

preocupação e dá sinais de que desconhece o potencial das políticas publicas de 
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acesso a terra. Neste sentido, há uma incongruência entre a disposição do governo 

em erradicar a pobreza e não garantir a segurança alimentar do país. Para que isso 

ocorra o governo tem que aumentar os recursos e a infraestrutura que sirva à agri-

cultura familiar e aos assentamentos de reforma agrária. (...) Há uma demanda re-

primida de 250 mil famílias acampadas esperando serem assentadas. De acordo 

com os cálculos (desapropriação, créditos iniciais, entre outros procedimentos) para 

assentar uma família custa cerca de R$ 30 mil. Dessa forma, o Estado teria que 

disponibilizar um montante de recursos de R$ 7,5 bilhões para resolver essa de-

manda imediata” (VIGNA e BICALHO, 2011). 
  

No campo fluminense o que se observa como decorrência disto é a intensificação dos processos de 

expropriação do campesinato e a paralisia da política de reforma agrária, o que implica o aprofundamento 

da dependência do estado da importação de alimentos, uma vez que as terras são cada vez mais destinadas 

à expansão urbano-industrial ou à produção de monoculturas industriais, como o eucalipto para a celulose e 

a cana-de-açúcar para etanol.       

Assim, o desafio para os movimentos que atuam no campo fluminense aparece como redobrado, 

pois não se trata mais de enfrentar antigos coronéis ou usineiros falidos, mas grandes grupos econômicos 

com fortes articulações políticas.   

 

ANEXO 
Quadro 1: Distribuição espacial dos grandes projetos no Estado do Rio de Janeiro e suas regiões 

de influência 

 
 

Nº PROJETO LOCALIZAÇÃO 

1 
Complexo logístico integrado do 

norte fluminense (Porto do Açú) 
São João da Barra 

2 Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 
Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropé-

dica e Itaguaí. 

3 COMPERJ 

Região de Influência Direta congrega 7 municípios (Cachoeira de Macacú, 

Guapimirim, Itaboraí, Magé, Rio Bonito, São Gonçalo e Tanguá). 

A Região de Influência Ampliada é formada pelos sete municípios da Região 

de Influência Direta mais os municípios de Casimiro de Abreu, Duque de Ca-

xias, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Saquarema, 

Silva Jardim, Teresópolis, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Queimados e São João de Meriti 

4 
Complexo logístico e industrial farol 

- Barra do Furado 
Campos e Quissamã 

5 Porto de Sepetiba (Itaguaí) Itaguaí 

6 Hidrelétricas Simplício/Anta Três Rios, Sapucaia e Além Paraíba 
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TEXTO 2 

SOBRE A EXPANSÃO RECENTE DA SILVICULTURA INDUSTRIAL  

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Nos últimos 10 anos, um novo sentido tem sido dado para a fronteira agrícola das regiões Médio Para-

íba, Norte e Noroeste Fluminense. Desde então, a problemática agrária nestas regiões tem se complexificado 

por meio da inserção da silvicultura industrial em terras fluminenses. O discurso pró empresarial do governo 

estadual, através de instituições como a Firjan e o Sebrae se alinhou ao contexto de expansão do agronegó-

cio “florestal”, incorporando o setor numa agenda política estratégica. Com tamanha “vocação natural” e por 

seu suposto “descompasso socioeconômico”, essas regiões passaram, no plano político, a ser o objeto de 

desejo de grandes e novos setores empresariais, basicamente num movimento de reposicionamento do ca-

pital na dinâmica agrária de alguns estados do sudeste. Os impactos da silvicultura já sentidos em estados 

vizinhos, como o Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, seria a evidência concreta de que o espaço agrá-

rio fluminense não estaria diante de uma “inovação” qualquer, assim como as relações entre o poder público 

e os interesses de grupos empresariais. 

A partir de então, a silvicultura que historicamente seria conformada para fins industriais passa a ser 

um ponto de inflexão na geografia agrária e política do Rio de Janeiro. Um novo campo de relações público 

privadas teria dado impulso a uma dinâmica territorial suprarregional, quando se observa a progressiva mo-

bilidade dos plantios de eucalipto no ES, SP e MG, além do estreitamento das relações entre os poderes lo-

cais com os interesses de setores industriais. Se por um lado este novo campo seria a consequência da ten-

são política engendrada em estados vizinhos desde o final da década de 1980, com o protagonismo de seto-

res populares contra as monoculturas; por outro lado, essa resistência aos desertos verdes em estados vizi-

nhos tornaria, mais tarde, o estado do Rio de Janeiro em um importante território a ser incorporado pelas 

empresas ligadas a silvicultura industrial, processo que vem se dando a partir da reconfiguração da dinâmica 

agrária do Norte-Noroeste Fluminense e também da região do Médio Paraíba. 

O “deslocamento” da política de silviculturização que estava praticamente estagnada pelo modelo dos 

latifúndios em terras vizinhas foi a conseqüência de todo o acumulo político de resistência, de denuncia e 

enfrentamento dos setores populares. Essas ações de resistência a silviculturização em outros territórios 

possibilitou, mais tarde, que organizações socioambientalistas, como a Rede Alerta Contra o Deserto Verde, 

a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, movimentos sociais do campo, entidades acadêmicas, asso-

ciações e partidos políticos, se mobilizassem na luta contra a implantação da monocultura do eucalipto em 

larga escala no Rio de Janeiro. 

Todo um processo de integração intrarregional foi se abrindo, permitindo o reposicionamento da silvi-

cultura em novas terras. A assinatura do protocolo de intenções no ano de 2001 entre o então governo An-

thony Garotinho e o Grupo Aracruz Celulose deixa a silvicultura cada vez mais próxima do estado fluminen-

se, basicamente a partir de projetos de integração produtiva com agricultores familiares das regiões Nor-

te/Noroeste Fluminense8.  

Aqui no estado do Rio de Janeiro, a lógica estava calcada na descentralização dos plantios de eucalip-

to, visando ampliar a atividade em outros lugares, acompanhando o movimento pós anos 90, quando assim 

passa a operar um novo “tipo de silvicultura”. Com início no Espírito Santo, os programas de fomento flores-

tal foram abertamente apoiados por setores empresariais, como o Grupo Aracruz e seriam, desde então, em 

vários municípios do Noroeste Fluminense, a expressão de um novo pacto de setores empresariais com a 

sociedade.  

A meta da integração permitiu a indústria a mudar suas formas de relacionamento com a sociedade 

por meio do controle de um “novo estoque de terras”, que vinha tradicionalmente sendo ocupado por agri-

cultores e pequenos proprietários. O sentido desta aproximação foi o de refundar a perspectiva de um de-

senvolvimento regional a partir da silvicultura, basicamente através de novas “condições de produção”. O 

                                                 
8 Afinal, os latifúndios já estavam praticamente esgotados em alguns estados vizinhos, e assim foi necessário construir outras 
relações na fronteira que vinha se expandindo. 
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projeto em curso seria o de intensificar os investimentos nos setores primários da economia, sustentando 

uma perspectiva agroexportadora de produtos commoditizados, assim como dar continuidade aos ciclos de 

exploração do trabalho, da natureza e da terra. Essencialmente, estas novas condições incorporariam mão 

de obra barata, terras “marginais” ao regime dominante, como as pequenas propriedades, um padrão de 

negócios verticalizado e, sobretudo uma visão de integração subordinada de frações sociais rurais à política 

de silviculturização. 

Setores populares, entre movimentos sociais e organizações do campo faziam coro para uma real de-

mocratização do projeto político que vinha se impondo, se valendo da rede de denuncias que tomava a cena 

pública a partir de territórios vizinhos. Os impactos ambientais da monocultura do eucalipto, sobretudo no 

Espírito Santo, as perdas territoriais de populações tradicionais, os desmatamentos e a poluição industrial 

foram revelando a necessidade de regulação da atividade em novas fronteiras. Assim, a silvicultura foi se 

politizando por meio desses protagonistas, que acabaram por consequência protagonizando a criação dos 

instrumentos de controle, fiscalização e normatização da atividade. 

Mesmo assim, os desertos verdes foram se disseminando estado afora, rumo ao noroeste, nos muni-

cípios de Itaperuna e Miracema, no vale do Médio Paraíba, na Microrregião de Barra Mansa e no norte flumi-

nense, em Campos e São Francisco do Itabapoana. Sua expansão, porém, foi ganhando contornos políticos 

importantes, como as leis de zoneamento econômico ecológico, criação de fóruns de discussão, produção de 

teses acadêmicas, e assim, se viu todo um conjunto de ações que passaram pouco a pouco a enfrentar a 

silvicultura por meio da política e da produção de um discurso crítico sobre o modelo.  

No Rio de Janeiro, grupos organizados passaram a debater as consequências da implantação da silvi-

cultura comercial em larga escala, com todo um processo de resistência que começou a acumular força dian-

te da necessidade de regular a expansão da atividade nas regiões do estado. A aprovação da Lei Municipal 

n° 7.282/2002 de Campos dos Goytacazes, que atrelava a ocupação da silvicultura à realização do Zonea-

mento Econômico Ecológico (ZEE) e da Lei n° 4.063/2003, que dispunha sobre a implantação da silvicultura 

ao processo de licenciamento ambiental seriam os indicativos da tensão sócio-política que vinha se constru-

indo, basicamente como produto do embate travado por setores de oposição ao projeto de silviculturização 

em curso. 

 E assim, veio a se configurar um conjunto de leis reguladoras, que passaram a disciplinar o uso e 

ocupação da silvicultura no estado fluminense. Não menos como resultado desta tensão, a silvicultura passa 

relativamente a ser uma das políticas mais estratégicas do governo estadual, pós 2007, que em parte passa 

a defender uma legislação própria, específica para a atividade. O embate que vinha sendo travado, porém 

acabou por culminar em proposições de flexibilização, que passaram a ser objeto do Projeto de Lei n° 

383/2007, encaminhado pelo governo Sergio Cabral (SILVA, 2011). Seu objetivo foi o de apoiar os setores 

industriais de celulose e papel, ampliar as cadeias produtivas verticalizadas, mudar as condicionantes ambi-

entais para pequenos plantios e integrar regiões à dinâmica de exportação da macroagenda econômica bra-

sileira. 

Foi imerso neste contexto que a Lei Estadual 5.067 de 2007, que institui o ZEE do Estado do Rio de 

Janeiro incorpora definitivamente a silvicultura como estratégia de governo, que iria mais tarde se confundir 

com uma institucionalização flexibilizada da atividade na agenda política governamental. Com este novo 

marco legal, foi possível dar continuidade aos acordos que vinham sendo construídos entre o estado e os 

setores empresariais, bem como instituiu critérios menos restritivos para pequenos e médios plantios, como 

os procedimentos de licenciamento ambiental simplificados.  
 

Em relação à lei anterior – Lei n.º 4.063/2003 –, a atual lei n.º 5067/2007 traz alterações e facili-

dades para a silvicultura comercial, dentre as quais, o ônus total para o estado na realização do 

zoneamento ecológico-econômico, ausência de EIA-RIMA9 nas áreas com plantio de eucalipto em 

até 400 hectares nas regiões hidrográfica do Baixo Paraíba (IX) e Itabapoana (X) e a diminuição no 

percentual (de 30% para 20%) da área a ser plantada com espécies nativas (Alentejano e Porto-

Gonçalves, 2007). Dando continuidade às alterações da legislação, foi criado pela Câmara Setorial 

                                                 
9 EIA - Estudo de Impacto Ambiental e RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. 
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de Agronegócio do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Assembléia Legislativa 

do Rio (ALERJ) e pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) um grupo de trabalho para discutir 

quais e como serão cultivadas as áreas de silvicultura indicadas pelo Zoneamento Econômico Eco-

lógico no estado (ZEE-RJ). O grupo de trabalho conta com representantes das secretarias estaduais 

de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e do Ambiente, além de representantes do Fórum Flo-

restal Fluminense e das  entidades que compõem a Câmara de Agronegócio do Fórum, dentre elas 

a FIRJAN, a SNA, a FAERJ, o SEBRAE e a ACRJ. (SILVA, 2011, p. 123).  
 

 O que estava sendo gestado era um conjunto de medidas de reprimarização da economia rural flu-

minense, priorizando a continuidade do projeto agrícola baseado nas cadeias produtivas oligopolizadas. Isso 

significou um apego aos interesses de caráter privatista, que se inclinaram a um movimento de renegocia-

ção visando facilitar a entrada da silvicultura no estado.   

Em 2007, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (Se-

deis) cujo secretário Júlio Bueno, que anteriormente (2003-2006) ocupava a Secretária de Estado de Desen-

volvimento Econômico e Turismo do Espírito Santo e a Secretária de Estado do Ambiente, do então secretá-

rio Carlos Minc, tiveram um papel primordial na articulação e defesa dos interesses da Aracruz-Fibria no es-

tado, demonstrando assim, o quão profundo seria este novo campo de relações público privado, entorno da 

implantação da silvicultura para fins industriais no estado do Rio de Janeiro. 

O processo da industrialização do estado, rumo ao interior, também foi vista como estratégico para a 

implantação dos projetos de silvicultura. A região do Médio Paraíba10, por exemplo, vem se transformando 

num importante polo industrial do estado, em Barra Mansa, Resende e Piraí, fixando setores com a indústria 

siderúrgica, montadoras de automóveis, fábricas químicas e de laticínios. Esses capitais têm atraído a silvi-

cultura por meio de investimentos em ativos fundiários, na aquisição de terras, e, sobretudo, por meio do 

estímulo ao plantio independente, associado às cadeias produtivas locais. Tudo indica que a silvicultura vem 

progressivamente se anexando ao domínio da pecuária, sobretudo a leiteira, basicamente pela possibilidade 

de desenvolvimento do plantio de eucalipto em sistema agropastoril, ou seja, combinando área de pasta-

gem. Isso tem sido um importante fator de estímulo aos pecuaristas da região, posto nas condições de 

transformar o Médio Paraíba em mais um importante “estoque regional de madeira” (SILVA, 2011). 

A partir destas iniciativas todo um processo de estímulo à silvicultura se abriu por meio de progra-

mas de fomento a pequenas plantações, linhas de financiamento, apoio estatal, parcerias com instituições 

públicas e privadas (Firjan, Banco do Brasil, Universidades, Sebrae), tendo por base as experiências do Gru-

po Aracruz-Fibria no estado do ES. O cultivo do eucalipto passou a ser defendido para as regiões norte e no-

roeste fluminense, na justificativa de ser esta espécie a mais adaptada ao clima e às condições geoambien-

tais da região, além de ser uma atividade economicamente viável, em qualquer dimensão (FIRJAN, 2009).  

A Firjan, em seu estudo sobre as potencialidades da silvicultura no estado não se intimidou com as 

críticas vindas de diversos grupos sociais, e assim passou a estimular uma silvicultura alinhada aos interes-

ses de grandes capitais, como o de celulose e indústria siderúrgica, além de capitais em crescimento como o 

de painéis e chapas de madeira. Tudo indica que sua posição era de transformar o Rio de Janeiro, especial-

mente as regiões norte e noroeste fluminense num polo industrial, visando a atração de grandes capitais 

nacionais e estrangeiros. 
 

O consumo crescente de madeira, a elevada rentabilidade da silvicultura e a pequena produção estimada 

para nosso estado indicam que a atividade deverá se expandir nos próximos anos. Apesar de sua pe-

quena dimensão, o Estado do Rio de Janeiro tem áreas propícias para o plantio de florestas e o seu cul-

tivo pode se tornar um atrativo para a implantação de novas indústrias de base florestal e para a expan-

são das existentes. O plantio de florestas em dimensões adequadas aliado às vantagens logísticas do Es-

tado serão um atrativo muito importante para indústrias do setor de papel e celulose. Este é um setor 

onde o Brasil tem liderança mundial e que vem expandindo sua produção através de parcerias com pro-

dutores, por meio dos diversos programas de fomento florestal (FIRJAN, 2009, p.09-10). 

                                                 
10 É necessário ressaltar o caráter conservador das relações que vem sustentando a produção de eucalipto no Médio Paraíba, onde 
é possível observar a ocorrência de plantios em propriedade com processo de desapropriação em andamento,  denúncia de traba-
lho escravo e trabalhadores rurais recebendo salários inferiores ao mínimo. 
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É neste processo de reorganização do agronegócio na região, a partir de uma escala regional-global 

que ganha consistência a elaboração do Plano Básico da Silvicultura Sustentável do Norte-Noroeste Flumi-

nense (PBSS), lançado recentemente pelo governo do estado (SEPLAG, 2011).  O Plano tem sido considera-

do o maior e mais ousado projeto de silvicultura do estado do Rio de Janeiro e um dos maiores do país. 

A divulgação do Plano, muito restrita diante do suposto público beneficiário destas regiões destaca: a 

projeção de 1,5 milhões de hectares disponíveis11 para projetos florestais com fins econômicos (Agencia 

Brasil, 2011)12. Estímulo a grandes cadeias produtivas, como a de papel e celulose. Investimentos estrangei-

ros e vinculação internacional na carteira de investimentos13. Fomento às relações de integração com a in-

dústria. Articulação com os grandes projetos logísticos, como o Porto do Açu e Barra do Furado. Desenvol-

vimento de plataforma de exportação florestal, com escala compatível aos mercados regionais-globais. Mo-

delo regulatório baseado em contratos verticalizados. Estratégia de regulação regional do estoque de madei-

ra. Inserção da agricultura familiar como nova categoria de clientes. Desburocratização dos procedimentos 

do licenciamento ambiental. Agilidade na formalização dos plantios e especialização da produção. 

Este conjunto de metas é basicamente a síntese da estrutura operacional do Plano, que tem como 

colaboradores o padrão do Sistema Firjan, a linha institucional do Sebrae, UFRRJ, financiamento da Petro-

brás por meio do Programa e Desenvolvimento Social de Macaé e Região, o PRODESMAR. O Plano, em espe-

cial promete abrir um novo ciclo de investimentos e monoculturas para a região Norte-Noroeste, com objeti-

vos claros de reordenar, mais uma vez a fronteira agrícola da região. 

Trata-se de uma carteira de projetos em formato executivo14, pronta para implementação, planejada 

em escala comercial e com forte apelo à indústria. Não se trata de um projeto qualquer. Sua oficialização foi 

apresentada à Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da 

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. 

Na estrutura produtiva, três grandes cadeias de produção compõem a linha estratégica do Plano: 

produção de madeira para painéis/móveis e construção civil (Polo de Natividade); produção de papel e celu-

lose (Polo de Campos); e produção de energia (lenha e/ou carvão vegetal). O interesse é industrial e reflete 

toda a construção política que os governos estaduais já vinham fazendo com os setores empresariais. 

A diretriz central do Plano é a atração de investimentos nacionais e estrangeiros para a área florestal, 

num horizonte de curto e médio prazos, para a formação de uma plataforma de produção florestal integra-

da. Construir um novo estoque de madeira, com vinculação às indústrias de transformação parece ser o ob-

jetivo. Inserir a agricultura familiar, incluindo assentamentos de reforma agrária, médios e grandes proprie-

tários rurais revela um novo pacto de interesses. A demanda é imediata e os investimentos já começaram 

em 2011. 

Os critérios de escolha do Plano incidiram sobre as condições de solo e clima do Norte-Noroeste flumi-

nense, consideradas atrativas ao novo ciclo de desenvolvimento em curso. Pretende-se implantar a silvicul-

tura com espécies adaptáveis a episódios de veranicos e ao conjunto de possibilidades comerciais já em fun-

cionamento. A nova agenda “florestal” promete converter frações da área ocupada por pastos degradados e 

                                                 
11 A título de ilustração, dados de 2009 da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) mostram que Minas Gerais 

tem cerca de 1,3 milhões de hectares, São Paulo tem cerca de 1,0 milhão hectares e o Espírito Santo tem cerca de 204 mil hectares plan-

tados somente com eucalipto. Ademais, chama a atenção que a projeção estimada no Plano supera em 216% o total ocupado pelas áreas 

de pastagens naturais e degradadas no estado (694 mil hectares, Censo Agropecuário IBGE, 2006), posto em questão, a provável recon-

versão dos usos agrícolas para a implantação da silvicultura. Há, inclusive o interesse do governo estadual em atender a demanda da cons-

trução civil referente às obras da Copa do Mundo e Olimpíadas, com novos plantios de eucalipto para produção de chapas e painéis de ma-

deira. 
12 Pesquisa feita pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro (Seplag) identificou uma área de 1,5 milhão de hecta-

res disponível para plantio nas regiões Norte e Noroeste fluminense. “São terras subutilizadas, não utilizadas ou devolutas que podem ser 

usadas em um projeto de silvicultura”, disse o coordenador do Plano de Desenvolvimento de Silvicultura Sustentável do estado, Eduardo 
Néry (Agencia Brasil, 2011). 
13 Uma carteira de investimentos é um grupo de ativos que pertence a um investidor, pessoa física ou pessoa jurídica. Estes ativos podem 

ser ações, fundos, títulos públicos, aplicações imobiliárias, entre outros. A carteira permite a diversificação de ativos bem como de risco, 

levando a maior tranquilidade ao investidor e menor volatilidade do patrimônio. 
14 O Plano traz em seu escopo as formas de manejo, técnicas e fluxo operacional a serem adotados, as tecnologias e o modelo de negócios, 

o diagnóstico e a natureza das cadeias produtivas, as condições geoambientais detalhadas, o modelo base de cultivo com descrição das 

espécies selecionadas, além dos projetos orçamentários, itinerários técnicos, cronograma físico e financeiro.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_investimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_física
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jurídica
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terras subutilizadas e/ou com baixa produtividade, notadamente com espécies de rápido crescimento como o 

eucalipto. 

A proposta em curso tem como base uma carta de princípios e um modelo de exploração com 15 fun-

damentos orientadores. O primeiro deles é o formato do modelo de negócios, que irá estimular uma silvicul-

tura contratual, via fomento florestal, com base nas experiências do Grupo Aracruz. Os plantios serão for-

malizados segundo as regras de um “termo de adesão” que define obrigações contratuais e fatores exclusi-

vamente administrados pelo fomentado, tais como o cumprimento da legislação ambiental, trabalhista, pre-

videnciária, de segurança e saúde do trabalho, a responder por quaisquer obrigações e/ou sansões cíveis, 

trabalhistas, criminais e ocupacionais; a seguir o cronograma de corte, carregamento e transporte da madei-

ra e a vendê-la exclusivamente para o contratante. 

Os projetos previstos no Plano serão executados pela relação de “co-responsabilidade” nos termos de 

uma “relação de repartição”, entre empresas consumidoras de madeira e agricultores. As exigências contra-

tuais serão distribuídas aos “fomentados”, em caráter compulsório, incluindo quaisquer “imperfeições” no 

contrato, com medidas que variam desde multas por atraso no cronograma de plantio, encargos extras, co-

mo a solicitação de adiantamentos não previstos no plano de manejo, bem como eventualidades climáticas 

que comprometam a infraestrutura do projeto. 

Este modelo também tem estimulado, como no Espírito Santo processos de terceirização e subcontrata-

ção no trabalho, sobretudo na colheita e no transporte da madeira. Atribuições trabalhistas, encargos salari-

ais, condicionantes ambientais, passam a ser reguladas pelo termo de adesão e exigem dos fomentados cus-

tos extras como construção e reparo de estradas, montagem de infraestrutura de trabalho, contratação de 

mão de obra, aquisição de equipamentos e instalações.  

Nos termos regulatórios os contratos preveem inclusive a clausula do penhor agrícola, que mantém to-

do o “objeto contratual” sob o regime de uso e direito exclusivo da contratante. O agricultor passa a ser, 

assim, apenas o fiel depositário do bem empenhado, não podendo vender, transferir ou alienar a posse ou o 

título da terra.  

O descumprimento de qualquer clausula do contrato ou rescisão por motivos não previstos no termo de 

adesão implica em multas e advertências. A adesão prevista impossibilita o agricultor a sair do contrato, ha-

ja vista que o termo de adesão prevê já no primeiro ano contratual um adiantamento financeiro e operacio-

nal, em moeda corrente, que deverá ser pago somente após a entrega do “objeto contratual”, qual seja a 

madeira fomentada. Mudam-se regras, clausulas, prazos, mas os interesses permanecem os mesmos. A 

inadimplência também é tarifada. A assistência técnica é paga, bem como as mudas e insumos. 

 O grande atrativo deste modelo é que o agricultor não necessita de avalista, nem fiadores, muito me-

nos do agente financeiro para regular a transação. Tudo é feito diretamente com a empresa e regido pelo 

contrato. Os recursos operacionais e financeiros são liberados em parcelas monetárias, respeitando as fases 

do manejo. Sob prescrição técnica obrigatória, cada etapa do projeto recebe um “valor” correspondente a 

uma determinada quantidade de madeira. Não há nenhum serviço gratuito, como parece ser. Neste caso, a 

estrutura de “financiamento” do projeto obedece ao regime da equivalência preço-produto, em que todo o 

recurso financeiro recebido (em conta bancária) equivale a uma determinada quantidade de metros cúbicos 

de madeira, de acordo com a produção estimada de colheita. Esse “adiantamento” em dinheiro é cobrado e 

taxado no ato de entrega da madeira, com juros e correção monetária, e acaba se tornando numa dívida 

postergada. 

Se o foco agora é a agricultura familiar, a família camponesa há se considerar as diferentes relações no 

mundo camponês e os impactos que já vem sendo percebidos em outras regiões do país. Na silvicultura, por 

exemplo, excluiu-se o trabalho da mulher. Não há espaço para outro recorte de gênero a não ser o masculi-

no. Mulheres não trabalham com silvicultura, a não ser para pedir ao marido muito cuidado no corte, no 

tombamento e no carregamento das toras de 2 a 3 metros de comprimento. A juventude, sim, está em dis-

puta, a masculina para enfatizarmos. Afinal, carregar toras pesadas é sintomático para uma atividade que a 

tempo se reproduz pela mecanização da energia, pelas máquinas, e agora, se vê diante de um trabalho que 

exige, dos homens, força e destreza, tempo hábil, acelerado, exige vigor. Desvio de coluna, ferimentos, rup-
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turas de ligamento, cansaço, lesões corporais, intoxicação química e um corpo doloroso retratam as conse-

quências do fomento florestal (BARCELOS, 2010). 

No Espírito Santo, 16% dos contratos de produção de madeira com o Grupo Aracruz, via fomento flo-

restal revelaram algum tipo de acidente no trabalho. O transporte e a colheita, que são pagas pelo agricul-

tor, foram terceirizados em 80% e 70% respectivamente. Quase 80% dos contratos “acidentados” os traba-

lhadores não usavam qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) (CANTO et.al., 2007). Não há mo-

nitoramento das condições de trabalho, treinamento, orientações, muito menos estrutura de primeiro socor-

ros e atendimento dos trabalhadores. A colheita é de responsabilidade do agricultor, que quase sempre está 

descapitalizado. 

No plano político, o PBSS reflete uma nova coalizão de atores governamentais e corporativos, institui-

ções públicas, órgãos oficiais de pesquisa e extensão rural, frações empresariais locais, instituições de ensi-

no e prefeituras. O objetivo maior é a articulação de projetos vinculados a uma agenda de integração da 

região aos circuitos econômicos regionais, numa visão de complementaridade aos mercados regionais, como 

o de produção de polpa celulósica no Espírito Santo.  

Este objetivo é inclusive a diretriz central do Plano Estratégico do Governo Cabral (2007-2010), que 

aposta nas “vocações regionais” e na interiorização do desenvolvimento econômico15. Atenta-se que no caso 

da silvicultura regional, o mote está na centralidade do setor papeleiro, na demanda energética das instala-

ções industriais do mega projeto do Complexo Portuário e Industrial do Açu e na expansão do Polo de cerâ-

mica de Campos. 

Estamos sim diante de uma nova repactuação público privada, capitaneada por coalizões políticas com 

forte influencia sobre as instituições públicas. O lobby empresarial, desde o Grupo Aracruz no final de 2007, 

com apoio irrestrito do Sistema FIRJAN e de secretários estaduais do governo Cabral ganha agora uma nova 

possibilidade. O fomento florestal se tornou a resposta política à onda de denúncias que marcaram a crítica 

ao latifúndio, e foi assim que as elites conseguiram retomar seu dialogo com a sociedade, por meio de uma 

política de silviculturização socialmente aceitável. 

Em Itaocara, por exemplo, a Fazenda Santa Barbara, no distrito de Engenho Central de Laranjeiras, foi 

a primeira a receber o plantio de eucalipto por meio do Programa Produtor Florestal do Grupo Aracruz-Fibria 

no estado do Rio de Janeiro. Pouco mais de 60 hectares deram início ao processo de reconversão das terras, 

tomadas por antigos canaviais falidos e pastagens subutilizadas. 

Algumas prefeituras do Noroeste Fluminense também têm apostado na atividade. Em Itaperuna e Mira-

cema as secretarias da agricultura e ambiente já lançaram a silvicultura como nova estratégia de desenvol-

vimento rural. Foram até mesmo em Aracruz, distrito de Barra do Riacho, no Espírito Santo para se capaci-

tarem junto aos técnicos da empresa. Mais de 450 hectares de eucalipto já foram plantados em Itaperuna. 

Um escritório regional da empresa Aracruz-Fibria tem dado o suporte para a atividade no município. Em São 

Francisco do Itabapoana, na Fazenda Tipity, pequenos plantios de eucalipto foram implantados por famílias 

assentadas, por iniciativas voluntárias. A entrada da Aracruz em terras fluminenses estimulou até mesmo, 

em Bom Jesus do Itabapoana a implantação de um campo de produção de mudas clonais de eucalipto de 

alta tecnologia.  

Com o ZEE, o processo de legalização de cultivos comerciais de árvores foi simplificado, com instrumen-

tos importantes de desburocratização do licenciamento ambiental para pequenas áreas. Esta diretriz compõe 

a carta de princípios do Plano de silvicultura para as regiões. Prevê-se a flexibilização do licenciamento am-

biental em rupturas de tabuleiros e em áreas de maior declive, ambas, inclusive classificadas como APP 

(Áreas de Preservação Permanente). Tudo indica que a silvicultura nestas regiões será estimulada nas zonas 

mais colinosas, de recarga hídrica, para as encostas e nos topos de morro, sobretudo em áreas de pasta-

gens. Neste caso a ocupação da silvicultura será sintomática no processo de reordenamento do uso do solo 

                                                 
15 A opção pela silvicultura na região não foi mera coincidência. Há uma nítida escolha desta atividade como reflexo dos processos 
de reorganização das principais indústrias consumidoras de madeira e da própria fronteira agrícola da região. A fronteira do qual 
falamos está em disputa. Além do Médio Paraíba, o Norte-Noroeste Fluminense é uma das últimas fronteiras de expansão do 
agronegócio, posto numa visão de mobilidade das cadeias produtivas verticalizadas que se esgotaram em estados vizinhos. Mas é 
também a fronteira da reforma agrária, da luta pela terra, do trabalho escravo, das usinas falidas. 
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e na mobilidade de algumas atividades, como é o caso da pecuária. A tendência que se aponta é para um 

deslocamento da pecuária rumo a novas áreas, e em alguma medida sua integração, o que indica uma pro-

vável tensão com as áreas agrícolas e de uso alternativo já existente. 

Na linha de funcionamento do Plano prevê-se a implantação dos cultivos comerciais nas chamadas “zo-

nas de preferência”, três grandes áreas potencialmente aptas à silvicultura, selecionadas para a primeira 

etapa do projeto. Somadas, são aproximadamente 90.000 hectares destinados aos mais variados projetos 

florestais. Para se ter uma idéia do impacto deste projeto, a própria área prevista para o cultivo de eucalipto 

representa nada mais, nada menos do que 63% de toda a área destinada atualmente a reforma agrária no 

estado do Rio de Janeiro (126.532 hectares) em seus 75 projetos de assentamento, com mais de 5.000 fa-

mílias assentadas.  

Todo este Plano não pode ser pensado sem considerar o caráter produtivista e especializado que histo-

ricamente tem marcado a silvicultura no Brasil, e desde sempre representado apenas os interesses empre-

sariais. Seus idealizadores sustentam a tese da “inovação” nos modelos de exploração florestal, sobretudo 

pela suposta diversidade de espécies florestais previstas no projeto. Declaram haver potenciais não explora-

dos e possibilidades promissoras para projetos com variadas essências. Acácia, cinamomo, nim, cedro aus-

traliano e até mesmo sistemas agroflorestais com nativas são as alternativas que ventilam a “sustentabilida-

de” do Projeto. Porém, se diferenciar do papel da silvicultura no Brasil seria muita ousadia. O sentido de se 

utilizar mais espécies no Plano não é suficiente para escamotear seu real objetivo: formar um estoque regi-

onal e estratégico de madeira que atenda a pesada indústria de transformação, que pouco a pouco se instala 

na região. 

Na Área 1 (verde claro no mapa), por exemplo, com 515.409 hectares, a previsão de uso é de 56.695 

ha (11%). Do total programado, 51.541 hectares serão destinados para o plantio de eucalipto (91%). Na 

Área 2, o eucalipto ocupará 89% da área utilizável (26.337 ha) dos 29.386 hectares disponíveis. Já na Área 

3, este valor é de 84% (2.230 ha) do total de 2.629 hectares. 

Ao considerar toda a área produtiva da etapa 1 do projeto (áreas preferenciais 1, 2 e 3) – com 88.710 

hectares – somente o eucalipto irá ocupar 80.107 hectares (90%). As outras espécies selecionadas repre-

sentam no fundo um mero objeto decorativo, cuja diversificação se posiciona a um objetivo secundário ta-

manha é a necessidade de responder a demanda industrial que vem se instalando na região. Os sistemas 

agroflorestais com espécies nativas, no geral ocuparão apenas 0,92% da área preferencial, juntamente com 

1,47% (1.305 ha) para o cedro australiano, 4,55% (4.034 ha) para o cinamomo/nim e de 2,76 % (2.448 

ha) para os projetos com acácia mangium. 

Neste caso, é nítido o objetivo do Plano em dar continuidade a uma silvicultura industrial e oligopoliza-

da, seguramente em sintonia ao conjunto de obras de infraestrutura, logística, unidades industriais e polos 

de tecnologia previstos para os próximos anos na agenda de desenvolvimento do estado. Tudo indica que 

esta política tem buscado estimular um novo ciclo de produção de commodities, visando o mercado externo, 

exatamente por ser o setor papeleiro a referência do modelo de negócios previsto no Plano. 

Estamos, sim diante de uma nova estratégia público-privada, imbuída de reprimarizar a plataforma de 

exportação regional e disputar o estoque de terras ainda disponível. Não é por acaso a vinculação do Plano 

com o mega complexo portuário do Açu e com o modelo regulatório adotado pelo Grupo Aracruz-Fibria. Am-

bos necessitam de madeira para funcionamento. Implementar um processo de silviculturização especializa-

da, com foco na madeira de eucalipto, na tendência à verticalização e com modelo de regulação contratual é 

a justificativa mais do que clara dos objetivos deste Plano. Enfim, uma silvicultura industrial, eucaliptocêntri-

ca está em curso. 
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TEXTO 3 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL-PORTUÁRIO DO AÇU 

1. Apresentação  

 O presente relatório tem por objetivo apresentar a avaliação crítica do Grupo de Trabalho em Assun-

tos Agrários (GT-Agrária) da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), Seções Locais Rio de Janeiro e Ni-

terói, sobre o processo de implantação do Complexo Industrial Portuário do Açu (CIPA) localizado no municí-

pio de São João da Barra, região norte do estado do Rio de Janeiro. O referido documento se propõe a iden-

tificar as principais fragilidades, inconsistências e violações dos direitos fundiários, ambientais e socioeco-

nômicos das populações atingidas pelo empreendimento e analisar os principais impactos socioambientais 

decorrentes da implantação das obras industriais, de infraestrutura e logística. 

 A avaliação aqui referida foi realizada pela AGB com base na análise do conjunto de documentos dis-

poníveis pelos órgãos públicos estaduais, entre os quais se destacam os diversos Relatórios de Impactos 

Ambientais (RIMA) referentes aos projetos industriais e de infraestrutura previstos no CIPA, as informações 

concedidas pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) e o parecer 

técnico do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE Ambiental) do Ministério Público Estadual do Estado 

do Rio de Janeiro (MPE-RJ). As informações também foram coletadas a partir de três trabalhos de campo 

realizados nos meses de maio e julho de 2011, nos quais se obteve uma série de informações junto aos mo-

radores e agricultores do 5° Distrito de São João da Barra, junto à Associação dos Produtores e Imóveis de 

São João da Barra (ASPRIM) e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

 Pretende-se, assim apresentar uma crítica independente, com fundamentação própria, que possa 

contribuir com a análise dos processos de transformação do espaço agrário fluminense, tomando como foco 

os impactos socioambientais da agenda dos grandes projetos no estado. 

 

2. Introdução 

O estado do Rio de Janeiro está diante de um novo cenário, marcado pela crescente presença de 

grandes empresas nacionais e transnacionais, com forte apoio institucional e financeiro estatal, articulado 

nas diferentes esferas de governo e com as principais organizações empresariais atuantes no estado, com 

destaque para a Firjan. Este cenário permite a realização de grandes blocos de investimento mediante a cri-

ação de novos pólos de desenvolvimento articulados entre si, envolvendo empreendimentos industriais, 

agroindustriais e obras de infraestrutura e logística.  

A lógica de desenvolvimento que se espalha por todo o Brasil, em projetos como o Complexo Indus-

trial-Portuário do Açu, o Complexo Logístico Barra do Furado, o Complexo Petroquímico (COMPERJ) em Ita-

boraí, a TKCSA em Santa Cruz, o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e Hidrelétricas Simplício/Anta, todos 

estes só no estado do Rio de Janeiro, traz junto o discurso do crescimento urbano e do desenvolvimento 

econômico e social. O que está em andamento, porém é o aprofundamento de um modelo de desenvolvi-

mento intensivo em capital e energia que gera poucos empregos e promove forte degradação ambiental. 

Dentre os empreendimentos citados, se destaca o Complexo Industrial-Portuário do Açu como o que 

mais causará impactos ao espaço agrário fluminense, por se localizar na região norte-fluminense, nos muni-

cípios de Campos e São João da Barra, que se caracterizam como importantes áreas agrícolas do estado. 

 

3. O Complexo Industrial Portuário do Açu - CIPA 

O Completo Industrial Portuário do Açu, projeto do Grupo EBX, é a maior obra industrial portuária 

das Américas.  Prevê a construção de um terminal portuário privativo de uso misto com capacidade para 

receber navios de grande porte (220 mil toneladas) e estrutura offshore para atracação de produtos como 

minério de ferro, granéis sólidos e líquidos, cargas em geral e produtos siderúrgicos. Contará com um con-

domínio industrial com plantas de pelotização, indústrias cimenteiras, um pólo metal-mecânico, unidades 

petroquímicas, siderúrgicas, montadora de automóveis, pátios de armazenagem inclusive para gás natural, 

cluster para processamento de rochas ornamentais e usinas termoelétricas. Inclui também a construção de 
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um mineroduto de mais de 500 km de extensão que levará o minério de ferro produzido pela MMX/Anglo 

Ferrous Mineração em Conceição de Mato Dentro/MG ao porto, permitindo seu processamento e exportação.  

O projeto está incluído no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, e o total 

de investimentos em todo o Complexo pode chegar a US$ 40 bilhões, com capital público e privado, nacional 

e estrangeiro. 
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Imagem institucional, detalhamento da planta do complexo industrial e portuário do Açu 

 

O porto irá se integrar a projetos que se viabilizam mutuamente, como a construção de uma usina 

termoelétrica no condomínio industrial a ser construído na área de retaguarda do porto, que deve atrair 

desde usinas siderúrgicas chinesas a montadoras estrangeiras, atraídas pela facilidade da saída direta para a 

exportação, e pela facilidade em termos de geração de energia elétrica. As indústrias, especialmente a side-

rúrgica, poderão se beneficiar da existência do mineroduto que irá levar minério de ferro do interior de Mi-

nas Gerais ao norte fluminense a baixo custo, beneficiando-o no próprio porto, nas siderúrgicas ou unidades 

de pelotização, assim agregando valor ao produto e permitindo maiores ganhos através da exportação de 

ligas de metal de baixo custo ao invés de exportar o material bruto.  

O porto é o empreendimento principal desse conjunto, pois irá atrair as principais empresas a se ins-

talarem em São João da Barra, além de viabilizar a exportação do minério extraído pela MMX Minas-Rio Mi-

neração, em parceria com a Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S.A, em Conceição do Mato Dentro/MG. É 

também o projeto mais adiantado. Suas obras começaram em outubro de 2007, com a construção de um 

píer que ligará o terminal de cargas ao continente, e que já vem impactando a pesca, uma das principais 

atividades econômicas da população local. 

O Grupo EBX vem negociando a instalação de diversas companhias no condomínio industrial a ser 

construído na área de retaguarda do porto, de mais de 7.200 hectares. Entre as negociações já anunciadas 

está a instalação de uma usina siderúrgica do grupo ítalo-argentino Techint, a um custo de três bilhões de 

dólares. No CIPA se instalaria a Tenaris (subsidiaria da Techint), para produção de tubos de aço voltados 

para a indústria petrolífera da Bacia de Campos, utilizando minério de ferro trazido das jazidas de Minas Ge-

rais pelo mineroduto Minas-Rio. Além do grupo argentino, a indiana Tata Steel, também estaria conversando 

com o grupo EBX para a instalação de uma usina siderúrgica. A Votorantim Cimentos anunciou, em 2009, 

que estava analisando uma parceria com o Grupo EBX para instalar uma indústria no local. Já a Anglo Fer-

rous Brazil anunciou um projeto de ampliar a capacidade do sistema Minas-Rio para uma produção anual de 

80 milhões de toneladas de minério de ferro até 2015. 

De todas essas negociações iniciais, a única que há certeza de já haver se concretizado é a parceria 

com o grupo chinês Wuhan Iron and Steel Co (WISCO). Além de construir uma siderúrgica no valor de R$ 4 
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bilhões com previsão de produção de cinco toneladas de aço por ano, a WISCO também se tornaria sócia 

das operações da MMX no Brasil e fornecedora de aço para a BEX, ambas subsidiárias do Grupo EBX. 

A instalação do CIPA provocará impactos diretos em 32 municípios de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

por serem cortados pelo mineroduto. Porém, seguramente, os mais impactados serão Campos dos Goytaca-

zes e São João da Barra, que também abrigaram as operações industriais e portuárias, bem como outras 

obras de infraestrutura diretamente ligadas ao Complexo.  

 

 

Mapa dos impactos socioambientais do CIPA 
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4. Os municípios de Campos e São João da Barra 

O município de São João da Barra possui, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, 32.747 

habitantes, dos quais 7.057 residindo em áreas rurais, sendo que o principal distrito rural de SJB é o 5º Dis-

trito, justamente aquele onde está sendo construído o CIPA. Registre-se que a queda da população rural de 

SJB foi vertiginosa e contínua de 45.894 habitantes em 1970 para 7.054 em 2010.   

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 há em SJB 1.627 trabalhadores ocupados em Estabele-

cimentos Agropecuários. Os dados sobre utilização das terras mostram a preponderância da pecuária, com 

6.450 ha de pastagens naturais e 3.060 ha de pastagens plantadas. As lavouras temporárias somam 

2.250ha e as lavouras permanentes apenas 329 ha. A maioria dos produtores são proprietários, 682, mas 

há ainda 9 arrendatários, 3 parceiros e 13 ocupantes. SJB é 2º maior produtor de abacaxi do estado do Rio, 

com 200ha plantados e uma produção anual de 4.600.000 frutos, segundo a Pesquisa Agrícola Municipal do 

IBGE de 2009. A importância de São João da Barra para a produção agrícola estadual era muito maior antes 

da emancipação de São Francisco do Itabapoana, que ficou com a maior parte da área agrícola do antigo 

município de São João da Barra e hoje destaca-se na produção de cana, abacaxi, mandioca entre outros 

produtos.    

O município de Campos dos Goytacazes, o maior do Norte Fluminense, possui, de acordo com o Censo 

Demográfico do IBGE de 2010, 463.731 habitantes, sendo 45.006 rurais. A população rural de Campos caiu 

de 142.724 habitantes em 1970 para 45.006 habitantes em 2010, entretanto, entre 2000 e 2010 houve um 

leve crescimento que, muito provavelmente, está associado à conquista dos assentamentos pela luta trava-

da pelos movimentos sociais pela terra na região. 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 há 28.355 pessoas ocupadas em estabelecimentos 

agropecuários. É curioso observar que apenas 279 produtores se autodenominam assentados sem titulação 

definitiva, quando há 1.182 famílias assentadas em Campos segundo o Incra. A maior parte das terras é 

destinada à pecuária, com 92.960 ha de pastagens plantadas e 40.590 ha de pastagens naturais. As lavou-

ras temporárias somam 79.101 ha, com destaque para a cana-de-açúcar, enquanto que as lavouras perma-

nentes somam 4.245 ha. Destaque-se ainda que há 766 ha classificados como sistemas agroflorestais e 

6.734 considerados inaproveitáveis para a agricultura. Campos é o maior produtor estadual de cana, com 

43,9% da área plantada em todo o estado e 56,3% da produção, em que pese a redução da área plantada e 

da produção nas últimas décadas, segundo a Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE de 2009. Campos destaca-

se ainda como 3º maior produtor de mandioca, 4º de abacaxi e 6º de milho no estado. Possui também os 

maiores rebanhos de bovinos e ovinos, o 2º maior de suínos e o 7º de caprinos. É ainda onde mais se extrai 

lenha e madeira no estado do Rio de Janeiro. Campos é o município do estado do Rio com maior número de 

assentamentos rurais (11), famílias assentadas (1.182) e área destinada à reforma agrária no estado do Rio 

de Janeiro (17.740,43 ha). Destes 11 assentamentos, 2 seriam diretamente atingidos pelo complexo logísti-

co do Açu, o Zumbi dos Palmares, o maior assentamento do estado com 507 famílias e 8.005,29 ha e o Ozi-

el Alves, com 35 famílias e 410,73 ha. Também verifica-se a presença no município de seis comunidades 

quilombolas (Aleluia/Batatal/Cambucá, Conceição do Imbé,  Conselheiro Josino, Lagoa Feia, Morro do Coco e 

Sossego) que lutam pelo reconhecimento do direito coletivo à terra, sendo que duas fazem parte de um as-

sentamento rural Novo Horizonte, criado nos anos 1980 (Conceição do Imbé e Aleluia/Batatal/Cambucá). 

Os impactos da instalação do CIPA, especialmente nestes dois municípios ainda não estão totalmen-

te delineados, até porque o processo de licenciamento ambiental tem sido realizado de forma fragmentada, 

a fim de agilizar o processo e viabilizar as obras, o que, aliás, tem se tornado um artifício comum, mas ne-

fasto, como analisaremos mais adiante. Antes disso, faremos uma breve apresentação de cada empreendi-

mento a partir dos RIMAs dos mesmos.  

 

5. Os empreendimentos do CIPA segundo os Relatórios de Impacto Ambiental 

5.1 - O Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB) 

Este empreendimento prevê o investimento de 3 bilhões de reais e a geração de 10.000 empregos 

diretos na infraestrutura do Distrito, que será implementado por uma parceria público privada entre a Com-
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panhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) e a LLX Açu Operações Portuá-

rias S/A, subsidiária da LLX Logística S/A, grupo EBX.  

O loteamento planejado pela CODIN contemplará quadras e lotes de 80 a 1300 hectares, agrupados 

em 8 áreas. No presente licenciamento prevê-se o aterro, terraplenagem e arruamento interno das áreas 1 

e 5, situadas no lado norte do DISJB. Estas áreas comportam as adutoras do Rio Paraíba do Sul e ampliação 

da BR 356, com os acessos ao Porto do Açu. Ainda comportará 132km de vias, 9.400.000m³ de aterro, 44 

interseções e 8 viadutos numa área de restinga. Inclui ainda a construção de ferrovias, para acesso a cimen-

teiras e siderúrgicas, além dos terminais de cargas dos caminhões. (p. 25) 
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O distrito terá uma área de 7.036ha próximo a costa, com obras de abastecimento de água, esgoto, 

drenagem, além de vias de acesso aos lotes do porto. Estão previstas para o DISJB: unidade de construção 

naval; fábrica de automóveis; fábricas de cimento; fábricas de peças pré-moldadas de concreto; indústrias 

mecânicas; fábricas de máquinas e equipamentos; fábricas de autopeças e eletrodomésticos; unidades side-

rúrgicas; outras fábricas e serviços associados às atividades industriais e portuárias. 

A rede de drenagem será composta de canais e tubulações, interligando os canais de Quitingute e 

Campos-Açu e o canal da unidade de construção naval (UCN). Esta rede de canais compõe a macrodrena-

gem da Baixada Campista. A captação de água será realizada no rio Paraíba do Sul, nas proximidades da 

BR-356 e a adutora com aproximadamente 23 km se localizará às margens da RJ-240, com a instalação de 

três reservatórios para as indústrias e uma estação de tratamento de água (ETA). Já os efluentes industriais 

“serão tratados nas próprias indústrias e serão dispostos em rede coletora do DISJB específica para este fim, 

sendo conduzidos ao mar pelo emissário submarino, juntamente com os esgotos sanitários tratados. Para 

tanto serão implantadas redes coletoras, destinadas às coletas, separadamente, dos efluentes industriais e 

dos esgotos sanitários” (p.12). O ponto de lançamento do emissário submarino situa-se a uma distância 4,6 

km da costa e o mesmo terá ainda 5,85 km em terra. Por fim, a rede elétrica terá uma extensão de 92,5km, 

prevendo 114,5km de iluminação pública nas áreas de circulação do DISJB. 

O município de São João da Barra foi escolhido para implantação do DISJB entre diversos fatores,  

“Na escala regional, a localização do novo distrito respondeu à perspectiva expressa na Constituição Estadual de 

que se promova a desconcentração espacial da indústria e o melhor aproveitamento das potencialidades locais e regionais 

do território estadual”. (p. 16) 

“Quanto à viabilidade ambiental analisou-se no estudo das alternativas, principalmente, a disponibilidade de 

grandes áreas de retroporto para implantação das indústrias, com disponibilidade de recursos hídricos e suprimento de 

energia e capacidade de suporte ambiental, especialmente de bacia aérea”. (p. 16) 

Fatalmente, o recurso natural de águas foi determinante para escolha de São João da Barra, atrelado 

a áreas “disponíveis” de 5.000 hectares, referente a Fazenda Caruara, e o Canal Quitingute, interligado ao 

Canal Campos-Açu. As águas do Paraíba do Sul será utilizadas em no “máximo 10m³/s, esta tal 35 vezes 

menor que a disponibilidade no Rio”. (p. 18) 

Os impactos previstos na implantação do distrito industrial envolvem emissões atmosféricas (poeira 

e gases) resultantes da instalação e operação do DISJB, que abrangem uma área de 45km2 ao redor do 

DISJB. Há previsão também de impactos sobre o modo de vida e economia local como o rompimento de re-

lações de vizinhança e comunitária existentes; desestruturação de relações simbólicas da população com o 

lugar; desestabilização da estrutura agrária local pela mudança dos padrões de apropriação da terra; inter-

rupção de práticas locais de produção e de subsistência. 

Nas áreas marítimas os impactos incluirão: a retirada de material do fundo marinho para a realiza-

ção de aterros; despejo de efluentes por meio do emissário submarino. Como mitigação dos efeitos do em-

preendimento são inclusos “regras do bom funcionamento e controle dos seus impactos ambientais”. São 

previstas ações de comunicação social, integradas a um programa de comunicação social e divulgação para-

lelamente ao processo de negociação com os proprietários, a construção de infraestrutura regional e geração 

de emprego e renda; apoio ao desenvolvimento da agricultura local por meio de assistência técnica da EMA-

TER, Secretaria de Agricultura e Sebrae, visando reverter o “progressivo desinteresse dos jovens pela agri-

cultura” (p. 82). Além disso, o “Programa de Acompanhamento de Comunidades Vizinhas” objetiva conter os 

efeitos perversos da implantação do projeto, como a favelização e especulação imobiliária, bem como “pros-

tituição, o consumo e o tráfico de drogas, intensificando situações de violência e criminalidade.”(p 79). No 

que se refere ás áreas marítimas são previstas ações de “educação ambiental e sinalização da área afetada”. 

Em nenhum momento são mencionadas perdas irreversíveis na dinâmica costeira diante do emissário e “bo-

ta fora”. 



II Caderno de Textos do GT Agrária – AGB Rio                                                                      Julho de 2012   35 

  

5.2 - A Linha de Transmissão 345 kV UTE Porto do Açu  

A Linha de Transmissão 345 kV UTE Porto do Açu - Campos será uma linha de transmissão de circui-

to duplo, e está associada às instalações da Usina Termelétrica Porto do Açu I, cuja potência de 2.100 MW 

visa atender ao futuro Complexo Industrial do Porto do Açu e região, integrando-se ao Sistema Interligado 

Nacional Sudeste. Foram previstos investimentos de cerca de R$ 1.126.119,00 por quilômetro para a sua 

implantação, e investimento de aproximadamente R$ 18 milhões para a adequação da Subestação de Cam-

pos. 

Para a definição do traçado final da Linha de Transmissão 345 kV UTE Porto do Açu- Campos foram 

estudadas cinco alternativas de traçado com extensões totais variando de 50 a 55 quilômetros. A definição 

final do traçado considerou, ainda, seu ajuste ao Corredor Logístico. Dentre as dezenas de impactos listados, 

ressaltamos os seguintes: 

- Ao longo de todo o traçado da LT estão presentes diversas áreas de extração de areia ou argila, 

matéria prima para a indústria cerâmica, entre empresas legalizadas ou não, que serão inviabilizadas; 

- cinco comunidades encontram-se dentro dos limites da AID (Área de Influência Direta), além da 

rodoviária de Campos: dois condomínios de luxo (Athenas Park e Nashville), localidade de São Sebastião de 

Campos, Nova Chatuba, Parque Esplanada e uma comunidade localizada atrás da rodoviária, com cerca de 

100 moradias, inclusive um novo conjunto de habitação popular. A principal medida mitigadora deste impac-

to é a indenização dos proprietários. 

- a chegada da LT à Subestação de Campos se dará através de sua passagem pela Escola Técnica 

Estadual Agrícola Antonio Sarlo. Segundo o próprio relatório, esta escola, ligada à FAETEC, vem tendo seu 

espaço dedicado ao aprendizado agrícola prejudicado pelas inúmeras linhas de transmissão que cruzam o 

terreno.  

- Chama a atenção no documento que os impactos causados à área são minimizados pela já existên-

cia de um acentuado processo de descaracterização, que seria resultado de um conjunto de empreendimen-

tos ligados ao Complexo Portuário do Açu. Da mesma forma que os demais RIMA analisados, o relatório in-

dica que “deve ser considerada a interação da instalação do presente empreendimento e de outros já licen-

ciados ou em fase de licenciamento” (p.55), o que é contraditório com o fato dos RIMAs serem feitos de 

forma fragmentada para cada empreendimento. 

  

5.3 – A Usina Termelétrica á Gás Natural do Porto do Açu (UTE II) 

A UTE Porto do Açu II (empreendimento da empresa MPX-Energia) é uma usina termoelétrica movi-

da a gás natural liquefeito (GNL), com origem na Bacia de Campos, com capacidade de geração de 3.300 

MW, e com o custo total da obra avaliado em cerca de 2,3 bilhões de dólares.  

A usina ocupará 112 ha da Fazenda Saco D’antas, local destacado no RIMA do empreendimento co-

mo sem cobertura vegetal natural, e de predomínio de área degradada, devido à agricultura e pecuária. 

Apesar dessa caracterização da área diretamente afetada, é apresentado no documento um gráfico que 

quantifica os tipos de uso e ocupação do solo na área de influência direta (que engloba as bacias hidrográfi-

cas do Açu, Iquipari, Grussaí e Coutinho, e diversos bairros rurais de São João da Barra e Campos) indican-

do 43,85% como área de restinga e 23,42% de cultivos. Dentre as dezenas de impactos listados, ressalta-

mos os seguintes: 

- durante a fase de implantação, segundo o documento, “a retirada da vegetação será feita de forma 

cuidadosa,(...) com o objetivo de preservar a fauna e a flora, causando o menor impacto no meio ambien-

te.” (p.11), fato que não se confirmou a partir de pesquisas de campo em que foram registradas imagens 

em que um trator removia sem cuidado algum a mata de restinga dentro da área da antiga Fazenda Saco 

D’antas; 
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Foto de máquina desmatando a restinga 

 

Foto de restinga destruída 
 

- durante a fase de operação, a água necessária para os processos industriais e demais usos da UTE 

será captada do Rio Paraíba do Sul, os efluentes serão enviados a rede Coletora da LLX, que será responsá-

vel pelo seu tratamento e descarte no mar. Em nenhum momento é apresentado o volume de água a ser 

captado e que impactos essa captação causará; 

- contraditoriamente, o relatório atribui grande valor ecológico a restinga, mas ressalta que as for-

mações deste bioma da região são escassas, porém o diagnóstico aponta a presença de restinga em 43,85% 

da área de influência direta. 

- como compensação são indicadas como áreas prioritárias para a preservação Farol de São Tomé, 

Lagoa Feia, corredor dos Três Picos e Desengano, PE do Desengano e Rio Paraíba do Sul. 

 

5.4 – A Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP) 

A Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP) prevê obras e instalações específicas para estocagem e 

processamento de petróleo, além da instalação de tubulação para transferência do petróleo entre essa Uni-

dade e os terminais marítimos Terminal de Granéis Líquidos (TELIQ) e Terminal de Cargas Múltiplas 

(TMULT). O TMULT, deverá ser alterado diversificando o uso do seu último berço16, para que possa operar 

tanto com a movimentação de cargas gerais, como para importação e exportação do petróleo. 

                                                 
16 Berço é um depósito temporário de cargas variadas. 
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No relatório são citados projetos de energia, que podem trazer benefícios e se relacionar às atividades 

previstas no empreendimento, ampliando a gama de impactos, como: a Usina Termoelétrica do Açu; o Par-

que Eólico de Gargaú, e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH Pirapetinga e PCH Pedra do Garrafão), 

ambas no município de São Francisco de Itabapoana. Dentre as dezenas de impactos listados no relatório, 

ressaltamos os seguintes: 

- interferência na dinâmica tradicional dos pescadores, com o aumento do tráfego de navios e de rebo-

cadores, a partir da operação da UTP. Nesta região se encontram pesqueiros muito importantes, como o 

Banco de São Tomé, o Buraco dos Morros, o Buraco de Fora, Malacacheta, dentre outros. Estes pesqueiros, 

locais de grande produtividade biológica, encontram-se sob possíveis rotas de aproximação dos navios; 

- o canal de entrada do porto se inicia justamente na cabeceira de um dos mais importantes pesqueiros 

da região, o “Buraco dos Morros”. Neste pesqueiro atuam embarcações que utilizam apetrechos de espera e, 

portanto, que necessitam ficar paradas, correndo grandes riscos de se chocarem contra os grandes navios; 

- com relação à pesca de deriva, que utiliza redes com grande extensão, conhecidas por redes fantas-

mas, pois uma vez no mar são bastante discretas (assim como os espinhéis de superfície), o relatório ressal-

ta que a má sinalização dos apetrechos associada ao aumento do fluxo de navios aumenta o risco de abalro-

amento e perda de material de pesca para os pescadores, fato que pode ser muito prejudicial ao pescador. 

- na fase de operação a qualidade do ar poderá sofrer interferência pela geração de partículas em sus-

pensão através de emissões fugitivas, queima de combustível e movimentação e estoque de hidrocarbone-

tos. Segundo o relatório, não haverá violação dos padrões de qualidade do ar fixados pela legislação17 

- para a instalação das tubulações no trecho marítimo será necessária a realização de escavação pa-

ra a abertura de vala, que acarretará em turvamento da água devido ao processo de retirada e deposição de 

material pelo equipamento, e eliminação da fauna marítima. O impacto físico provocado pela dispersão de 

partículas sólidas reduz a incidência de luz no ambiente, podendo gerar alterações nos ciclos de vida dos 

organismos do plâncton e acarretar uma diminuição nas atividades fotossintéticas, afetando as espécies de 

interesse econômico para a pesca; 

- risco de acidentes como choque entre navios no canal de acesso, levando à ruptura acidental do 

casco e vazamento de óleo cru, podendo comprometer a qualidade da água. 

 

5.5 – A Usina Termelétrica a carvão mineral (UTE I) 

A usina termelétrica Porto do Açu Energia S/A ocupará 239 ha da antiga Fazenda Caruara, que hoje 

é de propriedade da LLX. De acordo com o plano diretor de São João da Barra (lei municipal 50/06), a área 

onde será construída a UTE está inserida numa Zona de Expansão Industrial, “isolada de ocupações urbanas 

e rurais significativas” (p. 5). A previsão é de que a indústria produza, a partir de 3 geradores, 2100MW de 

energia que servirão aos empreendimentos do CIPA e à rede pública. A previsão de vida útil da UTE é de 30 

anos e à fase de desativação a probabilidade é de que haja grandes impactos no que diz respeito ao acúmu-

lo de resíduos sólidos e material inerte. Na planta do empreendimento também está prevista a instalação de 

uma estação de tratamento de água e efluentes, sistema de desmineralização de água, armazenamento de 

resíduos sólidos, armazenamento de matérias-primas e insumos pátio de estocagem de carvão e cinzas com 

a respectiva bacia para contenção de águas potencialmente contaminadas. 

A Fazenda Caruara possui um total de 4234ha, que incluem área da marinha e outros setores legal-

mente protegidos, mas o RIMA identifica a área onde será instalada a UTE como: “desprovida de cobertura 

vegetal em regeneração, sendo constituídas por áreas antropizadas, podendo acolher o empreendimento 

sem maiores intervenções ao ecossistema” (p.14). No que se refere ao conjunto da Fazenda Caruara o RIMA 

aponta um “histórico de uso do solo rural e não apresenta em seu entorno ocupações residenciais significati-

vas, ocorrendo aglomerações rurais pouco concentradas e pequenos distritos distantes mais de 5 km da 

área prevista para implantação da UTE” (p.04). O uso prioritário das áreas hoje é de pastagens, áreas agri-

colas prioritariamente voltadas para a subsistência e pequenos núcleos de povoamento. Entretanto, a maior 

                                                 
17 Cabe ressaltar que em se considerando apenas este empreendimento os limites legais de emissão não serão superados, mas a 
soma de todas as emissões atmosféricas do CIPA não foi contabilizada em nenhum momento. 
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parte da área é ocupada por restingas preservadas em termos ecológicos. Como forma de legitimar o em-

preendimento, o RIMA sustenta que a manutenção do uso e ocupação atual provocará a degradação do am-

biente de restinga da Fazenda Caruara. 

Os fatores apresentados pelo estudo como justificativa para a localização da UTE Porto do Açu são: 

baixo dinamismo econômico regional e possibilidade dos empreendimentos como indutores; proximidade 

relativa ao quadrilátero ferrífero de MG; “Disponibilidade de terreno litorâneo de grandes dimensões, com 

baixo potencial de uso e produtividade rural (devido às suas características naturais)” (p.13); condições ba-

timétricas que contribuem à instalação do porto (embora esteja sendo necessário dragar areia); condições 

naturais que contribuem à dispersão de poluentes; “mão de obra carente de oportunidades” (p.13); distân-

cia significativa dos centros urbanos SJB e Campos, pelo menos 20 Km. 

São João da Barra teria apresentado as menores restrições para a instalação do complexo industrial 

e portuário o que, por consequência, condicionou a localização da UTE, embora indiquem, em seguida, as 

dificuldades da escolha por serem áreas urbanizadas e/ou de restinga e sistemas lagunares e, portanto, pro-

tegidas. “Nesse setor do litoral sudeste, dominado pelo Bioma Costeiro e de Mata Atlântica, não há muita 

disponibilidade de terras em tamanho suficiente para receber um empreendimento de porte como o previsto 

para o Complexo do Porto do Açu, devido ao mosaico gerado pelos diferentes usos urbanos, as reservas da 

Mata Atlântica e Costeiras e as vias e cidades turísticas.” (p.12) 

O RIMA indica que próximo à fase de desativação deverá ser avaliado o reaproveitamento dos resí-

duos e/ou a implantação de aterros/bota-foras. No caso da remoção das estruturas para o uso futuro da 

área, não haverá possibilidade de voltar ao sistema natural do terreno, embora seja possível revitalizar para 

uso residencial caso não haja interesse de manter como área industrial. 

A UTE é identificada como uma propulsora ao dinamismo da economia regional, que se encontraria 

em condições de estagnação e que passaria a gerar empregos e atrair novos investimentos. Apesar disso, o 

próprio RIMA indica o pequeno número de empregos que serão gerados, especialmente na fase e operação, 

que é a mais duradoura. A previsão de tempo para a fase de implantação da UTE é de 52 meses, com gera-

ção de até 2500 empregos e uma média de 1500 empregos diretos por mês, sendo 60 de nível superior; 

200 de nível técnico; 400 profissionais especializados; 640 ajudantes de profissionais especializados e 200 

operadores de equipamentos e motoristas. Já na fase de operação, a previsão é de que sejam gerados ape-

nas 170 empregos diretos, dos quais serão 20 de nível superior; 15 de nível técnico; 30 profissionais especi-

alizados; 55 ajudantes de profissionais especializados e 50 administrativos. 

A justificativa da instalação do empreendimento se baseia no aumento da demanda a nível nacional 

e na estabilidade dos preços e segurança no atendimento às demandas do carvão mineral, pois o estado do 

Rio de Janeiro seria importador de energia elétrica. Com a implantação da UTE Porto do Açu a potência de 

produção do estado aumentará 28%. Porém o RIMA não aponta o aumento de consumo de energia gerado 

com a instalação do CIPA. 

Segundo o estudo, as condições socioambientais atuais apresentadas pelo diagnóstico são todas de 

níveis satisfatórios, sendo possível apenas o controle e mitigação dos impactos que serão gerados. O RIMA 

identifica que todas as formas de produção de energia emitem gases poluentes e que a UTE prevê um con-

trole adequado da emissão de poluentes através da estação automática de controle atmosférico instalada 

pela EBX em 2007. Além disso, identifica que as condições físicas da região são favoráveis à dispersão de 

poluentes e possui suporte para os poluentes, tornando o empreendimento ambientalmente viável. Segundo 

o RIMA “a queima de carvão em termelétricas pode causar impactos significativos, face à emissão de mate-

rial particulado e de gases poluentes” (p.10), principalmente o óxidos de carbono (COx), o óxidos de enxofre 

(SOx), e os óxidos de nitrogênio (NOx). Em seguida afirma que várias medidas de controle podem ser toma-

das para minimizar esses impactos, por meio da instalação de equipamentos específicos de controle e pelo 

controle de qualidade do carvão. 

Um impacto indicado na hidrografia é a interceptação do sistema natural das drenagens e contami-

nação desses corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, incluindo o ambiente marinho. São identificadas 
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como áreas de influência direta as bacias hidrográficas de iquipari, grussaí, açu e coutinho, incluindo forma-

ções de restingas, manguezais, brejos e complexos lagunares.  

Para evitar esses riscos, o estudo indica que deverá estar ativo o sistema de controle e monitora-

mento previstos. Além disso, na tentativa de minimizar as ações sobre as lagoas de Grussaí e Iquipari, que 

são áreas de APP e se encontram preservadas, buscou-se alternativas locacionais para ações que ocorreriam 

sobre as lagoas, sem que o RIMA precise quais serão estas ações. Sequer menciona os impactos relaciona-

dos a construção da ponte sobre a lagoa de Iquipari, prevista para ligar a UTE ao Porto. O documento reco-

nhece que haverá supressão da vegetação, no entanto afirma ser esta “basicamente antropizada” (p.67), 

como forma de minimizar as criticas que poderiam advir dos impactos sobre as restingas.  

 

5.6 – A Unidade de Construção Naval (UCN) 

A Unidade de Construção Naval (UCN) será o primeiro grande empreendimento a ser construído no 

CIPA. O investimento previsto para a implantação da obra é da ordem de R$ 3,5 bilhões, distribuídos num 

plano de execução que envolve basicamente a unidade industrial, a formação de um amplo canteiro de 

obras, a central de concreto e os canais de acesso, internos e marinhos. Em sua concepção, estão previstos 

essencialmente a implantação de dois grandes módulos operativos na UCN.  

O primeiro deles é a formação de uma unidade industrial numa área de aproximadamente 940 hec-

tares, sendo 46% ocupados por vegetação de restinga. Está prevista para esta área uma oficina de caldeira-

ria pesada, plataformas de soldagem e montagem de blocos, estruturas de montagem de acessórios de aço, 

tubulações, equipamentos navais, itens de eletricidade, tratamento de superfície e pintura. A unidade terá 

como foco a construção, reparo e manutenção de quaisquer tipos de embarcação, necessárias ao desenvol-

vimento da cadeia produtiva do petróleo e gás em área marítima, da qual a OGX já controla 22 blocos de 

exploração offshore e 4,8 bilhões de reais em recursos riscados líquidos.  

O segundo módulo operativo consiste na construção de canais internos e marinhos ao longo do con-

tinente e com entrada mar adentro, necessários à circulação das embarcações construídas e reparadas na 

UCN. O canal chamado de acesso e navegação será o maior deles, com aproximadamente 13 km de exten-

são, projetado para “rebaixar” a bacia de evolução do ambiente costeiro, escavando o fundo marinho por 

meio de dragagem pesada.  

Devido às características geoecológicas da costa, com ampla distribuição de restingas, dunas, lagoas 

costeiras, charcos e pequenos açudes, pescadores e agricultores a implantação da UCN, chamada de Etapa 1 

do CIPA causará inúmeros e significativos impactos socioambientais. Na fase de implantação do projeto pre-

vê-se a alteração do relevo, com mega escavações no continente e oceano e destruição de ambientes cos-

teiros de dunas e cordões arenosos, risco de aumento da erosão costeira e alteração da sedimentação na 

praia, supressão de vegetação de restinga, alteração do fluxo subterrâneo com impactos nos ambientes la-

custres e hídricos superficiais, alteração na qualidade da água, alteração da qualidade do ar (pela emissão 

de gases tóxicos e metais pesados ligadas à operação da calderaria), risco de extinção de espécies, forte 

incremento populacional, com aumento da pressão sobre o ambiente, deslocamentos de famílias e desesta-

bilização da economia agrícola familiar, restrição às atividades de pesca, risco de interferência nos sítios ar-

queológicos, risco social relacionados às incertezas e expectativas, o que está relacionado à transformação 

do modo de vida e trabalho das várias famílias impactadas por este empreendimento.  

Os pescadores também serão impactados, seja pela forte limitação de acesso ao mar, onde 58% do 

perímetro costeiro do município será controlado pelo grupo X, seja pela alteração na rota e na distribuição 

das áreas de pesca, com medidas de ajustamento e disciplinamento da pesca artesanal, seja pelo aumento 

de fluxo e trafego das mega embarcações, jaquetas e plataformas de petróleo construídas, seja pelo deslo-

camento dos cardumes e pescados, seja pelo aumento da pesca industrial, derramamentos de óleos e águas 

de lastro.  Ademais, a destruição da restinga e remoção da vegetação litorânea será impactante para a fau-

na local, com risco de extinção e impossibilidade de reprodução e deslocamento. A magnitude do impacto 

será tamanha e irreversível, se considerarmos que o litoral norte fluminense é o último e maior espaço con-

tínuo de restinga do país, com cerca de 300 km2. 
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6. Sobre o licenciamento ambiental do CIPA  

As obras referentes à implantação do Complexo Industrial-Portuário do Açu (CIPA) têm sido execu-

tadas na contramão dos estatutos normativos e legais previstos na legislação ambiental brasileira e das con-

venções internacionais de defesa e proteção da natureza. A localização do empreendimento, no litoral norte 

fluminense parece colapsar todas as recomendações, princípios e fundamentos norteadores da avaliação de 

impactos ambientais (AIA), além de fragilizar, em particular a participação das populações locais nas deci-

sões e negociações sobre o empreendimento. 

O instável limite entre as competências legais e institucionais dos órgãos ambientais e a separação 

indevida dos empreendimentos no processo de licenciamento ambiental desde seu inicio no estado de Minas 

Gerais parece iniciar o rol de inconsistências neste processo. As licenças ambientais18 foram emitidas por 

instituições públicas diferentes, em níveis de competência distintos, além de não caracterizar as relações de 

sinergia e cumulatividade dos impactos socioambientais. Adotou-se a substituição da análise de totalidade e 

abrangência do projeto pela avaliação frágil de suas várias repartições, estruturando, assim, uma notória 

arbitrariedade e incoerência no licenciamento. Esta opção se caracterizou, a principio como a base de legiti-

midade de todo o processo e motivou as várias ações do Ministério Público Federal (MPF) contra a implanta-

ção do empreendimento.  O MPF, em compilação anterior referente a vários outros processos de licencia-

mento ambiental tem percebido o não cumprimento das análises de cumulatividade e sinergia dos impactos, 

justificados pelo processo fragmentário e isolado que o licenciamento vem tomando diante da complexidade 

dos empreendimentos e dos efeitos sinérgicos  sobre as populações atingidas e ambiente natural.   
 

“Em atendimento às determinações da Resolução Conama n°. 001/86, todo EIA deveria avaliar as propri-

edades cumulativas e sinérgicas dos impactos, assunto que tem sido abordado por diversos autores liga-

dos à temática ambiental. (...) Uma avaliação de efeitos ambientais deve considerar a cumulatividade e a 

sinergia dos impactos, uma vez que a associação de várias intervenções pode agravar ou mesmo gerar 

problemas sociais que, de outro modo, não ocorreriam. A conjunção de projetos de desenvolvimento que 

alteram, um após outro, ou ao mesmo tempo, modos de vida locais, pode intensificar sofrimentos e per-

das, inviabilizar esforços de adaptação e recuperação familiares, coletivos, gerar ou acirrar conflitos diver-

sos” (MPF, 2004, p.27-28). 
 

Como os impactos extrapolam as fronteiras do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, desde a 

construção do mineroduto19 e inicio da atividade mineira em Conceição do Mato Dentro, até o processamen-

to metalúrgico e demais operações industriais no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janei-

ro, seria injustificável delegar ao órgão estadual e seus setores correlatos a atribuição em avaliar o conjunto 

dos impactos, quanto menos em licenciar a concepção locacional, tecnológica, ambiental e socioeconômica 

dos vários empreendimentos associados. Esta premissa se justifica, exatamente, por ser o Complexo do Açu 

um empreendimento integrado com outras unidades de transformação e logística, extrapolando os limites 

geográficos dos municípios mineiros e fluminenses e, sobretudo implantado sobre áreas consideradas bens 

da União, como o mar territorial e a plataforma costeira. 

Portanto, exceto por meio de convênio específico, caberia ao IBAMA executar toda a análise do licen-

ciamento ambiental, conforme o artigo 4° da Resolução CONAMA 237/1997 e aos dispositivos legais da Lei 

6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Contudo, mesmo com a previsão de termo de 

convênio entre os órgãos estaduais e federais previsto na Resolução CONAMA 237 e na observância da hie-

rarquia jurídica dos diplomas normativos, o disposto na Lei ora em tela, artigo 10, delega ao IBAMA em to-

dos os casos um caráter supletivo na avaliação dos empreendimentos cujos impactos sejam significativos, 

de âmbito regional ou nacional. Isso vai ao encontro com a real necessidade de incorporar a esfera federal 

como “nível de competência” responsável pelo licenciamento, sobretudo pela magnitude, abrangência e por-

te do Complexo do Açu. 

                                                 
18 Até 2010, a situação processual das licenças ambientais dos empreendimentos do CIPA assim se caracterizava: i) Porto do Açu –

licenciado e em fase final de obras; ii) Usina de Pelotização – em fase de obras; iii) Mineroduto – possui Licença Prévia (LP) e Licença de 

Instalação (LI), aguardando o início das obras; iv) Usina Termoelétrica Carvão Mineral (UTE) – possui LP e LI, aguardando o início das 
obras; v) Pátio Logístico e Unidade de Tratamento de Petróleo (UTP) – o pátio possui LP e LI, e a UTP possui LI emitida pelo INEA; vi) Usina 

Termoelétrica a Gás (UTE Gás) – possui EIA protocolado; e vii) Usina Siderúrgica I – possui EIA protocolado; viii) Mineroduto – licenciado 

pelo IBAMA. (RIMA, 2010, p.112). 
19 Com 525 km de extensão e cortando 32 municípios entre Conceição do Mato Dentro/MG e São João da Barra/RJ, o mineroduto terá, 

inicialmente, capacidade para transportar 26,6 milhões de toneladas de pellet feed por ano, que irão abastecer as siderúrgicas instaladas 

no condomínio industrial e também poderão ser beneficiadas por unidades de pelotização instaladas no próprio porto. 



II Caderno de Textos do GT Agrária – AGB Rio                                                                      Julho de 2012   41 

“Artigo 4º – Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão 

executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, 

de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma conti-

nental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. 

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados; 

IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em 

qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEM; 

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica” (CONAMA N° 237, 

1997). 

  

Além de não conduzir o processo por inteiro, o que qualifica a possibilidade de nulidade do licencia-

mento, o IBAMA ao licenciar em 2008 a instalação e abertura do canteiro de obras, do pátio de armazena-

mento de tubos e o acesso à estação de bombas 01 do mineroduto do Sistema MMX Minas-Rio e encerrar 

sua participação na avaliação de impactos ambientais, se exime da responsabilidade de avaliar o conjunto 

do empreendimento e a relação e sinergia dos impactos correlatos, notadamente expressos em sua integra-

ção com os demais impactos previstos nas “obras complementares” (CIPA) no estado do Rio de Janeiro. A 

ênfase à “sustentabilidade” do sistema empreendedor foi dirimida apenas pela análise de suas partes, ou 

mesmo de seu início (Mina e Mineroduto), na fragmentada concepção de que as medidas mitigadoras e 

compensatórias previstas serão, assim, medidas de conjunto. 

As licenças do mineroduto foram concedidas de forma açodada, inclusive com lacunas no EIA/Rima, 

o qual foi analisado por equipe técnica multidisciplinar sem a formação exigida. Além dessas irregularidades, 

o MPF verificou que o projeto foi licenciado sem que se conhecesse sequer o traçado do mineroduto, e que 

ele atingiria vários sítios históricos e arqueológicos ao longo do caminho, com impactos sobre comunidades 

tradicionais, as quais não foram sequer consideradas relevantes no EIA/Rima. 

A opção pelo INEA também não caracteriza diretriz legal neste processo de licenciamento, com exa-

me crítico de suas atribuições, haja vista (1) seu foco apenas no trecho fluminense do empreendimento Mi-

na-Mineroduto-CIPA, se eximindo assim de avaliar a cumulatividade dos impactos desde Minas Gerais, os 

efeitos de sinergia sobre as populações atingidas e a sobreposição de projetos ou ações distintas num mes-

mo recorte regional e (2) pela inobservância dos dispositivos legais da legislação ambiental, que atribui ao 

IBAMA a competência de licenciar atividades e obras, com significativo impacto ambiental, nacional ou regi-

onal (Lei 6.938, art. 10 § 4º). 

A fragmentação de todo o processo de licenciamento, tendo o IBAMA à frente da avaliação do mine-

roduto e operações iniciais do Sistema MMX Minas-Rio e o INEA conduzindo toda a analise de viabilidade das 

demais obras e unidades industriais no estado do Rio de Janeiro, é contrária ao disposto no artigo 7° da Re-

solução CONAMA 237/199720, que define que quaisquer “empreendimentos e atividades serão licenciados 

em um único nível de competência”, respeitando as condições atribuídas a cada órgão licenciador. Nesta 

medida, o empreendimento CIPA deveria, de modo inseparável ser avaliado considerando o Sistema Mina-

Mineroduto-Indústria-Porto como um único empreendimento e, portanto, conduzido por uma única esfera 

licenciadora. 

Recentemente, pelas evidências de ilegalidade o MPF por meio da Procuradoria Federal da União no 

Rio de Janeiro instaurou em setembro de 2011 Inquérito Civil Público (ICP) “para investigar se as obras do 

distrito industrial de São João da Barra e do corredor logístico do Norte Fluminense, projetos de apoio ao 

Porto do Açu, possuem o devido licenciamento ambiental e respeitam a legislação de proteção ao meio am-

                                                 
20 A Resolução CONAMA n° 237 de 19 de dezembro de 1997 dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e Muni-

cípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambien-

tal. 
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biente”. Segundo a Procuradoria o ICP foi aberto para avaliar se o licenciamento destes projetos estão aten-

tos aos “impactos ambientais em sua máxima extensão”, solicitando ao INEA e ao governo do estado escla-

recimentos sobre os estudos técnicos das obras e seu o processo de implantação. 

A escolha por fracionar o grande complexo portuário, em uma extensa lista de “obras complementa-

res”, adjuntas e interligadas em seus objetivos caracteriza a primeira fragilidade do processo de licencia-

mento. O tratamento diferenciado de cada parcela do empreendimento, com seu próprio processo de licen-

ciamento – porto, unidades siderúrgicas, termoelétricas, modais industriais, infraestrutura, mineroduto e 

mina – reduz a dimensão de conjunto dos impactos, bem como dificulta a identificação do conjunto das 

áreas e populações atingidas.  

No fundo, o que caracteriza esta fragilidade no processo de implantação do CIPA foi a fragmentação 

do “objeto” do licenciamento ambiental. A definição do “empreendimento” foi arbitraria, feita de forma parti-

lhada; como se o CIPA fosse algo isolado do conjunto de projetos que compõe este sistema. Desta forma, a 

própria concepção do prognóstico e do conjunto de medidas mitigadoras e compensatórias passam a não 

contemplar todo o empreendimento, mas apenas uma “fração do objeto” licenciado. 

Ao contrário do exposto pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, em nota pública 

divulgada em 23 de junho de 2011, a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) – que em tese avaliaria a cu-

mulatividade dos impactos conforme um planejamento estratégico – não foi realizada considerando a totali-

dade do projeto desde Minas Gerais (Sistema Mina-Mineroduto-CIPA), mas sim apenas o recorte espacial do 

Complexo do Açu em São João da Barra, associando o núcleo base industrial definido pelo empreendedor 

(LLX) com o cinturão industrial complementar, com módulos da “indústria de serviços” (Núcleo Potencial). 

Mesmo nesta perspectiva, tendo a AAE dimensionado a capacidade de suporte do meio apenas para 

o trecho fluminense do Complexo do Açu, o estudo não foi suficiente para adequar a realidade dos EIA/RIMA 

das várias unidades industriais e obras de infraestrutura ao planejamento estratégico apresentado, haja vis-

ta que o INEA continuou a licenciar de forma fragmentada as várias unidades e projetos previstos, inclusive 

com a emissão de Licenças de Instalação. Segundo o GATE Ambiental, 
 

“(...) o INEA já recebeu diversos EIA sobre distintas unidades do Complexo Industrial do Açu, tendo, inclu-

sive, alguns desses empreendimentos já recebido Licenças Prévias e ou de Instalação, sem que haja per-

feita adequação entre as características daquelas unidades com os cenários avaliados pela AAE. Este fato 

torna a AAE desatualizada em relação á realidade do planejamento e licenciamento do Complexo, o que 

(a) cria o risco de que impactos cumulativos e sinérgicos não estejam sendo integralmente avaliados pelos 

diversos EIA, e em especial, pelo do DISJB e (b) pode resultar em ultrpassagem da capacidade de suporte 

do meio, como já se rerifica para algumas espécies de impactos ambientais” (Parecer Técnico GATE Ambi-

ental, 2011, p.07). 

 

Além disso, a formulação da AAE parece ter colocado como condição prioritária a competitividade 

empresarial, visto que foram consultados no processo de definição do “objeto de análise” 15 instituições, 

sendo 14 ligadas diretamente aos setores empresariais envolvidos, 1 vinculado a UFRJ/COPPE/LIMA (Labora-

tório Interdisciplinar de Meio Ambiente) e nenhuma representativa das populações locais atingidas. 

Caracteriza-se, assim, pela fragilidade na avaliação dos impactos em seu conjunto; invisibilidade so-

cial de grupos afetados; licenciamento por trecho construído; omissão da relação entre as etapas e obras 

previstas, de cada empreendimento em separado com o conjunto de obras ao qual se filia, permitindo a 

conclusão de sua independência; impossibilidade do direito ao não, conforme Convenção 169 da OIT do qual 

o Brasil é signatário; separação indevida entre o meio ambiente de suas dimensões sociais, espaciais e his-

tóricas, perdas incalculáveis para a biodiversidade costeira e marinha; além da sustentação indevida e privi-

legiada do aspecto econômico, fundado na relação custo/beneficio do empreendimento em detrimento das 

dimensões sociais e ambientais. 

Enfim, o fracionamento do licenciamento ambiental parece estar na base de legitimidade dos vários 

empreendimentos que compõe o CIPA, como também necessário ao argumento da viabilidade das obras. No 

fundo, ao se lançar a “divisão das competências administrativas” entre os órgãos ambientais, afasta-se niti-

damente as análises de totalidade dos impactos. Isso foi inclusive motivo para que o Ministério Público Fede-
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ral (MPF), em agosto de 2008 ajuizasse ação civil pública perante a Justiça Federal em Belo Horizonte para 

impedir a continuidade das obras de instalação do Mineroduto Minas-Rio. Nessa ação são réus o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), o estado de Minas Gerais, a MMX Minas-Rio Mineração e Logística 

Ltda, a Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração, a LLX Açu Operações Portuárias S/A, a LLX Minas-Rio Logística 

Comercial Exportadora S/A e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do Rio de Janeiro. O MPF sustenta 

que a fragmentação do licenciamento ambiental do empreendimento foi totalmente ilegal.  

A procuradoria do MPF no Rio de Janeiro também chegou a ajuizar ação similar pedindo liminar para 

que fossem paralisadas as obras do Porto do Açu. Dessa vez os motivos seriam o fato de o empreendimento 

não haver sido licitado, a cessão da área para o porto ter sido indevida e a licença ambiental dada ao em-

preendimento ter ocorrido sem a aprovação do estudo de impacto ambiental. O interesse político e econômi-

co teria suplantado o rigor técnico necessário.  

A sustentação das inconsistências apontadas pelo MPF no licenciamento do mineroduto, sobretudo a 

composição da equipe técnica elaboradora dos EIA/RIMA também pode ser estendida para o caso do CIPA. A 

avaliação do empreendimento foi feita de forma tendenciosa, contrária ao disposto no art. 7 da Resolução 

CONAMA 001/1986, priorizando excessivamente o meio físico e os aspectos botânicos e faunísticos, e em 

boa medida ocultando os aspectos sociológicos, antropológicos, culturais e históricos.  

As medidas de pedido de nulidade e cassação das licenças ambientais defendidas pelo MPF, mesmo 

que de outra natureza, se sustentam também pela própria viabilização dos aspectos locacionais da obras, 

que se exime, diante dos próprios RIMAs elaborados, em considerar de extrema singularidade a região litoral 

norte do Rio de Janeiro, em especial o município de São João da Barra.  

Trata-se de uma região única e socioambientalmente diferenciada. A área do Distrito Industrial de 

São João da Barra (DISJB) e de todo o complexo portuário do Açu se localiza na zona deltaica do rio Paraíba 

do Sul, formada por planícies costeiras fluvio-marinhas e domínios litorâneos de dunas, cordões arenosos e 

restingas, totalizando 156.995 hectares (ZEE-RJ, 2008). Compõe este domínio um complexo mosaico de 

lagunas, charcos, pequenos córregos, lagoas em ambientes estuarinos, brejos costeiros, vegetação arbusti-

va fixadora de dunas, formações geológicas sedimentares, formações herbáceas e graminóides associadas a 

faixas de praia, além de um mosaico de comunidades rurais, pescadores artesanais, agricultores familiares, 

posseiros e pequenos comerciantes.  

São comunidades ecológicas marcadas pela singularidade botânica e faunística, reconhecidamente 

classificadas como de extremo interesse biológico para a conservação da biodiversidade (RIMA, 2010). Os 

próprios diagnósticos apresentados nos EIA/RIMA das unidades industriais confirmam esta complexa estru-

tura paisagística, com testemunhos de espécies ameaçadas de extinção e de distribuição biogeográfica res-

trita. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o litoral norte fluminense é uma área prioritária para a con-

servação da biodiversidade de quelônios marinhos, por representar o extremo sul das áreas de desova de 

tartarugas marinhas do litoral brasileiro e por abrigar pelo menos 4 espécies em extinção, classificadas como 

“em perigo”21. 

Este mosaico se destaca num continuum litorâneo (verde claro no mapa) que se estende desde a 

porção centro-sul do município de São Francisco do Itabapoana, atravessando todo o litoral de São João da 

Barra, intercalado por faixas de mangues e áreas úmidas na porção costeira do município de Campos dos 

Goytacazes, seguindo por toda a extensão da linha de costa que acompanha os municípios de Quissamã e 

Carapebus, e por fim atingindo a porção extremo litoral norte do município de Macaé.  

A extensão deste ambiente costeiro, ecologicamente diferenciado, se configura como a mais extensa 

área de restinga do país, com cerca de 300 km2, instituindo aspectos singulares e de grande relevância no 

campo das estratégias de conservação ambiental. Segundo os estudos ambientais que subsidiaram o ZEE do 

estado do Rio de Janeiro esta região é o último espaço natural de conectividade de ecossistemas costeiros 

no estado – incluindo as restingas, mangues e dunas litorâneas – responsáveis pela manutenção da estabili-

dade geológica e biológica do litoral norte fluminense. A restinga de São João da Barra é uma das últimas 

existentes fora de unidades de conservação.  

Em geral, os usos e padrões de ocupação ignoram as singularidades destes ecossistemas, tratando-os 

como ambientes residuais e como “vazios demográficos”, justificando as políticas de ocupação e urbaniza-

                                                 
21 Conforme estudo do GATE Ambiental. 
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ção. A urgência em manter minimamente “testemunhos” destes ambientes, considerando sua potencial ri-

queza e abundância biológica motivou nos últimos anos a criação de unidades de conservação no estado do 

Rio de Janeiro, especificamente para a conservação dos ambientes vegetacionais costeiros e suas peculiari-

dades geológicas, mas também para paralisar o avanço de empreendimentos ligados ao turismo de merca-

do, unidades industriais e a especulação imobiliária.  

 

Na Baía de Sepetiba, por exemplo, a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, os Parques Natu-

rais Municipais de Grumari, Chico Mendes e Marapendi no município do Rio de Janeiro, o Parque Estadual da 

Serra da Tiririca e outras unidades de conservação localizadas no sul do estado foram motivadas a conservar 

resquícios destes ambientes de costa, sobretudo restingas e manguezais.  

Já no norte do estado, as restingas estão bem mais vulneráveis às atividades da cadeia produtiva do 

petróleo, da forte especulação imobiliária na região de Macaé e Quissamã e pela atividade canavieira. Por 
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esses e outros motivos foi criado em 1998 a primeira unidade de conservação especificamente para a prote-

ção do ecossistema de restinga, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que abrange aproximadamen-

te 15.000 hectares ao longo da costa de Macaé, Carapebus e Quissamã. 

No caso especifico de São João da Barra, segundo levantamentos do CPRM (Serviço Geológico do Bra-

sil) e dos estudos que subsidiaram o Plano Diretor municipal o domínio de restingas e cordões litorâneos se 

distribuem em praticamente 75% do município, incluindo toda a área do DISJB e as áreas da zona industrial 

e portuária do Açu. Como não há nenhuma unidade de conservação em SJB, registra-se que a permanência 

e extensão das áreas de restinga no município estão vinculadas diretamente ao padrão histórico de uso e 

ocupação das terras. Tal ocupação, diferentemente do CIPA foi impulsionada por atividades pouco impactan-

tes, como as atividades ligadas à agricultura camponesa e a pesca comunitária e artesanal. 

Certamente não há dúvidas para questionar a própria idéia de “sustentabilidade” que supostamente 

caracteriza o empreendimento, inclusive a legal-jurídica. Em particular, o fato do Complexo do Açu se locali-

zar na mais extensa área de restinga do país, com espécies ameaçadas de extinção já seria motivo suficien-

te para questionar sua viabilidade.  

Ao mesmo tempo, questiona-se o fato de se licenciar permanentemente um projeto de tamanha en-

vergadura sobre áreas de preservação permanente (APP), conforme a Resolução CONAMA N° 303/200222 e 

a Lei Federal 4.771/1965, que institui o Código Florestal.  Segundo estas normativas, as áreas de preserva-

ção permanente são “áreas protegidas (...) cobertas ou não por vegetação, com a função ambiental de pre-

servar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. Enfim, áreas sensíveis que só jus-

tificam usos e intervenções pouco impactantes. 

 “Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

 (...) 

IX - nas restingas: 

a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 

b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabi-

lizadora de mangues; 

X - em manguezal, em toda a sua extensão; 

XI - em duna; 

XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais elevações, à critério do 

órgão ambiental competente; 

XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 

XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção que constem de lista 

elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 

XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre” (CONAMA 303, 2002). 

 Ao observar a localização de todo o Complexo Industrial do Açu, suas áreas de servidão, de reta-

guarda, pátios de estocagem, frentes de obras, unidades de construção industrial e módulos de infraestrutu-

ra, nota-se a total incoerência com as exigências e recomendações da legislação ambiental, ao passo da 

própria alternativa locacional, ela mesma, ser definida exatamente sobre áreas de preservação permanente, 

sequer, contudo apontando um estudo de alternativas, já que a opção decidida foi a única proposta apresen-

tada, qual seja a do empreendedor.  

No caso do Complexo do Açu é curioso o fato do INEA ser tão permissivo nos critérios de supressão e 

corte da vegetação de restinga, que, diga-se de passagem, é um dos ecossistemas mais ameaçados do Bio-

ma Mata Atlântica. Além disso, há uma nítida arbitrariedade na “classificação fitofisionômica” dos habitats de 

restinga nos estudos analisados, onde se caracterizou a vegetação herbácea-graminóide como pastagens 

antropizadas (Parecer Técnico do GATE Ambiental, 2011). Segundo o referido parecer, o critério da “utilida-

de pública” por meio do Decreto Estadual n° 42.834 de 03 de fevereiro de 2011 foi novamente utilizado para 

                                                 
22 A Resolução CONAMA N° 303 de 20 de março de 2002 dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanen-

te. 
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respaldar o empreendimento e a supressão da vegetação, ainda que insuficiente para justificar o empreen-

diimento.  

O GATE Ambiental sinaliza que os estudos ambientais não abordam o disposto na Constituição Esta-

dual, art. 268, que define, entre outras, as lagoas, lagos, restinga e áreas endêmicas com espécies ameaça-

das de extinção como áreas de preservação permanente. O EIA/RIMA do Distrito Industrial justifica a “inter-

venção” nas áreas de APP apenas pela previsão do regime de “utilidade pública” do Distrito prevista no De-

creto Estadual, como elemento suficiente para atender as exceções à regra de proibição de intervenções 

nestas áreas do Código Florestal, art. 4.  

Ainda, o GATE ressalta que a vegetação objeto da supressão, qual seja a de restinga, configura vege-

tação de Mata Atlântica e, portanto, submetida aos critérios e dispositivos de autorização da Lei 

11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), um diploma legal que não foi devidamente considerado na avaliação. O 

EIA/RIMA do DISJB, por exemplo, não especifica os estágios de regeneração da vegetação a sofrer interven-

ções conforme a Lei supracitada, nem mesmo justifica como o DISJB se enquadra nos critérios de “utilidade 

pública” conforme art. 3°, inciso VII. 

A negligência com as particularidades ambientais da área e, assim, com a própria legislação ambiental 

é tamanha que as justificativas para a implantação da Unidade de Construção Naval (UCN) no litoral de São 

João da Barra é apenas atender as “necessidades de suprir as demandas da indústria petrolífera” (p.12), “a 

necessidade real brasileira para garantir o acesso a equipamentos de produção de petróleo e atender às de-

mandas do setor” (p.11) e ainda pelo fato da “OGX, empresa do Grupo EBX, tornar-se a maior companhia 

privada brasileira do setor de petróleo e gás natural em área marítima de exploração, com 22 blocos e 4,8 

bilhões de recursos potenciais riscados líquidos” (RIMA, 2010, p.12). 

A fragilidade no reconhecimento destas áreas e na postura permissiva adotada pelo INEA confirma ni-

tidamente a supervalorização dos aspectos econômicos do empreendimento, dirimindo-se apenas pelo mo-

mento favorável à cadeia produtiva do petróleo e as possibilidades da OGX em ser a maior empresa privada 

do setor. Os aspectos ambientais, biológicos e botânicos, até mesmo os legais ficaram posicionados apenas 

a título de “caracterização” e não como critério de escolha e definição na viabilização das obras. 

Não foram identificados nos RIMAs, o mapeamento dos sítios de reprodução das espécies (criadouros) 

e de alimentação de animais, apenas sua “caracterização”. Cita-se que no caso dos quelônios (tartarugas) e 

cetáceos, animais extremamente sensíveis às alterações nos ambientes costeiros, os impactos serão admi-

nistrados apenas pelo “monitoramento” das espécies e por programas de educação ambiental. Chama a 

atenção também, sobretudo nos documentos disponibilizados ao público a ausência de dados quantitativos 

sobre a vegetação, muito menos a real área de restinga a ser desmatada para a implantação do complexo. 

Há apenas a menção de que medidas de minimização de impactos serão tomadas. Expressões como “su-

pressão da vegetação” “limpeza do terreno”, “gestão ambiental” ou mesmo “interferências na fauna” não 

qualifica o impacto, generaliza as ações de mitigação, desvia a magnitude e a abrangência do impacto e não 

permite apreender toda a extensão de modificações esperadas com as obras. 

É injustificável viabilizar um complexo industrial de tamanha envergadura, sobre a mais extensa área 

de restinga remanescente do litoral brasileiro e sob condições socioeconômicas particularmente diferencia-

das. A emissão das licenças ambientais pelo INEA, portanto está na contramão das recomendações e exi-

gências legais e da correta publicização de informações a fim de capilarizar o controle social do empreendi-

mento. As fragilidades ora em tela se encerram (1) por não enfatizar as vulnerabilidades e particularidades 

do ambiente afetado, (2) pela completa descaracterização do licenciamento ambiental como instrumento de 

avaliação de impactos e controle social sobre o meio ambiente e não apenas como um processo a ser supe-

rado e (3) por nitidamente deslocar o papel do órgão ambiental do desafio em conservar, proteger e recupe-

rar o meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, passando a exercer uma função estratégica de viabilização 

da agenda de desenvolvimento dos grandes projetos no estado.  

A continuidade e viabilização das obras do CIPA, e por seqüência sua implantação está atrelada a dois 

processos combinados. De um lado, como havíamos relatado se observa um forte engajamento do estado 
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em acelerar o processo de emissão de licenças ambientais, fragmentando o empreendimento em diversos 

processos de licenciamento, um para cada unidade industrial. Por outro lado, a viabilidade ambiental do em-

preendimento se condicionou apenas ao regime de previsão e cumprimento das condicionantes no processo 

de execução das ações de mitigação e compensação de impactos previstos nos EIA/RIMA elaborados. Ao que 

parece, a viabilidade técnica do CIPA se subordinou ao prognóstico elaborado pelos documentos, e, portanto 

ao posicionamento técnico dirimido pelas empresas de consultoria contratadas e ao lobby empresarial que 

sela relações decisórias com o estado. 

O pacto de interesses tomou tamanha proporção que nem a autuação do MPF intimidou o governo es-

tadual no Rio de Janeiro, que continuou emitindo as licenças necessárias à viabilização das obras. Em janeiro 

de 2009, o Governador Sérgio Cabral assinou um decreto – sem a devida consulta pública – declarando 

“áreas de interesse públicos” imóveis e benfeitorias situadas nas faixas de terra necessárias à construção e 

passagem do Mineroduto Minas-Rio. A primeira audiência pública para discutir o projeto em São João da 

Barra foi realizada apenas em agosto de 2009, quando o projeto já estava em vias de licenciamento, sendo 

apresentado como dado, sem se possibilitar que a população se posicionasse diante da proposta. Os benefí-

cios foram destacados, enquanto os riscos foram minimizados. A própria prefeita do município de SJB defen-

deu o projeto na audiência, extrapolando suas responsabilidades e demonstrando o caráter patrimonialista 

do Estado brasileiro, em que os interesses privados são defendidos por agentes do Estado que utilizam o 

tráfico de influência para beneficiar certas famílias e grupos políticos. 

As decisões que legitimaram a viabilidade do empreendimento também se esqueceram de apresentar 

uma avaliação mais correta sobre o impacto do distrito industrial sobre os recursos hídricos da região. Além 

da alteração do fluxo subterrâneo, com possibilidade de salinização de águas costeiras, impacto sobre áreas 

úmidas, com drenagem e abertura de macrodrenos para esgotar a umidade da área do Distrito, secção de 

ambientes lacustres, como o corte sobre a Lagoa do Veiga, formação de aterro sobre alagados e planícies, a 

exemplo da UCN, geração de milhões de litros de efluentes industriais e domésticos lançados por meio de 

emissário submarino em áreas de pesca, chama-se a atenção para o abusivo e insustentável uso dos recur-

sos hídricos necessários para atender a “viabilidade produtiva” do complexo. 

No RIMA do Distrito Industrial de São João da Barra menciona-se de forma bem genérica a ordem de 

10 m3/s como “vazão de projeto” necessária ao abastecimento das unidades e modais industriais previstas. 

Será uma tomada d´água do Rio Paraíba do Sul, a cerca de 20 km da foz, com estação elevatória e um con-

junto de adutoras paralelas a rodovia RJ-240 até o sistema de reservação do DISJB. Com esta previsão, o 

CIPA se tornará o maior usuário de água de toda a bacia. 

Na previsão da demanda, o empreendedor sinaliza que a vazão de projeto é 35 vezes menor que a 

vazão disponível no rio, o que o assegura de argumentar sobre a “segurança operacional” e de funciona-

mento do projeto. A Agência de Bacia do Vale do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), na ocasião de definição do 

Plano de Recursos Hídricos, calcula que para o período de 2007 a 2020, a disponibilidade hídrica da bacia 

(oferta) para todos os usos consultivos será de 311,85 m3/s. Isso significa que a vazão de projeto do CIPA é 

de 31 vezes menor do que a oferta disponível, e não 35 conforme o RIMA do DISJB. Por mais sutil que pare-

ça, há de se considerar que esta diferença representa nada mais, nada menos do que 39 m3/s, quase quatro 

vezes a própria vazão total de projeto prevista para o CIPA, ou mesmo próximo de 5 vezes superior a vazão 

total consumida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), maior usuário industrial da bacia (AGEVAP, 

2007). 

Outra questão a considerar é a previsão futura de captação de água em toda a bacia do Paraíba do 

Sul. A AGEVAP afirma que para o ano de 2020, considerando todos os usos consultivos (saneamento + in-

dústria + agropecuária) a vazão estimada de captação será de 105,69 m3/s, sendo 52,55 m3/s a estimativa 

da vazão consumida e de 53,14 m3/s a vazão de retorno estimada. Neste cenário, somente a captação de 

água para atender o CIPA representará cerca de 10% da vazão de captação futura para o ano de 2020 para 

toda a bacia e cerca de 20% de toda a vazão consumida. 
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Para se ter uma idéia da magnitude deste projeto, segundo o Plano de Recursos Hídricos, em 2005 a 

demanda industrial de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro situados na bacia era de 11,14 m3/s, 

na equivalência de consumo de 1.206 empresas industriais. Se traçarmos um paralelo, somente o DISJB 

consumirá o equivalente a 1.082 unidades industriais (de pequeno, médio e grande porte), ou seja, um per-

centual próximo a 89% da demanda industrial total existente na bacia no trecho fluminense. 

A AGEVAP também afirma que “para o ano 2005, a demanda estimada para atender todas as sedes 

municipais pertencentes à bacia do Rio Paraíba do Sul23 é (foi) da ordem de 17,7 m3/s, sendo 7,3 m3/s para 

a fração fluminense, 6,3 m3/s para a paulista e 4,1 m3/s para a parcela mineira” (AGEVAP, 2007). Isso signi-

fica que para uma vazão de projeto estimada em 10m3/s, o consumo de água de todos os empreendimentos 

previstos no CIPA equivalem ao consumo de uma população de 2.816.000 habitantes, ou mesmo 85 vezes a 

população do município de São João da Barra. Ao considerarmos somente as sedes municipais do trecho 

fluminense da bacia (52 sedes), tem-se que a demanda hídrica do CIPA chega a ser 36% superior ao con-

sumo de toda a população urbana destas cidades, ou seja, o equivalente a 2.053.000 habitantes. 

Há de se considerar também que não foi mencionado nos RIMAs analisados nenhuma consulta ao Co-

mitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para dirimir quaisquer aspectos sobre os impactos das 

obras sobre os recursos hídricos, muito menos menção sobre o processo de outorga de água, antes mesmo 

do parecer técnico do órgão ambiental.  

Outra questão pontuada pelo GATE Ambiental é que o reuso de efluentes industriais, cujo tratamento 

será de alta eficiência segundo os estudos analisados, não foi uma diretriz obrigatória na gestão dos recur-

sos hídricos, mas apenas uma medida pontual. Ademais, não foi também mencionada uma proposta de usos 

combinados da água, provindas de fontes diversas, tanto subterrâneas, quanto superficiais, o que poderia 

equacionar a gestão da água em premissas mais equilibradas. 

Também não foram mencionadas quaisquer análises sobre o impacto da captação de água sobre o 

ambiente deltaico do rio, que já sofre com a redução de vazão e o assoreamento. Registra-se neste caso 

que a redução da vazão do Paraíba do Sul já está diretamente ligada aos recentes eventos de erosão costei-

ra que tem impactado as praias de Atafona, em São João da Barra, e promovido um avanço da cunha salina 

e da maré sobre o continente.  

Acompanhando estas e outras questões, os formuladores da proposta de viabilidade ambiental do 

complexo apresentaram também um conjunto de medidas de mitigação e compensação de impactos, em 

especial aqueles diretamente associados ao meio físico. A secretaria de estado do ambiente do Rio de Janei-

ro relata, inclusive que as compensações ambientais previstas para o complexo do Açu foram as maiores já 

exigidas em todo o país. 

Como estratégia principal dos vários empreendimentos, a indicação das medidas de mitigação e com-

pensação dos impactos parece se focar, prioritariamente na criação de unidades de conservação ambiental 

(UC). Apesar de serem exigidas como atendimento obrigatório e legal previsto no Artigo 36, da Lei Federal 

9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC em processos de licen-

ciamento ambiental, a proposição de UCs aparecem nos estudos ambientais como se fossem uma “vanta-

gem” oferecida pelo empreendedor e um diferencial do empreendimento. 

 “Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, as-

sim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e res-

pectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta 

Lei. 

 § 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 

meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado 

pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

                                                 
23

 Computa-se em toda a bacia do Paraíba do Sul, nos trechos paulista, mineiro e fluminense 177 sedes municipais.  
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§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, consi-

derando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contempla-

da a criação de novas unidades de conservação” (Lei 9.985, 2000). 

 

Nos aspectos legais, a lei em questão define em seu artigo 22°, parágrafo 2° que a “criação de uma 

unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública24 que permitam identi-

ficar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regu-

lamento” (Lei 9.985, 2000). Neste dispositivo, torna-se obrigatório a condição participativa do processo de-

cisório de criação das UCs, incorporando neste pleito o envolvimento das populações locais, seus costumes e 

necessidades materiais, sociais e culturais. 

No caso do CIPA, a participação social e o reconhecimento das populações atingidas na definição das 

UCs parece não ter sido considerado na escolha locacional das unidades. A definição e avaliação técnica das 

alternativas locacionais das UCs se pautou unicamente pela avaliação da equipe técnica contratada, sem 

considerar dimensões socioculturais e históricas da região, sobretudo a presença de assentamentos de re-

forma agrária e agricultores familiares. 

A proposição apresentada pelos formuladores prevê a criação de três unidades de conservação am-

biental, sendo duas delas unidades de uso sustentável – Área de Proteção Ambiental de Grussaí e a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Fazenda Caruara – e uma unidade de proteção integral, o Parque 

Estadual do Açu. Juntas, essas três unidades somam mais de 17.000 hectares destinados à compensação 

ambiental e deverão impactar, no total cerca de 33 comunidades rurais e pequenos núcleos urbanos, sobre-

tudo os pequenos agricultores. A criação destas unidades trará novas regras para o uso do solo na região, 

critérios mais restritivos de acesso aos recursos naturais, aumento da vigilância e fiscalização ambiental, 

coibição de práticas tradicionais, como a pesca e a agricultura familiar entre outras.  

Não houve qualquer diálogo com as famílias e comunidades rurais impactadas, especialmente no que 

se refere aos novos critérios de ocupação do solo e às condições de permanência no local. No RIMA do 

DISJB não há qualquer referência de consulta pública às populações, mencionando apenas a responsabilida-

de do INEA em reconhecer as referidas unidades. 

No caso da APA de Grussaí, são pelo menos 8 comunidades diretamente afetadas, sendo duas delas 

os assentamentos rurais Ilha Grande e Che Guevara, com 58 e 74 famílias respectivamente. Segundo o ma-

peamento e proposição locacional da APA parte das terras dos dois assentamentos passarão a ficar regidas 

pelas normas e critérios da unidade de conservação, restringindo ainda mais as atividades agrícolas familia-

res. Nenhum dos assentamentos foi convidado a participar da proposta de construção destas unidades. Em 

relação ao Parque Estadual do Açu, com 5.915 hectares novamente os assentamentos rurais Ilha Grande e 

Che Guevara deverão sofrer fortes restrições no uso do solo, por estar no entorno da área. Certamente as 

famílias terão suas atividades restringidas pelos critérios do Plano de Manejo e pelas regras da zona de 

amortecimento da unidade.  

Com a forte restrição de uso do solo para várias comunidades, as medidas compensatórias parecem 

muito mais impactar suas condições e modos de vida, do que potencializar e otimizar suas práticas e conhe-

cimentos. Há inclusive a previsão de deslocamento de populações nas comunidades de Mata Escuro, Água 

Preta e Quixabá pela implantação das unidades de conservação, o que configura um retrocesso se conside-

rarmos a importância do ambiente físico na relação destes grupos com os recursos naturais. Registra-se 

também que no RIMA do DISJB não há qualquer proposta de reassentamento destas famílias 

 

                                                 
24 “§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inte-
ligíveis à população local e a outras partes interessadas. 
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. O que se observa neste sentido é uma profunda desconsideração destas populações, que por anos 

mantiveram suas práticas associadas aos ecossistemas costeiros sem causar impactos ambientais significa-

tivos. Não é por menos, que mesmo sem nenhuma unidade de conservação, São João da Barra manteve 

ainda 75% de suas terras em domínio de restinga.  

Porém, o que mais chama a atenção neste aspecto é a proposição incoerente e ilegal de compensa-

ção da RPPN da fazenda Caruara, de posse da LLX. No RIMA do Distrito Industrial, no item que justifica a 
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escolha do município, a Fazenda Caruara foi considerada de extrema importância ecológica, por abrigar uma 

ampla e contínua área remanescente de restinga. 
 

“A primeira alternativa considerada para assentamento industrial em torno do Porto foi a área localizada entre 

este e o bairro de Grussaí. Nesta área havia a disponibilidade da Fazenda Caruara, vizinha ao Porto, com cer-

ca de 5 mil hectares. Esta, tinha como principal atrativo a vizinhança imediata do Porto, e a grande dimensão 

em uma única propriedade. Contudo, os estudos preliminares realizados mostraram se tratar de área com 

grande sensibilidade ambiental por abrigar os mais expressivos remanescentes de vegetação de restinga da 

região. Em vista disto, esta área foi descartada para fins de implantação de indústrias, tornando-se destinada 

a implantação de uma Unidade de Conservação da Natureza. Com isto, a escolha recaiu basicamente sobre 

áreas situadas atrás dos terrenos do Porto e da Fazenda Caruara, entre estes e o canal Quitingute” (RIMA, 

2011, p.14). 

 

Com estas características, na proposição apresentada ao órgão ambiental, a fazenda Caruara foi 

destinada ao regime de compensação por meio da criação de uma RPPN. Esta categoria está prevista no 

SNUC (Lei Federal 9.985/2000), art. 14 e 21 como unidade de conservação de uso sustentável, definida a 

partir de critérios e condições de uso específicos.  
 

“Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de 

conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

(...) 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 ambien-

tal, 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 regula-

mento:  

I - a pesquisa científica; 

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica 

ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de 

Proteção e de Gestão da unidade” (Lei Federal 9.985, 2000). 

 

Ao mesmo tempo em que a área da fazenda Caruara aparece destinada à criação de uma RPPN, no 

RIMA da Unidade Termoelétrica a carvão mineral esta mesma área é indicada como prioritária para a im-

plantação da UTE. 

“Uma vez definida a macro-localização, ficou evidente a única área que teria capacidade, em termos de 

dimensão, para receber o complexo do Porto do Açu: as Fazendas Saca D´Antas e Caruara, esta última 

definida para a instalação da UTE. Em termos ambientais, a região da Fazenda Caruara apresenta algu-

mas características que atendem as necessidades do empreendimento e não inviabiliza sua implantação, 

sendo respectivamente: 

 Situa-se em zona de expansão industrial, de acordo com a legislação municipal (Plano Diretor, Lei 

n. 50/06), com espaço e diretrizes para a instalação de novas plantas industrias 

 A área prevista ára a UTE encontra-se desprovida de cobertura vegetal em regeneração, sendo 

constituída por áreas antropizadas, podendo acolher o empreendimento sem maiores intervenções 

ao ecossistema 
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 Quanto á escolha da locação da ponte sobre a lagoa de Iquipari, ligação entre as facilidades do Por-

to do Açu, na fazenda Saco D´Antas e a futura UTE na Fazenda Caruara, com cerca de 30 metros 

de largura e 800 metros de extensão, priorizou-se intervenções no ponto de menor largura da refe-

rida lagoa e com menor extensão de vegetação de restinga; 

 Quanto á escolha do traçado do sistema de adução da água do mar, com cerca de 3 km desde a 

UTE até a linha de costa, priorizou-se a adoção de traçado que não exigisse supressão de forma-

ções de restinga e intervenções nas APPs da lagoa Iquipari” (RIMA, 2008, p.14) 

 

Ora, em dois estudos diferentes, formulados em tese para o mesmo sistema empreendedor, a fa-

zenda Caruara recebe tratamento diferenciado e usos completamente antagônicos, por um lado no destaque 

de sua posição privilegiada no regime de compensações, com área ambientalmente diferenciada a título de 

justificar sua “definição” como unidade de conservação. Por outro lado, na contramão desta análise, é defi-

nida como prioritária para a expansão industrial, notadamente para a instalação da UTE, já que reúne condi-

ções satisfatórias para sua viabilidade no funcionamento do Porto do Açu. 

Trata-se de uma completa incoerência, sobretudo no destaque para as restrições que uma RPPN 

apresenta, legalmente impossibilitada de abrigar uma unidade de geração de energia movida a carvão mine-

ral25, uma das fontes energéticas mais poluentes do mundo. Esta contradição evidencia as fragilidades de 

um processo de avaliação ambiental pautado na fragmentação, revelando a inconsistência da avaliação do 

empreendimento. 

Em relação aos aspectos socioeconômicos e culturais na análise da viabilidade, mais uma vez os es-

tudos ambientais apresentaram recomendações e análises inconsistentes. Os modos de vida das coletivida-

des, suas particularidades sociais, formas de organização, práticas de manejo e redes coletivas parecem não 

estar devidamente identificados. Os RIMAs analisados se eximem em considerar um continnum sócio-

histórico de uso do território, referenciados aos modos de uso e significação próprios aos distintos grupos 

sociais que vivem na região. São agricultores familiares, posseiros, pescadores artesanais, trabalhadores 

assalariados, pequenos comerciantes e outros mais que se reproduzem de maneira associada ao ambiente 

físico, numa relação de uso pouco impactante. Tradicionalmente, vivem nas brechas e interstícios dos ambi-

entes costeiros, com práticas e costumes tipicamente da agricultura familiar, com pequenos roçados de qui-

abo, maxixe, banana, aipim, cana, abacaxi, olerícolas diversas, frutíferas, açudes e pequenas criações de 

cabra, bovinos, suínos e aves.  

Nos RIMAs analisados não foi considerado, apenas a título de caracterizar suas “fragilidades” e “inci-

piência” variáveis como a produção de alimentos, economia agrícola familiar e segurança alimentar da popu-

lação. As práticas agrícolas familiares no município se mostram de significativa importância para reprodução 

social dos agricultores e pescadores artesanais. Em 2009, foram 4.600 mil frutos de abacaxi, 200 toneladas 

de batata-doce, 179.200 toneladas de cana, 600 toneladas de mandioca, 100 toneladas de melão, 100 tone-

ladas de tomate, 35 toneladas de banana, 1.600 mil frutos de coco da baía, 2.100 toneladas de goiaba, 54 

toneladas de laranja, além de ser o maior produtor de maxixe e quiabo do estado do Rio de Janeiro. 

Além disso, segundo o Censo Agropecuário 2006, registrou-se 279 hectares de horticultu-

ra/floricultura e 9.641 hectares disponíveis para criações diversas (muares, bovinos, eqüinos, caprinos) nos 

estabelecimentos rurais. Nos aspectos conservacionistas, as práticas de uso pouco impactaram o município, 

registrando-se em 2006 apenas 109 hectares de pastagens degradadas e nenhum registro para terras ero-

didas, desertificadas e/ou salinizadas (Censo IBGE, 2006). Ademais, o município é também o terceiro maior 

produtor de pescado do estado. 

“A fragilidade das produções agrícolas, incluindo a cana-de-açúcar de baixa produtividade e os 

pequenos produtores desprovidos de políticas públicas que incentivam e organizam sua produ-

ção, somado ao alto grau de sazonalidade apresentado pela atividade do turismo, tornam a 

                                                 
25 É importante salientar que todas as unidades industriais previstas no CIPA são altamente intensivas em carbono, utilizando matérias 

primas fossilizadas, com elevado teor de cinzas e gases sulfurosos. Destaca-se ainda a real projeção de mudança nos padrões da qualidade 

do ar, com emissões de gases SOx e NOx, responsáveis pela formação de gases tóxicos e chuvas ácidas. Esta opção vem de encontro com 

as recomendações e tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, como o Protocolo de Quioto e as Convenções do Clima, além de 

todo o apelo da comunidade científica internacional e dos movimentos socioambientais na luta pela implementação de outra matriz energé-

tica. 
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área muito frágil em sua dinâmica econômica” (trecho do RIMA da Unidade de Construção Na-

val, 2010, p.65). 

 

Não se concebe, por exemplo, em nenhum dos relatórios analisados a agricultura familiar como prá-

tica de baixo impacto ambiental e como modo de vida de centenas de famílias, muito menos se retratou um 

prognóstico da situação alimentar e nutricional das famílias após a implantação do complexo, haja vista sua 

relação direta com a terra. 

A forte relação e dependência destes grupos com os recursos naturais disponíveis no ambiente, sem 

os quais não há condições de permanência e de vida em comunidade, sinaliza evidências concretas de per-

tencimento e apropriação, sobretudo para os agricultores, que mantém toda uma história de relações com o 

lugar, a memória vivida e sentimentos afetivos e morais com suas terras. Os RIMAs analisados, apenas 

apontam sua existência a título de caracterizar suas “posses”, sua materialidade, ocultando dimensões in-

comensuráveis da existência humana, normalmente reduzidas a um valor numérico que contabiliza apenas o 

tamanho da terra, omitindo-se quanto à responsabilidade pela total desestruturação dos modos de viver e 

produzir a ser desencadeada pelos empreendimentos previstos. 

Há inclusive uma análise a-temporal e equivocada no RIMA do DISJB (p.14-15) que supõe a existên-

cia de “vazios demográficos” na área de influência direta do empreendimento, considerando a presença hu-

mana apenas nas áreas de povoamento e nucleação urbana. Isso certamente esconde a dinâmica de traba-

lho das famílias agricultoras, que muitas das vezes, residem nas comunidades e povoados rurais, mas traba-

lham em lotes agrícolas situados em outra porção do município. O fato deste lugar ainda permanecer com 

características ambientais tão próximas ao de um ambiente “intocado” não pode se desvincular de uma real 

percepção que correlacione a natureza social dos grupos e comunidades ali situadas com a dinâmica de re-

produção ecológica dos ambientes de restinga.  

Nesta mesma medida, há de se considerar também o impacto do complexo industrial no modo de 

vida dos pescadores artesanais. Com a construção da unidade naval (UCN) um número significativo de 

grandes embarcações26 passará a disputar o controle do espaço marinho com a pesca artesanal, promoven-

do mudanças bruscas nas práticas e rotinas dos pescadores, inclusive inviabilizando a rota e a delimitação 

das áreas de pesca. O próprio acesso ao mar, a partir do litoral ficará também comprometido; do total de 34 

km de perímetro costeiro do município de SJB, cerca de 20 km (58%) correspondem aos limites das fazen-

das e empreendimentos do CIPA.  

O aumento exponencial do fluxo de grandes embarcações e a permanente movimentação das águas 

será sintomático na redução e deslocamento dos cardumes, na mudança do perfil da pesca, com a atração 

da pesca industrial (já em curso), riscos imediatos de derramamento de óleo, fragilização da economia arte-

sanal pesqueira, entre outras. As medidas de mitigação não garantem nenhuma ação concreta que preserve 

a continuidade da atividade pesqueira familiar, apenas a menção da necessidade de “disciplinar o trafego” 

das embarcações, numa postura de “ajustamento”, o que pode ser entendido como uma nova “regra” de 

acesso ao mar e aos recursos pesqueiros, e no fundo, uma ruptura dos códigos coletivos e acordos comuni-

tários destes grupos. 

Não somente pela radical mudança na rota das pequenas embarcações artesanais, a pesca será dire-

tamente impactada pela abertura do canal de acesso à UCN, prevendo o rebaixamento da plataforma mari-

nha com a dragagem de 13.700.000 m3 de sedimentos. O aumento radical da turbidez da água e o revolvi-

mento do fundo marinho já é visível na rotina dos pescadores, impactando atualmente o volume e a distri-

buição geográfica dos pescados. O intenso fluxo de embarcações trará também impactos na qualidade da 

água, em especial pelo descarte das águas de lastro. 

 

                                                 
26 “A UCN Açu se dedicará a construção, conversão, reparo e manutenção de quaisquer tipos de embarcações, com ênfase na ca-
deia produtiva de petróleo e gás, que inclui navios plataforma FPSO (Floating, Production, Storage and Off-loading), plataformas 
TLWP (Tension Leg Wellhead Platform), plataformas semi-submersíveis; jaquetas de plataformas fixas WHP (Wellhead Platform) e 
navios-sonda (Drillship), além de conveses, sondas e navios graneleiros ou transportadores” (RIMA, 2010, p.16). 
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Ademais, chama a atenção a pouca ênfase dada aos impactos ambientais de algumas “ações com-

plementares” na fase de instalação do CIPA, diretamente associadas à continuidade da pesca no litoral da 

região. O RIMA da UCN prevê a implantação de dois “bota fora27 marinhos”, um nome que caiu em desuso; 

o primeiro deles está entre dois pesqueiros (sendo um deles o Buraco dos Morros) e o segundo, previsto 

futuramente, na borda do pesqueiro do Açu, uma importante área de pesca. Outra área que não teve seus 

impactos previstos foi a área de empréstimo marinho (de material dragado) entre os pesqueiros Buraco dos 

Morros e Joacy. 

Apesar do empreendedor sinalizar que os “bota fora” já foram licenciados pelo órgão ambiental, não 

foram apresentadas as medidas de gestão e monitoramento destas áreas. No fundo, aquilo que o empreen-

dedor chama de bota fora representa, na verdade grandes depósitos de resíduos mar adentro, projetados a 

receber milhões de toneladas de material excedente – proveniente de dragagens e escavações, que sequer 

foram classificados e identificados de acordo com sua periculosidade e toxicidade, conforme a Norma Brasi-

leira NBR 10.004/2004. Outra questão é que todos os efluentes industriais gerados no CIPA deverão ser 

descartados, em emissário submarino a cerca de 4 km da costa, exatamente sobre as áreas de pesca. Depo-

sitar material excedente e efluentes industriais em áreas de pesca, de extrema relevância social, revela a 

maneira como os pescadores têm sido considerados na análise do empreendimento  

Em todo este processo, a opinião e percepção destas populações não foi levada em consideração na 

elaboração do licenciamento ambiental. Tal fato vem sendo denunciado pela ASPRIM – Associação dos Pro-

dutores Rurais e Imóveis. Esta entidade, como diversos outros agricultores e pescadores do município já 

manifestaram publicamente a arbitrariedade e injustiça que vem sendo cometida pela CODIN e Grupo EBX 

na condução das negociações com as famílias. 

. Segundo a entidade, as tratativas com a CODIN e INEA a respeito dos impactos socioambientais e das 

compensações têm sido extremamente incoerentes, e dificilmente incorporam as proposições dos agriculto-

res e pescadores nas negociações. A questão que mais chama a atenção é que segundo a ASPRIM as audi-

ências públicas realizadas pelo INEA foram a título de “apresentar” o projeto, caracterizar suas obras, refe-

rendar as medidas mitigadoras de impacto e afirmar a concepção vantajosa do empreendimento. 
 

7. O processo de desapropriação e reassentamento das famílias  

Em junho de 2008, o Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou um decreto no qual declarava uma 

área de 7.200 hectares de interesse público, a qual deveria ser desapropriada, através da Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin). Essa área está localizada no 5º distrito de 

São João da Barra e é basicamente ocupada por pequenos agricultores, que deverão dar lugar ao condomí-

nio industrial previsto no projeto. É importante salientar, que tanto o condomínio industrial, quanto o porto 

são empreendimentos a serem construídos e geridos com recursos privados. No entanto, tal desapropriação 

está sendo feita com recursos de uma autarquia pública, o que só demonstra a determinação do governo do 

estado em garantir a instalação de ambos no município. 

A questão da desapropriação das inúmeras famílias, por exemplo e as garantias previstas no “reassen-

tamento” dos atingidos foram pautas ocultas e pouco esclarecedoras nas audiências públicas promovidas 

pelo INEA e CODIN. Segundo a ASPRIM a discussão sobre os preços praticados nas indenizações e a nova 

condição de vida e trabalho já foram apresentadas às famílias como dadas, inclusive o novo “arranjo habita-

cional” do tipo “condomínio rural” previsto na fazenda Palacete e o preço a ser pago pelo metro quadrado na 

desapropriação, menos de R$ 2,00. Trata-se, neste caso de uma política de reassentamento compulsória, 

muito comum nas ações de “compensação” de grandes projetos de desenvolvimento, onde acredita-se que a 

troca de “terra por terra” atende aos critérios de sustentabilidade dos empreendimentos, se eximindo de 

considerar os efeitos destes deslocamentos nos modos de vida das populações e em suas relações afetivas, 

simbólicas, culturais. 

                                                 
27 O termo é usado em Engenharia e Mineração para designar genericamente os produtos naturais, não servíveis a curto prazo, 
que necessitam ser colocados de lado, provisória ou definitivamente. Na Engenharia Civil, os bota-foras são constituídos por mate-
rial inconsolidado retirado de escavações (solo, areia, argila) ou material rochoso proveniente de escavações, cortes e túneis. 
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Os indícios de irregularidades nesse processo de retirada dos trabalhadores rurais da área para a im-

plantação do CIPA envolvem tanto as áreas que teriam sido adquiridas pelo Grupo X quanto pela Codin.  

Há o caso da fazenda Saco D´Antas, que pertencia à falida Usina Baixa Grande, foi ocupada pelo MST 

em 1999, mas não foi desapropriada pelo Incra, sob argumento de ser uma área inadequada para a criação 

de um assentamento rural devido aos solos arenosos. Desde então, várias famílias permaneceram na área, 

vivendo como posseiros e em 2008 foram impedidos de entrar na área. Os que moravam foram transferidos 

para a Fazenda Pontinha, e os que só plantavam e/ou criavam animais nada obtiveram. Alguns destes en-

traram na justiça e há notícias de que parte deles conseguiu reintegração de posse com base no instituto 

legal do usucapião.  

A situação jurídica atual da fazenda Saco D´Antas é uma incógnita, alguns dizem que foi comprada pelo 

Grupo X, outros que pertence ao Banco do Brasil em função das dívidas acumuladas pela Usina Baixa Gran-

de, mas de qualquer forma há fortes indícios de grilagem.  

Os deslocados originalmente da Saco D´Antas para Pontinha estão sendo agora transferidos para a fa-

zenda Palacete, que segundo informações extra-oficiais do Incra, pertencia à Usina Barcelos, do Grupo 

Othon e teria sido adquirida pelo Grupo X, embora ainda não registrada no Cadastro Rural. Lá está sendo 

criada uma Vila Rural, onde cada famílias terá direito a uma casa e mais 2ha para plantio e criação.  

O Grupo X também teria adquirido da Usina Barcelos a fazenda Caruara, para a qual está prevista a im-

plantação de uma RPPN, como parte da compensação ambiental pelos danos provocados pela instalação do 

CIPA, e contraditoriamente como já analisado acima, uma termelétrica à carvão mineral.  

No caso das áreas que estão sendo desapropriadas pela CODIN, os problemas envolvem a forma de no-

tificação, erros de vistoria, subavaliação e assédio moral. A ASPRIM relata que as famílias têm sido intimida-

das por agentes de segurança privada, contratados pela LLX, pela policia militar do 8° Batalhão de Campos 

e por ações criminosas, como o caso de agricultores que tiveram suas terras e lavouras invadidas e destruí-

das em pleno final de semana e no período noturno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de lavoura destruída – Junho/2011 
 

Por outra, as tratativas da CODIN no caso das desapropriações tem sido as piores possíveis, com 

ações fraudulentas, onde grande parte das famílias tem recebido – a título de garantia e negociação de suas 

terras – um pequeno rascunho de papel, sem carimbo, assinatura, marca oficial da instituição, apenas ano-

tações a caneta registrando o valor venal da terra, o valor das benfeitorias e o valor a ser pago na desapro-

priação. Não há nestes casos, nenhum mandato oficial da justiça, muito menos a presença de agente judici-

ário para acompanhar o processo.  
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Foto de notificação da CODIN sobre desapropriação 

 

          Somente na fase de implantação da UCN (fase 1) os agricultores relatam que serão cerca de 

80 pequenas propriedades rurais desapropriadas, além de 1.403 lotes urbanos localizados no distrito de Bar-

ra do Açu. De toda forma, fica evidente que o artigo 265 da Constituição Estadual que prevê que em caso de 

remoção deve haver negociação com as famílias para garantir o reassentamento das mesmas está sendo 

desrespeitado, uma vez que as famílias são unânimes em afirmar que a fazenda Palacete não oferece condi-

ções adequadas para o reassentamento, pois trata-se de terras degradadas e de áreas irrisórias. 

Art. 265 - Os projetos governamentais da administração direta ou indireta, que exijam a remo-

ção involuntária de contingente da população, deverão cumprir, dentre outras, as seguintes exi-

gências; 

I - pagamento prévio e em dinheiro de indenização pela desapropriação, bem como dos custos de 

mudança e reinstalação, Inclusive, neste caso, para os não-proprietários, nas áreas vizinhas às 

do projeto de residências, atividades produtivas e equipamentos sociais; 

II - implantação, anterior à remoção, de programas sócio-econômicos que permitam as popula-

ções atingidas restabelecerem seu sistema produtivo garantindo sua qualidade de vida; 

III - implantação prévia de programas de defesa ambiental que reduzam ao mínimo os impactos 

do empreendimento sobre a fauna, a flora e as riquezas naturais e arqueológicas. 
 

 Também não foi cumprida a obrigatoriedade de indenização prévia e desenvolvimento de programas 

de readaptação também anteriores à remoção, pois as famílias foram removidas antes das novas residências 

terem sido concluídas, assim como deixaram de plantar em suas terras antes de terem os novos lotes entre-

gues. Cabe ressaltar também a baixa, insuficiente e frágil assessoria jurídica prestada às famílias.  

 

 

Foto das casas e da terraplanagem na Fazenda Palacete –  
Área destinada ao reassentamento 
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Especialmente nas localidades de Água Preta e Mato Escuro (São João da Barra) há forte insatisfação 

de trabalhadores com o fato de que placas simplesmente foram colocadas indicando a desapropriação das 

terras e sua destinação para unidades do CIPA, sem que qualquer esclarecimento tenha sido prestado aos 

trabalhadores. Moradores relatam inclusive que bons laçadores são contratados para capturar gado dos pe-

cuaristas da região e soltá-los à noite, no meio da estrada, como forma de pressioná-los a sair da área.  

Há indicações de processos diferenciados na negociação com grandes e pequenos proprietários, além 

do total desrespeito a posseiros, parceiros e arrendatários. Enquanto vultosas indenizações teriam sido pa-

gas aos grandes proprietários, nada seria garantido aos pequenos produtores. Nas negociações com os pe-

quenos sempre vem à tona a baixa fertilidade das terras como argumento para redução das indenizações. 

 
Placa da CODIN no Distrito Industrial de São João da Barra 

 

Diante deste quadro houve manifestações de trabalhadores bloqueando o acesso ao Porto, cobrando 

explicações sobre o processo de desapropriação, o que gerou rumores de que as localidades conhecidas co-

mo Mato Escuro e Água Preta, onde a reação é mais forte, teriam sido excluídas da área a ser desapropria-

da, poupando cerca de mil famílias da desapropriação.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestação dos agricultores – Foto Leandro Berenger – Agência O Globo 

 

8. Considerações finais 

A imagem que se cria dos grandes projetos produz expectativas na população em torno da geração 

de empregos e renda. Entretanto, a história dos mega empreendimentos no Brasil (Carajás, Tucuruí...) mos-

tra que, de uma maneira geral, estes pouco beneficiam a população local, constituindo-se meramente em 

fonte de lucros para corporações nacionais e estrangeiras e praticamente nenhum benefício para os morado-

res do entorno. Ao contrário, o que tende a prevalecer são os impactos negativos para esta população. 

Os impactos diretos e indiretos da construção do CIPA incluem danos à pesca, expulsão de trabalha-

dores da terra, assoreamento de lagoas e rios, especulação imobiliária e redução da produção agropecuária.     
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A construção da ponte de acesso ao píer do terminal portuário já vem gerando impactos sobre a 

pesca, ao impedir que os pescadores locais atravessem por baixo da ponte até a Lagoa de Iquipari onde eles 

tradicionalmente pescam peixes e camarões. Pescadores de Barra do Açu alegam que durante a semana a 

passagem é proibida, sendo liberada nos fins de semana, quando as obras estão paradas. Os pescadores 

argumentam que isso vem causando prejuízos, já que o povo local tem o costume de comprar peixe justa-

mente durante a semana, ao passo que os açougues são mais procurados para o consumo de carne durante 

o final de semana.  

 

Ponte de acesso ao píer no Porto do Açu 

 

Além do impedimento do acesso à Lagoa de Iquipari, os pescadores reclamam ainda que uma laguna 

vem sendo medida e demarcada como reserva ambiental (APA de Grussaí e Parque Estadual do Açu), como 

compensação ambiental pela instalação do Complexo, o que implica restrições adicionais à atividade da pes-

ca na região. Há ainda reclamações relativas à pressão de técnicos de órgãos governamentais quanto à am-

pliação das áreas de lavoura por parte dos pescadores o que poderia levá-los a perder o direito ao o seguro-

defeso.  

 

Lagoa do Açu 

         Desde abril, algumas notícias têm sido veiculadas, através de jornais locais e nacionais, sobre as ne-

gociações e a construção do CIPA. Muitas pessoas só ficaram sabendo da mudança no projeto de duplicação 

do traçado da BR-101 através de matérias que começaram a ser lançadas em jornais locais, apresentando 

as negociações entre a prefeitura de Campos e o empresário Eike Batista. Além disso, as empresas respon-

sáveis pelo empreendimento e o governo do Estado também frequentemente lançam novas notícias acerca 

do tema, especialmente como forma de propagandear e divulgar mais um dos grandes projetos de desen-

volvimento que o estado do Rio de Janeiro está investindo. 

Um outro tipo de impacto diz respeito à poluição atmosférica gerada pelas indústrias e pelas usinas 

termoelétricas a serem instaladas no complexo. A qualidade do ar será fortemente alterada pelo conjunto 

das emissões, cujos valores não foram considerados nos RIMAs disponíveis à população, tampouco contabili-

zados em seu conjunto.  
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Finalmente há o impacto da instalação do corredor logístico (rodovias e ferrovias) que servirá ao CI-

PA. Seu traçado tem inicio na variante da BR-101, a ser duplicada a partir do km 75 até o km 53. O projeto 

original de duplicação da BR-101 previa uma variante mais curta que contornava a cidade de Campos a oes-

te, enquanto a nova proposta de variante, aprovada pelo governo do Estado, deverá atravessar o assenta-

mento de reforma agrária Zumbi dos Palmares. Este assentamento é um símbolo da luta pela reforma agrá-

ria no norte fluminense, conquistado há quase 15 anos pela luta dos trabalhadores sem terra na região do-

minada pelos latifúndios canavieiros, em terras da antiga Fazenda São João, município de Campos. O novo 

traçado deixa a BR-101, que é a principal via de escoamento da produção, mais próxima do CIPA. 
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Além disso, facilita a expansão da malha urbana do município de Campos a leste. Ao cortar o assen-

tamento, a duplicação da rodovia deverá desapropriar os lotes que a margeiam, atingindo cerca de 25 lotes 

agrícolas de agricultores dos núcleos I, II e III do assentamento Zumbi dos Palmares. Vale dizer que a vari-

ante também passa por áreas de preservação permanente dentro do assentamento, como lagoas, córregos 

e brejos. Até agosto de 2011 os assentados não haviam sido notificados sobre o projeto de duplicação da 

rodovia. 

De acordo com a Autopista Fluminense, o projeto da variante aprovado junto à ANTT, apresenta 

uma alternativa de traçado em estudo, que prevê um contorno ao sul do Condomínio Alphaville a partir da 

interseção da estrada do carvão com a variante. Esta alternativa deixa de impactar diretamente o referido 

empreendimento imobiliário, quando para o caso do assentamento rural, a Autopista não apresenta nenhu-

ma alternativa de traçado (ver mapa dos impactos socioambientais do CIPA, p.08). Neste caso, é sintomáti-

co o tratamento diferenciado dado ao condomínio em relação ao assentamento, explicitando nitidamente um 

recorte social no bojo da implementação das obras de infraestrutura. Caracteriza-se, assim, do ponto de vis-

ta econômico e social, uma tendência real de destinar a maior carga de impactos e danos socioambientais 

do desenvolvimento às populações de baixa renda e com menores possibilidades de inserção política na es-

fera decisória. 

 

Intervenção de infraestrutura em lote do Assentamento Zumbi dos Palmares 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalhadores da empreiteira ARG em manifestação - março/2011 (foto TV Record) 

 

 Em março de 2011, houve manifestações de trabalhadores da empreiteira ARG, terceirizada contra-

tada pela LLX e responsável pelas obras no porto do Açu. Quase 1000 operários ficaram em greve por 3 di-

as, reivindicando aumento de salários e alguns direitos trabalhistas como o adicional de periculosidade. A 

estratégia de terceirização que tem se generalizado nestas grandes obras implica a precarização das condi-

ções de trabalho, bem como a desresponsabilização das grandes empresas pelos problemas trabalhistas, 

revelando-se como mais uma prática perversa do capitalismo contemporâneo. 
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Todos os riscos apontados acima se relacionam e se influenciam mutuamente, numa cadeia de im-

pactos que pode atingir comunidades em pelo menos 32 municípios no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.   

Diante deste cenário, os movimentos sociais vêm articulando uma reação a este megaprojeto e seus 

impactos. Reuniões têm sido feitas para denunciar a falta de informações e transparência e exigindo que a 

busca de alternativas à desapropriação dos agricultores do 5º Distrito de São João da Barra e ao trajeto da 

BR-101, de forma a preservar a integridade do assentamento Zumbi dos Palmares.  

Por ora, a população da região parece não olhar criticamente o projeto, com expectativas de melho-

ras na qualidade de vida, diante das maciças propagandas vinculadas pela grande mídia e pelos governos 

municipais, estadual e federal, porém, como vimos acima, os grandes projetos de desenvolvimento rara-

mente trazem benefícios para a maioria da população. 

É preciso que se diga à custa de que se promove esse desenvolvimento. Aonde vão se instalar os 

novos moradores destas cidades que prevêem um crescimento de 5 a 10 vezes a população atual? E ainda, 

de onde se espera que venham os alimentos para as populações urbanas, já que a ofensiva contra a peque-

na agricultura e os sem-terra continua? Do agronegócio? Dificilmente, uma vez que este se concentra tradi-

cionalmente e cada vez mais nas culturas voltadas para a exportação e agora também para os agrocombus-

tíveis.     

Enfim, a criação do CIPA está produzindo em Campos e São João da Barra incertezas, ameaças, in-

dignação em função do atropelo dos direitos sociais, ambientais e fundiários destas famílias, diante da prio-

ridade dada pelas autoridades do estado do Rio de Janeiro aos interesses do grande capital em detrimento 

das condições de vida da população fluminense. 
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