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Apoio:

O estado do Rio de Janeiro é singular, pois, 

além de o espaço agrário, com característi-

cas tradicionais do latifúndio, ser cada vez 

mais palco de disputas em meio a proces-

sos globais, como a modernização e fi nan-

ceirização da agricultura, também é alvo de 

um intenso processo de urbanização. Estes 

processos evidenciam as contradições do 

espaço agrário brasileiro, que sempre repre-

sentou um papel fundamental no desenvol-

vimento dos modos de produção do capital 

no país, seja pela produção agrícola, pela 

mão-de-obra disponível, pelas relações 

fundiárias, dentre outros fatores. Os chama-

dos GPDs envolvem uma gama de megapro-

jetos que vão desde obras de infraestrutura, 

como a construção do Complexo Industrial 

Portuário do Açu (São João da Barra) e o 

projeto da barragem do Guapiaçu (Cachoei-

ras de Macacu), até projetos de incentivo à 

implementação de monocultivo de árvores, 

como nas regiões do Médio Paraíba e do 

Noroeste Fluminense, ou ainda megaem-

preendimentos turístico-imobiliários, como 

o Aretê (Búzios), todos esses casos acom-

panhados pelo GTAgrária.

O que estes Grandes Projetos de De-

senvolvimento apresentam em comum? A 

transformação do espaço agrário fl uminen-

se pela lógica do capital e da produção de 

mercadorias, cada vez mais transnacional, 

para atender a interesses que vêm de fora 

– seja pelos agentes do capital ou pela im-

posição de sua lógica, o que gera impactos 

na população local em múltiplas dimensões. 

Tal processo evidencia a complexifi cação da 

confl itualidade no espaço agrário fl uminen-

se e permite que a Geografi a atue de manei-

ra a contribuir com a luta desses sujeitos e 

comunidades que resistem a essa lógica, na 

busca pela manutenção de seus modos de 

vida. Cada vez mais vem se aprofundando 

uma corrida pelo desenvolvimento, da qual 

esses grandes projetos abordados no livro 

são vetores, com a promessa do progresso, 

aquele que nunca chega. A busca infi ndável 

pelo desenvolvimento demonstra o movi-

mento irracional do capital, e as interven-

ções do GTAgrária nos demonstram como 

aliar o conhecimento produzido às lutas 

sociais. 
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APRESENTAÇÃO

A Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) é uma entidade civil e de 
caráter político, técnico, científico e cultural e, dentre os seus diferentes ob-
jetivos, está a promoção do desenvolvimento da Geografia no Brasil, uma 
Geografia compromissada com a realidade. Esta Geografia compromissada 
com a realidade é materializada pela AGB por meio das suas Seções Locais 
e dos seus Grupos de Trabalho (GTs), que atuam e intervêm na sociedade, 
em diversas escalas da realidade, sejam de nível local, regional ou nacional. 

É com essa preocupação geográfica acerca da realidade que o Grupo 
de Trabalho de Assuntos Agrários das Seções Locais Rio de Janeiro e Ni-
terói (GTAgrária) foi criado em 2002, justamente com o objetivo de orga-
nizar geógrafos e geógrafas do estado Rio de Janeiro para pensar e intervir 
no espaço agrário fluminense. No decorrer destes dezoito anos, o GTA-
grária tem se articulado com diferentes lutas dos movimentos sociais do 
campo, contribuindo organicamente através de diversas atividades como: 
oficinas, participação em audiências públicas, construção de documentos 
técnicos e promoção da discussão da Geografia agrária em diferentes es-
paços; além de acompanhar comunidades em conflitos, cujos territórios 
são ameaçados por fazendeiros, empresas privadas e pelo Estado.

Na última década, o GTAgrária tem se dedicado ao debate a respeito 
dos Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs) no estado do Rio de 
Janeiro, concebidos pelo Estado brasileiro como indutores do desenvol-
vimento. Essa inserção do GTAgrária nesta problemática não ocorreu à 
toa, mas porque as dinâmicas e os processos da realidade permitiram que 
o conhecimento geográfico produzido (em diálogo com outras ciências 
sociais e ambientais) pudesse contribuir diretamente na luta dos movi-
mentos, e dessa forma se relacionam teoria e prática. A AGB se coloca 
como colaboradora dos movimentos sociais e assim materializa os seus 
princípios de luta.

O estado do Rio de Janeiro é singular, pois, além de o espaço agrário, 
com características tradicionais do latifúndio, ser cada vez mais palco de 
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disputas em meio a processos globais, como a modernização e financeiri-
zação da agricultura, também é alvo de um intenso processo de urbaniza-
ção. Estes processos evidenciam as contradições do espaço agrário brasi-
leiro, que sempre representou um papel fundamental no desenvolvimento 
dos modos de produção do capital no país, seja pela produção agrícola, 
pela mão de obra disponível, pelas relações fundiárias, dentre outros fa-
tores. Os chamados GPDs envolvem uma gama de megaprojetos que vão 
desde obras de infraestrutura, como a construção do Complexo Industrial 
Portuário do Açu (São João da Barra) e o projeto da barragem do Gua-
piaçu (Cachoeiras de Macacu), até projetos de incentivo à implementação 
de monocultivo de árvores, como na região do Médio Paraíba e Noroeste 
Fluminense, ou ainda megaempreendimentos turístico-imobiliários, como 
o Aretê (Buzios), todos esses casos acompanhados pelo GTAgrária.

O que estes Grandes Projetos de Desenvolvimento apresentam em co-
mum? A transformação do espaço agrário fluminense pela lógica do capital 
e da produção de mercadorias, cada vez mais transnacional, para atender 
a interesses que vêm de fora – seja pelos agentes do capital ou pela impo-
sição de sua lógica, o que gera impactos na população local em múltiplas 
dimensões. Tal processo evidencia a complexificação da conflitualidade no 
espaço agrário fluminense e permite que a Geografia atue de maneira a 
contribuir com a luta desses sujeitos e comunidades que resistem a essa 
lógica, na busca pela manutenção de seus modos de vida. Cada vez mais 
vem se aprofundando uma corrida pelo desenvolvimento, do qual os GPDs 
abordados no livro são vetores, com a promessa do progresso, aquele que 
nunca chega. A busca infindável pelo desenvolvimento demonstra o movi-
mento irracional do capital, e as intervenções do GTAgrária nos demons-
tram como aliar o conhecimento produzido às lutas sociais. 

O livro Geografia dos Grandes Projetos de Desenvolvimento: reflexões 
a partir do estado do Rio de Janeiro é resultado destes 10 anos de envolvi-
mento e de construção coletiva do GTAgrária junto com os movimentos 
sociais atuantes no espaço agrário fluminense e evidencia o papel da As-
sociação dos Geógrafos Brasileiros na promoção de uma Geografia ativa 
e combativa frente às injustiças promovidas pela lógica do capital no es-
paço do campo brasileiro.

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional – Biênio 2019-2020
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PREFÁCIO

Geografando os conflitos para lugarizar a vida

Claudio Ubiratan Gonçalves1 e Mônica Cox de Britto Pereira2

A sociedade, a natureza e o espaço são, então, o processo e 
a forma de expressão do lugar social como modo de vida 
localizado. Entenda-se a localização como a identificação do ser 
na configuração do processo e forma em devir; momento lógico-
natural de expressão do sítio, situação, posição. Momento que é 
mediação manifesta de processo e forma como apreensão e dado 
do real. (SILVA, 1991, p. 42).

PARTE I 

No prefácio que segue percorreremos a reflexão da experiência singular 
da atuação do GT de Assuntos Agrários: sua memória de atuação políti-
ca e prática acadêmica investigativa, aqui comemoradas com a presente 

1 DE QUE CHÃO FALAMOS? Falo desde a memória dos cheiros dos lugares e dos espaços 
de socialização política do Diretório Acadêmico do Curso de Geografia da UFF (1996), das 
experiências como comissão organizadora dos Estágios de Vivência em Acampamentos e 
Assentamentos Rurais. Como participante das escolas do movimento estudantil da Coneeg 
(1997-2000) e como associado da AGB seção Niterói e membro do Grupo de Trabalho de 
Assuntos Agrários (2002 ao presente). Desde o ofício de professor da rede pública munici-
pal e estadual do Rio de Janeiro e como professor substituto da Uerj-FFP (2003-2006).
2 Falo desde uma memória afetiva, desde um senti-pensar, desde a conversa na noite es-
trelada no chão batido, desde o olho no olho na cumplicidade da luta por reforma agrária, 
desde muitos processos que confluíram. Como associada da AGB seção Niterói e membro 
do GT de Assuntos Agrários desde 2002, desde a Geografia da UFF, desde a disciplina 
de Agroecologia/UFF e os diálogos que se construíram com comunidades camponesas 
urbanas/periurbanas, assentados de reforma agrária, movimentos sociais e universidade, 
desde a participação no movimento agroecológico RJ, desde a organização dos Estágios 
de Vivência em Acampamentos e Assentamentos Rurais, desde a pesquisa de doutorado 
realizada nos assentamentos e acampamentos de reforma agrária do MST no RJ, desde a 
participação nos ENGs e CBGs, desde o Grupo de Agroecologia Mutirão de Agricultura 
Ecológica MÃE, desde a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro AARJ.
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publicação, que se torna uma referência fundamental para pesquisadores, 
educadores e lutadores. Este livro tem como proposta o registro de ações 
e de conflitos envolvendo os movimentos sociais do campo do estado do 
Rio de Janeiro e os permanentes desafios enfrentados por estes nas lutas 
sociais da década de 2010, que permanecem atuais. O que os leitores vão 
encontrar é o aprofundamento de práticas que conjugam, sem fragmen-
tar como usualmente na ciência padrão, a reflexão, a pesquisa, a teoria 
do fazer, do agir, do praticar. Metodologias que são complexas em sua 
gestação, porque exatamente são realizadas no calor e pleno desenrolar 
das lutas sociais, no tempo e no espaço do presente.

Falamos, sobretudo, de uma Geografia que pulsa com a vida de cam-
poneses e camponesas nas disputas que ocorrem no espaço agrário do 
Rio de Janeiro, e de uma Geografia gestada na experiência do Grupo de 
Trabalho de Assuntos Agrários que parte de princípios como horizon-
talidade, exercício coletivo, práxis, diálogo com os movimentos sociais, 
bem como entende que é geógrafo e geógrafa quem faz Geografia (Cad. 
GTAgrária n.1/n.2). É, assim, uma Geografia que se coloca como conti-
nuamente aprendiz, e por isso uma Geografia acadêmica de qualidade, 
compromissada com os sujeitos da pesquisa, engajada, que faz investiga-
ção militante.3

Nas últimas décadas que alcançaram a transição do século XX para 
o século XXI, a Geografia agrária passou por significativas e profundas 
transformações. Tais transformações compreendem a incorporação de 
um conjunto temático até então pouco tratado por este campo do saber, 
bem como a atualização do dicionário com repertório que traz velhas ex-
pressões ressignificadas e conceitos novos para explicar o tempo-espaço 
das incertezas em que estamos imersos. Envolvendo a realidade brasi-
leira, temos temas pendentes e não resolvidos, como: reforma agrária, 
processos migratórios no campo, situação de trabalho escravo, produção 
do alimento e da fome, uso criminoso de agrotóxico, dentre outros que 
caminham ao lado de questões emergentes. Questões tais como: direitos 
e reconhecimentos de territórios e de sujeitos políticos dos campos, das 
florestas e das águas, povos indígenas, agroecologias, outras economias, 
saúde territorial, educação do campo, questões de gênero, geração e se-

3  Ressaltamos que o GT foi gestado em diálogo com outros campos de saberes e áreas, 
bem como na atualidade participam e contribuem pessoas de outras formações.
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xualidade no campo, agrohidronegócio, agroenergia e mineração, extra-
ção destrutiva dos bens comuns, transgênicos, financeirização da agricul-
tura e comoditização da natureza.

Estes temas são processuais e parte deles vem contraditoriamente 
desnudando conflitos que dia após dia vêm provocando em geógrafas 
e geógrafos novos desafios e formas diferenciadas de viverem e se posi-
cionarem diante destas problemáticas. Tais situações deslocam o lugar 
social do geógrafo que sofre extensas inquietudes exatamente porque 
compartilha do lugar social do camponês, do quilombola, do indígena, 
do sem-terra e de todos inseridos na mesma sociedade e atingidos com as 
mesmas mudanças nas configurações do espaço e da natureza. São essas 
também mudanças de localizações do ser e do estar. É exatamente esta 
perspectiva de dinâmica e de movimento na sociedade, na natureza e no 
espaço, inspiradas em Armando Corrêa da Silva (1991), que nos eviden-
cia a experiência do ser em suas múltiplas escalas de mudanças, sobre-
tudo no modo de vida. A ideia manifesta do processo e da forma social 
também expressa o sentimento e a apreensão da realidade e da existência 
como o vir a ser.

E foi através de experiências de investigação militante e de pedagogias 
transgressoras que muitos geógrafos, geógrafas e estudantes de Geografia 
enxergaram o sentido e o valor de conceitos e teorias. Em vez de provo-
carem embuste e reafirmarem o conhecimento oficial compartimentado 
das estruturas de poder e dominação, elucidaram senderos na direção 
de tabus metodológicos, como a explicação de processos geográficos a 
partir de narrativas da totalidade. A ideia de separar o fazer do pensar 
ou segmentar os saberes na ação política cotidiana vem perdendo força e 
sentido. Um questionamento direto da autoridade do establishment dos 
cânones científicos de matriz colonial e, por conseguinte, um questiona-
mento também da Geografia.

Este livro se inscreve naquilo que Norma Giarraca (2006) chama de 
um novo capítulo na relação e compromisso entre intelectuais e movi-
mentos sociais, quando na segunda metade dos anos 1990 do século XX 
tem início uma nova etapa de r-existências em várias partes da América 
Latina. São os levantes indígenas no México, Equador e Guatemala, as 
ocupações e marchas do movimento dos sem-terra no Brasil e as orga-
nizações camponesas na Argentina e Colômbia. E tudo acontece não por 
uma mobilização intelectual, mas por decisões, aprendizagens e com-



16 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

plexas reflexões dos movimentos e organizações sociais relacionadas ao 
frear das políticas autoritárias do neoliberalismo impostas pelo Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Co-
mércio. 

Na esteira dos acontecimentos que se passaram no Brasil e que in-
fluenciaram diretamente o modo de pensar e a forma de escrever as 
análises e os conteúdos desta publicação, podemos elencar três fatores 
preponderantes que consideramos responsáveis por um movimento geral 
de convergências e mudanças de posturas que refletiram no fazer geográ-
fico. O desenvolvimento de relações horizontalizadas no interior da As-
sociação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) intensificou a aproximação do 
movimento estudantil, sobretudo nos três últimos CBGs.4 Um segundo 
fator está relacionado com a criação de uma articulação em rede e capila-
rização da agroecologia no estado do Rio de Janeiro. E finalmente, como 
resultante dos dois fatores anteriores, temos o surgimento do Grupo de 
Trabalho de Assuntos Agrários da AGB.

A AGB é a única associação profissional em que o estudante assu-
me igual direito com o profissional de participar ativamente e de votar 
e ser votado para alguma função de representação na diretoria, comis-
sões ou coletivos.5 E, no contexto da história recente, se considerarmos 
o intervalo de tempo, que compreende os anos de 1994, 2004 e 2014, 
temos os CBGs realizados respectivamente em Curitiba (PR), Goiânia 
(GO) e Vitória (ES). Nos três eventos assistimos a um movimento cres-
cente e politizado da participação estudantil não somente nas estruturas 
da entidade, mas também na reelaboração de formas comunicativas e de 
organização sociopolítica. Nos últimos anos, a AGB vem experimentan-
do formas diferenciadas na condução da entidade que dizem respeito ao 
aprofundamento do modo de fazer a gestão coletiva e compartilhada. E 
tudo isso é fruto dos diálogos de saberes e experiências realizados com 
as organizações populares, como associações indígenas, movimentos so-
ciais do campo e coletivos urbanos das periferias. 

No processo de articulações envolvendo a agroecologia, a Geografia 
vai ser atravessada e interpelada por processos de aprendizagem junto aos 

4  Congresso Brasileiro de Geógrafos, realizado a cada 10 anos.
5 Evidente que isto só ocorre hoje por conta do processo desencadeado a partir do 3º 
Encontro de Geógrafos realizado em Fortaleza (CE) em 1978. Para conhecer mais sobre a 
temática, consultar Antunes (2008).
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movimentos sociais, em especial junto aos sem-terra assentados organi-
zados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Na 
década de 1990, os estágios interdisciplinares de vivência para estudantes 
de graduação surgiram no âmbito da Feab6 e Abeef7. Os estágios de vivên-
cia foram proposições surgidas a partir de caminhos abertos pelo movi-
mento estudantil como demanda e desejo de ter acesso a uma formação 
ligada à realidade dos camponeses, das camponesas e dos movimentos 
sociais, sobretudo para aprender o conhecimento da prática desde a vida 
concreta de sujeitos nas diferentes realidades agrárias. Essa proposta 
atingiu e entusiasmou estudantes de diferentes cursos de graduação e, 
assim, se multiplicaram muitas experiências de estágio de vivência. Na 
Geografia da UFF foram realizados quatro estágios de vivências (1996, 
1997, 2000, 2004), os quais aconteceram também como projetos de ex-
tensão. A partir daí foram sendo tecidos diálogos entre reforma agrária 
e agroecologia e impulsionados processos de formação nesses eixos, nos 
quais sempre havia muita aproximação com a AGB Niterói e com a AGB 
Rio de Janeiro.

Concomitante ao primeiro estágio de vivência (1996), foi oferecida 
pela primeira vez na Geografia a disciplina Agroecologia no curso de 
Graduação em Geografia da UFF. Até o ano de 2011 foi oferecida semes-
tralmente no curso de Geografia, na qual cursavam estudantes de dife-
rentes cursos de graduação. A cada semestre na disciplina Agroecologia 
se fazia trabalhos de campo para conhecer e vivenciar as experiências de 
camponeses e camponesas do estado do Rio de Janeiro, em comunidades 
de assentamento rural de reforma agrária, bem como em outras comuni-
dades agrárias. Aconteceram encontros nacionais de agroecologia, sendo 
o I ENA (2001) no RJ, quando é criada a ANA (Articulação Nacional de 
Agroecologia); o II ENA (2006) em Recife, quando no retorno o grupo 
de 40 representantes do RJ decide por constituir a Articulação de Agroe-
cologia do Rio de Janeiro (AARJ). E o ano de 2007 marca um câmbio no 
projeto de extensão do estágio de vivência na Geografia/UFF, que passa 
a ser nomeado como MÃE (Mutirão de Agricultura Ecológica), conti-
nuando com a perspectiva de aprender com as comunidades agrárias, 
porém trazendo a perspectiva do aprendizado da prática da agroecolo-

6 Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil.
7 Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal.
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gia, da agrofloresta, da educação popular, desde a práxis em um contínuo 
aprendizado e trocas com as camponesas e camponeses, e povos da terra. 
Formação essa que trouxe a perspectiva na e da Geografia em diálogo 
com a agroecologia.

Um terceiro e último fator do movimento geral de convergências e 
mudanças de posturas no fazer geográfico é resultante dos processos 
desenvolvidos nos fatores anteriores. Trata-se da criação do Grupo de 
Trabalho de Assuntos Agrários em 2002 nas seções locais da AGB Nite-
rói e Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvidas foi uma experiência iné-
dita no movimento dos geógrafos brasileiros que passou a ser replicada 
nas demais seções locais, tensionando a necessidade de visibilizar ações 
coletivas engajadas em detrimento de ações políticas pontuais ou indi-
vidualizadas. Assim, as experiências dos Estágios Interdisciplinares de 
Vivência8 e do MÃE9 aproximaram os espaços acadêmicos e profissionais 
dos movimentos sociais e trouxeram à baila novas abordagens sobre me-
todologias populares do trabalho militante. Com isso, também as teorias 
passaram a ser estudadas e vivenciadas. 

Neste sentido, fazemos coro com a educadora bell hooks (2013), para 
quem a teoria não deveria ser utilizada para silenciar, censurar e desva-
lorizar as outras vozes teóricas. O desempenho teórico-acadêmico nem 
sempre está voltado para a construção da ação e do pensamento críti-
co, por vezes, afirma a prática narcisista e autocomplacente que cria um 
vácuo entre teoria e prática, perpetuando o elitismo de classe. A autora 
(HOOKS, 2013) enfatiza a necessidade da cura e libertação através da 
teoria e, assim como ela, compreendemos que a teoria deve ser simples e 
esclarecedora, de tal forma que permita ser comunicada numa conversa 
cotidiana. Assim, o GT de Assuntos Agrários, como espaço de formação 
e prática do pensamento geográfico crítico, vem desenvolvendo suas ati-
vidades com essa perspectiva.

Destacaríamos ainda a produção, pelos participantes do GT Agrária, 
de dois cadernos geográficos que são verdadeiros rios desaguadores no 
livro que ora prefaciamos. O primeiro caderno, gestado no ano de 2007, 
entre os mandatos dos governos progressistas, quando se vocalizava e se 

8  Estágios Interdisciplinares de Vivência organizados por diferentes cursos em parceria 
com organizações e movimentos sociais. 
9  Mutirão de Agricultura Ecológica.
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discutia sobre a viabilidade de Planos de Reforma Agrária para o Brasil 
e, em especial, para o estado do Rio de Janeiro. O Caderno de Textos GT 
de Assuntos Agrários nº 1 traz processos que envolveram a participação 
do GT nos anos 2002 a 2005, em especial com o processo de construção e 
debate do II PNRA e da luta pela terra na região serra-mar e norte flumi-
nense. Por sua vez, o segundo caderno de textos foi produzido em 2012, 
já no período do governo Dilma, e seu conteúdo apresenta, de maneira 
contundente, um tratamento contrário à perspectiva dos Grandes Proje-
tos de Desenvolvimento, refletido no plano estratégico do Rio de Janeiro, 
com a expansão da silvicultura industrial e dos impactos socioambientais 
do Complexo Industrial-Portuário do Açu. 

Este é o contexto de criação do livro e esta é a distância da palavra viva 
contida nas páginas que seguem e que separam o contexto de produção 
dos autores e a capacidade de apreensão reflexiva do leitor. Portanto, pri-
vilegiam duas dimensões subjetivas e que se revelam essenciais no cami-
nhar-aprendendo metodológico da militância. A primeira dimensão está 
relacionada com a tomada de posições ético-políticas a qual se projetou 
em toda a trajetória do pensar geográfico sobre a lógica e a dinâmica dos 
grandes projetos de desenvolvimento. E a segunda dimensão, de cunho 
epistêmico e psicoanalítico, vai na direção dos desejos, motivações e ou-
tras expressões afetivas dos sujeitos implicados neste processo de socia-
bilidade entre investigador-sujeito e comunidade-sujeito. Estamos diante 
de um belíssimo e profundo trabalho que mobiliza o horizonte histórico 
e emancipatório como propósito geral da Geografia e de quem faz-pen-
sa-e-sente esta Geografia.

PARTE II

A gente era tão isolado aqui que dava pra fundar um país 
independente.(Acampado de Sebastião Lan. Cad. Textos GT 
Assuntos Agrários n.1 AGB, 2007).

Gostaríamos, nesse sentido, de ressaltar alguns marcos e referências cha-
ve que trazem para nossa reflexão esse horizonte histórico emancipató-
rio, cujo processo vem sendo gestado na América Latina no campo teó-
rico-metodológico.
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Usaremos as palavras contadas por Carlos Rodrigues Brandão (s.d.) 
em seu texto “Dizer a sua Palavra, Escrever a sua História”, referenciado 
em Paulo Freire e Fals Borda desde sua vivência nesses processos. Reflete 
Brandão que convivemos ainda hoje e por toda a parte com pessoas, fa-
mílias e grupos humanos submetidos, aberta ou simuladamente, a situa-
ções de escravidão imposta, de condições humanamente indignas de vida 
e de trabalho, de silenciamento, de invisibilidade. E, ainda, sublinha que, 
em configurações como as da América Latina, não são a exceção, são a 
norma. E que, assim, é em nome dos deserdados da terra, dos silenciados 
da palavra, dos esquecidos da história, dos “populares” da cultura que 
entre os anos 1960 e 1970 do século XX assistimos (ou ajudamos) brotar 
e florescer por toda a América Latina e o Caribe, iniciativas, experiências 
alternativas, focos de resistência e luta aos quais podemos atribuir, como: 
movimentos sociais populares, educação popular, teologia da libertação, 
pesquisa participante, pesquisa-ação. 

Sob essa perspectiva, o GT percorre as experiências abordadas e siste-
matizadas no presente livro. Na prática do GT de Assuntos Agrários sem-
pre estiveram presentes as atividades de educação e pesquisa/extensão ou 
pesquisa/comunicação, trazendo como marco a concepção freireana de 
extensão. Essa se constituiu como um dos eixos suleadores da proposta 
pedagógica dos estágios de vivência sinalizados aqui anteriormente. Pau-
lo Freire (1982), em seu livro Extensão ou Comunicação?, aborda o equí-
voco gnosiológico da extensão trazendo a compreensão equivocada da 
extensão como transferência de conhecimento daquele que sabe para o 
que não sabe. Por outro lado, traz o contraponto da dimensão do diálogo 
e da comunicação como centrais para que o processo de aprendizado se 
dê, visto que enuncia eloquentemente que conhecer é tarefa de sujeitos, 
e não de objetos. São concepções teórico-metodológicas centrais para o 
projeto de universidade pública ancorado na indissociabilidade da tríade 
ensino-pesquisa-extensão.

Nesse caminhar de compromisso com a vida e os povos do campo 
mais diretamente, há pontos de partida que nem sempre são visibilizados 
no desenhar de como trilhar esse caminho educativo, político e investiga-
tivo. Queremos ressaltar, nesse sentido, a importância em nossa reflexão 
da dimensão da ética. Esta se inscreve nessa perspectiva emancipatória 
que estamos descortinando nesse fazer geográfico. Considerar a ética 
como um princípio que antecede o metodológico, assim como se rea-
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firma no exercício da prática. Ressaltar o significado da postura ética de 
profissionais que assumiram a posição de estar ao lado de quem está sen-
do afetado, o exercício de uma prática junto com quem sofre, a partir de 
um pensamento crítico questionador, mas sobretudo de um pensamento 
crítico e comprometido. Podemos citar o filme Andrés Carrasco, Ciência 
Disruptiva10, uma película urgente que teve a estreia em maio de 2020 na 
Argentina e homenageou o médico professor da Faculdade de Medici-
na da Universidade de Buenos Aires, um acadêmico potente que solitá-
rio se manteve na luta incansável contra as monoculturas agroquímicas, 
tendo denunciado o glifosato e publicado resultados de suas pesquisas 
em diários de notícias. Em seu fazer médico, deslocou-se constantemen-
te às áreas fumigadas por agrotóxicos investigando casos em crianças e 
adultos afetados, denunciando o silêncio cúmplice da sociedade, em uma 
trajetória qualificada de investigador militante contra os danos e crimes 
causados por agrotóxicos na saúde humana e ambiental.

São esses profissionais que romperam com a tradição cientificista de 
transformar os investigados em objetos de pesquisa, e que, sim, foram 
construindo a possibilidade da horizontalidade em uma relação entre 
sujeitos. As pesquisas convencionais sempre tiveram o distanciamento 
como norma, e por isso a não escuta do seu “objeto” de pesquisa. Fazer 
pesquisa junto, ao lado de quem é afetado, traz outra perspectiva teóri-
co-metodológica e um horizonte de esperanças. Esse aspecto é contun-
dentemente problematizado por Djamila Ribeiro (2019, p.78), quando 
cita Kilomba (2012) ao relacionar a escuta ao horizonte de quem almeja 
transformações no seu fazer:

É necessário escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar. […] 
as narrativas daqueles que foram forçados ao lugar do Outro serão narra-
tivas que visam trazer conflitos necessários para a mudança. O não ouvir 
é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que 
se intitula poder falar sobre os Outros que permanecem silenciados. 

10 Andrés Carrasco, Ciência Disruptiva. Direção: Valeria Tucci. 2019. Disponível em: 
https://fmlatribu.com/noticias/2020/05/26/se-estreno-el-documental-andres-carrasco-
-ciencia-disruptiva/.
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Falamos, portanto, em construir uma relação de aproximação, de con-
fiança e de escuta do outro. Escobar (2016), assim, bem comunicou em 
seu livro cujos textos se inspiraram no conceito de sentipensamento po-
pularizado pelo maestro Orlando Fals Borda. Ressalta o autor que apren-
dera tal conceito a partir das concepções populares ribeirinhas da costa 
atlântica: “Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazon 
y desde la mente, o co-razonar, como bien enuncian colegas de Chiapas 
inspirados en la experiencia zapatista, es la forma en que las comunida-
des territorializadas han aprendido el arte de vivir” (ESCOBAR, 2016, 
p.16). Assim, Escobar convoca seus leitores a sentipensarem com os terri-
tórios, culturas e conhecimentos dos povos, nos chamando à importância 
de construirmos conhecimento contextualizado.

PARTE III

Incomoda demasiadamente aos desenraizados, distanciados de suas me-
mórias, presos no fetiche do capital, aquelas mulheres e homens que têm 
o território inscrito em suas práticas e corpos. A chegada de um grande 
projeto de (des)interesse social sobre dado território leva à conflitualida-
de, visto que o território é atingido por meio de desmatamentos, derru-
badas de fruteiras, drenagem e morte de rios e mares, derrame de rejeito 
tóxico de minérios etc., levando à desterritorialização dos povos da terra. 
Ailton Krenak nos traz a reflexão profunda com base na experiência de 
seu povo atingido criminosamente pela antiga Vale do Rio Doce, hoje 
Vale S.A (que até no nome matou o rio), quando exclama que “a organici-
dade da gente da terra é coisa que incomoda, ao ponto que as corporações 
têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra 
de sua mãe” (2019, p. 11-12).

Os artigos do presente livro trazem o exercício da ciência com os povos 
afetados pelo capitalismo e atingidos por GPDs no estado do Rio de Janeiro. 
Os pesquisadores do GT de Assuntos Agrários acompanharam o movimen-
to dos atingidos e grupos sociais, com o propósito de acompanhar todo o 
processo de contestação e resistência em diferentes territórios afetados: as-
sentamentos de reforma agrária, comunidades quilombolas, comunidades 
rurais e diversos outros territórios das regiões Norte, Noroeste, Metropoli-
tana, Baixadas Litorâneas e Médio Vale do Paraíba. Produziu-se uma diver-
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sidade de materiais contundentes, como mapas, vídeos, contra-EIA/Rima, 
textos de combate e textos acadêmicos, por meio de análise de documentos, 
trabalhos de campo, mapeamento participativo e cartografia social.

No exercício permanente de estar junto e acompanhar os processos 
de conflitos e resistências, estiveram presentes, sobretudo, processos de 
escuta e de diálogo, aprendizados, investigadores que foram aprendendo 
o caminho, serventia do produzido, estratégias de luta e fortalecimento 
de camponeses e camponesas atingidos nesse processo de r-existência 
na busca por seus direitos frente à violência do des-envolvimento dos 
grandes projetos capitalistas. Offen (2009), ao se referir à disputa, recu-
peração ou defesa das terras indígenas, é categórico ao sinalizar as lições 
aprendidas que evidenciam que no processo de conflito não há dúvidas 
da importância do mapear-se, visto que, do contrário, “você” será mapea-
do pelo outro. Assim, no processo de embate com o des-envolvimento 
desigual é grande a importância de se realizar contramapeamentos, ma-
peamentos de resistência. Sigamos nesse horizonte, ressaltando também 
a importância da conexão com a terra, em processo contínuo de “Libera-
ción de la Madre Tierra”, como traduzem o Povo Nasa do Vale do Rio de 
Cauca (Colômbia), liberando a vida, o pensamento e o coração.

Para abrir, gostaríamos de registrar que escrevemos em tempos de 
pandemia, na qual o mundo está passando por um corte abrupto em mui-
tas das atividades industriais, comerciais, na qual pudemos ter mais luci-
dez em sentir as dimensões da crise civilizatória e da crise de cuidados. 
Por outro lado, estamos encarando que a produção essencial alimentar 
segue principalmente por vias solidárias, autogestionárias, desde outras 
economias trazendo a profundidade do cuidado com o outro como uma 
face do cuidado com a terra, com a autonomia alimentar, com alimenta-
ção sana desde um cuidado com a totalidade natureza/sociedade, com o 
território onde habita a arte de viver e onde habitam os encantados que 
cuidam da memória ancestral e da continuidade da vida.
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DEPOIMENTOS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Este trabalho sobre os Grandes Projetos de Desenvolvimento e seus im-
pactos no espaço agrário do estado do Rio de Janeiro traz uma profunda 
conexão do GTAgrária da AGB com os Movimentos Sociais do Campo 
que lutam por outro projeto de desenvolvimento, que tenha as pessoas e 
a natureza como elementos principais.

É um instrumento importantíssimo e uma leitura essencial para to-
das as pessoas que atuam e estudam o campo, desde suas contradições e 
perspectivas, pois é clara a contribuição com a definição tática no enfren-
tamento desses projetos e construção de outro modelo.

Marina dos Santos – Coordenação Nacional do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

A parceria da AGB com os atingidos e atingidas do Vale do Guapiaçu foi 
fundamental na luta contra o Projeto de Barragem que ameaçava aquela 
região. Somos gratos por saber que existem pessoas que dentro das uni-
versidades, nas salas de aula, nas áreas de pesquisa e em tantos outros 
espaços de trabalho e estudo que têm um verdadeiro comprometimen-
to com a vida e com os direitos das populações mais vulneráveis; traba-
lhadores e trabalhadoras que entendem que estamos do mesmo lado da 
trincheira e que precisamos defender nossos rios, nossas florestas, nossas 
terras, mas principalmente os direitos da população. A luta pela água no 
Leste Metropolitano ainda é um grande desafio para nós, precisamos fa-
zer uma grande luta popular para que o acesso e a acessibilidade à água 
sejam garantidos para a população mais pobre do Rio de Janeiro. O Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens sabe que pode contar com os com-
panheiros e companheiras da AGB para continuarmos nessa luta. Águas 
para a vida, não para a morte!

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
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O GTAgrária da AGB esteve presente durante toda a luta das famílias 
atingidas pelo Porto do Açu, como pesquisadores, com todas as infor-
mações possíveis, totalmente baseados em pesquisas, levando conosco 
a bandeira da luta, participando de todas as audiências públicas, onde 
quer que elas acontecessem! Ajudou-nos muito a entender que a nossa 
luta era contra a escravidão moderna, que quer nos privar dos direitos da 
legitimidade e da coerência. Esse grupo nos ajudou a ficar em pé contra 
o vendaval que atingiu nossas vidas, esteve presente em todas as batalhas 
e não se importou de enfrentar, os gigantes do Estado e das empresas! A 
elaboração de mapas foi tremendamente importante para a compreensão 
de todas as injustiças cometidas contra os pequenos agricultores do Açu!

Noêmia Magalhães - Diretoria da ASPRIM/Açu

Quero relatar aqui como foi importante trabalhar com o GT na nossa 
comunidade. A gente estava num período em que precisava identificar, 
saber qual é a metragem da terra, como que era. Hoje, o que nós temos 
em relação ao número de famílias, de saber onde que é o nosso limite, a 
gente conseguiu nos mapas. A cartografia revelou muita coisa, foi uma 
experiência que fez o pessoal voltar no tempo passado, na memória… 
Vocês enriqueceram muito nosso Quilombo de Baía Formosa, mostran-
do nossa realidade, nossa história...

Elizabeth Fernandes - Presidente da Associação de Re-
manescentes do Quilombo da Baía Formosa
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INTRODUÇÃO

Ana Costa, Eduardo Barcelos, Eduardo Tavares, Luiz Jardim Wanderley,  
Paulo Alentejano, Pedro Catanzaro da Rocha Leão, Pedro D’Andrea,  
Thiago Lucas Alves da Silva e Vinicius Martins da Silva

A experiência acumulada pelo Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) das seções Rio de Janeiro 
e Niterói (GTAgrária) de análise geográfica dos Grandes Projetos de De-
senvolvimento (GPDs) aponta para algumas chaves analíticas e procedi-
mentos teórico-metodológicos que este livro buscará sistematizar como 
contribuição para os debates geográficos e de outras ciências sociais em 
torno da análise desta problemática.

A partir da análise de casos concretos de conflitos territoriais envol-
vendo GPDs que foram objeto de investigação e acompanhamento do 
conjunto do GTAgrária – alguns destes, aprofundados por integrantes 
em dissertações de mestrado e teses de doutorado e aqui apresentados 
na forma de artigos –, esta contribuição busca, além de tudo, construir 
uma referência analítica e metodológica para interpretar as recentes con-
tradições na produção do espaço agrário no estado do Rio de Janeiro e 
sinalizar, para além da especificidade, algumas sínteses mais gerais sobre 
a problemática. A vivência do Grupo nestes últimos 10 anos evidenciou 
a complexificação da conflitividade no espaço agrário fluminense, gera-
da pela convergência de vários fenômenos: reprimarização da economia, 
interiorização de investimentos, reconcentração fundiária, adensamento 
de cadeias produtivas e novos projetos voltados à exportação de commo-
dities.

A análise destes componentes revelou um novo léxico de problemas 
no espaço agrário e uma distinção essencial no padrão de poder, de con-
flitos e impactos no campo fluminense como resultado destas novas con-
tradições e processos desencadeados. Se, por um lado, os conflitos agrá-
rios no estado se concentraram na luta pela terra e pela reforma agrária e 
no enfrentamento ao latifúndio e ao agronegócio até o início deste século, 
por outro, nos últimos 15 anos, a emergência dos GPDs reposicionou as 
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contradições no campo e complexificou as lutas e os conflitos agrários no 
estado. Essencialmente, os conflitos emergentes que o GTAgrária acom-
panhou envolveram novos protagonistas, novas agendas, articulações e 
lutas políticas que foram decisivas neste novo momento de inflexão dos 
conflitos agrários. O destaque especial, conforme o livro pretende mos-
trar, é o crescimento dos conflitos envolvendo o capital transnacional, 
articulado pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Ja-
neiro), as multinacionais ligadas à construção civil (empreiteiras), o setor 
de energia (petróleo e gás), o setor madeireiro (silvicultura), assim como 
os setores naval, logístico e extrativo. Ou seja, o livro se coloca na pers-
pectiva de sistematizar as mudanças de escala, de protagonistas, as con-
tradições e situações concretas que mudaram a dinâmica de produção do 
espaço agrário fluminense. 

O mapa a seguir apresenta uma síntese dos GPDs implantados ou 
projetados no estado do Rio de Janeiro ao longo das primeiras décadas 
do século XXI. A base original do mapa é o Planejamento Estratégico 
2007/2010 elaborado no início do governo Sérgio Cabral e posterior-
mente atualizado com projeções para 2030. Este planejamento centrava-
-se exatamente no papel estratégico dos GPDs como impulsionadores do 
desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. A esta base inicial foram 
agregadas informações de outras fontes, como, por exemplo, as legisla-
ções sobre a silvicultura e o planejamento do setor elétrico. Fazem parte 
do mapa também alguns empreendimentos industriais e de infraestrutu-
ra que foram implementados ao longo do século XX e que conformavam 
a base sobre a qual se deu a implantação dos GPDs no século XXI.
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Figura 1 - Mapa dos Grandes Projetos de Desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro
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Identificar estas mudanças a partir dos conflitos agrários envolven-
do os GPDs abriu um amplo horizonte investigativo para o GTAgrária e 
uma oportunidade de sistematizar um quadro de referências para a análi-
se dos processos de territorialização de grandes projetos. De certa forma, 
o acompanhamento dos casos pelo Grupo no estado do Rio de Janeiro e 
a análise detalhada dos conflitos permitiram particularizar o fenômeno 
dos GPDs com uma qualidade descritiva que possibilitou compreender 
os processos gerais de territorialização e extrair, caso a caso, seu valor 
heurístico, ou seja, a capacidade de tais processos serem analisados e apli-
cáveis a outros contextos de observação. Neste nível de análise e de gene-
ralização, esta contribuição do GTAgrária torna-se uma variável de esca-
la: a complexidade das situações no estado do Rio de Janeiro ilumina um 
modelo sintetizado e condensado no tempo e no espaço dos movimentos 
gerais e cíclicos de produção do espaço agrário neste início de século, ou 
seja, uma combinação de dinâmicas que caracterizam sua natureza e seus 
processos de longa duração. 

A focalização da singularidade no Rio de Janeiro, neste sentido, mos-
tra sua relevância não para entender simplesmente o estado como repre-
sentativo de outros casos ou como ilustrativo, mas sim, principalmente, 
para abrir novas pesquisas e novas análises devido à natureza ordinária 
do problema, ou seja, tornar e manter os problemas identificados um 
assunto público. Trata-se de tornar as análises aqui mencionadas uma 
totalidade explicativa e uma aposta metodológica: a experiência do Rio 
de Janeiro coloca uma série de variações de ângulos de mira e de aco-
modação do olhar capaz de captar uma densidade própria de problemas, 
de práticas, de sujeitos a ponto de permitir um nível de generalização, 
ou seja, o conhecimento situacional dos casos de conflitos envolvendo 
GPDs asseguram uma “ampliação” da realidade e dos conceitos existen-
tes. Desta escolha anunciamos as seguintes questões: o que os processos 
de territorialização dos GPDs anunciam? Quais fenômenos podem ser 
observados? O que brota a partir deles que caracteriza sua natureza so-
ciogeográfica e política?

Derivam dessas questões, portanto, a forma de organização deste li-
vro, composto por artigos assinados individualmente, em duplas ou trios, 
mas todos, de alguma forma, fruto do trabalho coletivo do GTAgrária 
nos últimos 10 anos, para tentar apresentar sínteses teóricas, contribui-
ções analíticas, aportes metodológicos e estudos de caso para pesquisas 
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futuras e prática militante. Além disso, esta contribuição vem ampliar 
as intervenções do GTAgrária no estado do Rio de Janeiro. Antes deste 
livro, publicamos dois Cadernos de Textos (vide bibliografia) que con-
densaram as reflexões acumuladas coletivamente até então, envolvendo 
os temas e estudos agrários, mas sem dúvida este livro representa um 
avanço considerável na densidade da reflexão do GTAgrária, especial-
mente sobre a natureza dos GPDs.

Nesta introdução ao livro, registraremos os procedimentos de pesqui-
sa que foram adotados, assim como as fontes de informação que baliza-
ram as análises e os produtos derivados dos diversos estudos realizados 
ao longo dos 10 anos em que o GTAgrária tem se dedicado a este tema. 
Ao final apresentaremos brevemente os artigos que compõem o livro. 

Os procedimentos metodológicos adotados nas pesquisas  
sobre GPDs

As pesquisas empreendidas pelo GTAgrária sobre os GPDs tiveram como 
passo inicial o apontamento, pelos movimentos sociais do campo do es-
tado do Rio de Janeiro, de desafios enfrentados por estes nas lutas sociais. 
Portanto, são pesquisas que emanam dos conflitos sociais e os analisam 
no calor dos acontecimentos, o que coloca diversos problemas metodo-
lógicos para as pesquisas, mas, ao mesmo tempo, confere a estas uma 
riqueza ímpar.

Se toda pesquisa implica um grau de indeterminação, uma vez que 
problemas não previstos podem promover mudanças de rota, no caso das 
pesquisas em torno de conflitos sociais em andamento, este grau de inde-
terminação torna-se ainda maior. Afinal, não estamos analisando proces-
sos com certa estabilização, mas em pleno desdobramento e que mudam 
de direção ao sabor dos embates da conjuntura, que alteram articulações 
políticas e relações de poder. São pesquisas do tempo presente e do es-
paço presente, são pesquisas sobre as disputas em torno da produção do 
espaço que estão em pleno desenrolar. 

Assim, o primeiro aspecto a destacar em termos metodológicos é que 
o GT não tem controle nem da agenda de pesquisa, nem dos procedimen-
tos necessários ao seu desenvolvimento, o que confere a estas pesquisas 
o caráter de um experimento permanente, que exige recorrentes revisões 
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teórico-metodológicas. Ainda assim, alguns procedimentos se repetiram 
nas diversas pesquisas empreendidas, o que nos permite elencar algu-
mas ações metodológicas básicas das pesquisas de conflitos envolvendo 
GPDs, embora, frise-se, os casos concretos possam indicar outros cami-
nhos ou apresentar novas metodologias.

Um segundo aspecto é a natureza da prática de pesquisa. O acompa-
nhamento dos casos de conflito que realizamos sistematicamente desde 
2010 tem como principal referência metodológica a pesquisa qualitativa 
e vigilante, com destaque para as técnicas de pesquisa-ação, observação 
participante e escuta ampliada. Estas referências envolvem um acompa-
nhamento permanente de atingidos, agentes públicos e espaços de diálo-
go e disputa. As dinâmicas participativas da pesquisa se somam à parti-
cipação em diferentes momentos do movimento dos atingidos e grupos 
sociais, com o propósito de acompanhar todo o processo de contestação 
e resistência, as críticas ao licenciamento ambiental dos projetos, as mo-
bilizações, debates e processos organizativos das comunidades locais para 
o enfrentamento dos conflitos envolvendo os GPDs. As técnicas de diag-
nóstico, problematização, coleta de dados e formação para compreender 
e lidar com os componentes dos conflitos permitiram a visita aos terri-
tórios afetados em assentamentos de reforma agrária, comunidades qui-
lombolas, comunidades rurais e em diversos outros percursos nas regiões 
Norte, Noroeste, Metropolitana, das Baixadas Litorâneas e do Médio Vale 
do Paraíba.

Nesta prática vigilante e de escuta permanente, adotou-se, como re-
curso de pesquisa, a sistematização contínua dos conflitos quando se 
fez pertinente contribuir na elaboração e revisão de relatórios técnicos, 
mapas temáticos e análises críticas sobre os estudos técnicos do licen-
ciamento ambiental e políticas públicas, subsidiando as comunidades 
atingidas no entendimento dos projetos e para que pudessem restituir 
suas referências históricas e identitárias enquanto vivenciavam os danos 
e efeitos socioambientais a elas infligidos. Nesse percurso, a pesquisa-
-ação oportunizou conversas com atingidos(as), trocas de informações, 
registros fotográficos e cartográficos, participação em oficinas com os(as) 
atingidos(as), cursos de formação política, seminários territoriais, aulas 
públicas, participação em audiências públicas, intercâmbios entre e com 
comunidades atingidas, caravanas territoriais, reuniões interinstitucio-
nais, encontros com parlamentares, oitivas com comissões e conselhos 
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de direitos humanos, atos políticos e ocupações para fortalecer o conhe-
cimento sobre as próprias comunidades e compreender as dinâmicas im-
postas pelas forças empresariais e governamentais e as correlações com 
a sociedade civil, o Ministério Público, Defensoria Pública e de outros 
atores significativos envolvidos na implantação dos GPDs.

Com estas escolhas metodológicas, o percurso de sistematização os-
cilou entre a individualização dos fenômenos e o exercício de generali-
zação. O método para tal generalização foi resultado de um movimento 
de síntese do conhecimento situacional construído junto aos(às) atingi-
dos(as) e aos espaços de diálogo e confrontação, sendo a base de validade 
para explicar os processos vividos. Ao fazer sucessivas aproximações dos 
conflitos, tentando extrair deles modelos de descrições e aspectos especí-
ficos, as sínteses surgiam como expressão deste raciocínio multiescalar e 
como métodos de investigação. Assim, assumimos um “movimento me-
todológico” que retoma permanentemente os casos para as sistematiza-
ções, mantendo as suas singularidades como elemento explicativo dos 
fenômenos de uma ordem geral.

Assim, as escolhas metodológicas não surgiram de uma abstração 
teórica ou apenas por definição particular do GTAgrária, embora alguns 
procedimentos utilizados assumissem um “componente especulativo” 
para o trabalho, onde as análises se lançaram ao desafio da generaliza-
ção. Porém, queremos deixar claro que tais metodologias e o esforço de 
sistematização surgiram, efetivamente, das situações concretas experi-
mentadas nos conflitos. Foi a partir da evidência empírica e de situações 
determinadas que as análises e os problemas teóricos foram montados e 
discutidos, quer dizer, todas as metodologias foram pensadas a partir da 
experiência com o devir social, onde a “vivência no terreno” deu o sentido 
e alimentou a análise.

Quanto aos procedimentos da pesquisa, destacam-se: análise docu-
mental; trabalhos de campo; mapeamento participativo, por meio da car-
tografia social e temática. Esses três procedimentos pretendem acessar 
a triplicidade espacial, percebido-concebido-vivido; a prática do espaço 
– a representação do espaço –, os espaços de representação; os espaços 
social, mental e físico; como propõe Lefebvre (1991).

Um dos procedimentos básicos é a análise documental. Em geral, 
a partir da identificação de um GPD, projetado ou em andamento, ini-
ciamos o levantamento de documentos para embasar uma leitura crítica 
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inicial acerca das características do empreendimento e dos possíveis im-
pactos gerados por este. Trata-se de uma fase fundamental, pois permite 
identificar os territórios onde e pelos quais se desenrolam os conflitos 
e as características espaciais – ainda que muitas vezes desvirtuadas por 
interesses particulares; as escalas do GPD e os objetos geográficos de um 
espaço concebido ou de uma representação do espaço por planejadores; 
assim como os atores envolvidos e, em parte também, seus discursos. 

Um segundo procedimento fundamental são os trabalhos de campo 
exploratórios. Trata-se de uma primeira visita à área atingida/ameaçada, 
com o intuito de conferir e iniciar a análise crítica das informações pre-
liminares obtidas através da análise documental. Esse momento também 
é a primeira aproximação com as populações atingidas, movimentos so-
ciais e outros atores locais in loco, no espaço do conflito. Permite tam-
bém conhecer, ainda que de forma superficial, o GPD, sua espacialidade e 
identificar alguns de seus impactos. Trata-se de um importante momento 
de contato com o espaço vivido, as representações e práticas espaciais 
existentes.

Um terceiro procedimento metodológico fundamental é o mapea-
mento participativo – a partir das concepções teóricas da cartografia 
social, que envolve a realização de encontros com as comunidades atin-
gidas em que estas apontem suas percepções, conhecimentos e experiên-
cias com os conflitos e impactos decorrentes dos GPDs. É o momento de 
compreender, com e a partir dos atingidos, o espaço percebido e das prá-
ticas espaciais. Tais informações produzidas pelos atingidos, associadas à 
captura de informações geográficas em campo (GPS) e de dados secun-
dários, por meio de procedimentos cartográficos, permitem a elaboração 
de mapas que representem espacialmente tais conflitos e impactos. Os 
mapas, após sua confecção, são apresentados novamente às comunida-
des para que sejam corrigidos ou confirmados, momento no qual estas 
estão se reconhecendo cartograficamente, se apropriando desta lingua-
gem, transformando os mapas em mais um instrumento passível de ser 
apropriado na luta contra os GPDs. Não se trata de um processo fácil, 
sobretudo quando envolve a participação de pessoas de idade e de baixa 
escolaridade, que, via de regra, têm reduzida familiaridade com mapas 
e dificuldade de visualizar nestes os processos que se dão na escala do 
vivido. Entretanto, quando estas barreiras são transpostas, muitas vezes 



Introdução 35

com a ajuda da juventude, os mapas adquirem outro significado para es-
tas populações.  

As pesquisas sobre GPDs são eminentemente transdisciplinares, de-
mandando conhecimentos de áreas tão distintas como Direito, História, 
Economia, Biologia; ou mesmo dentro da Geografia exigem uma inter-
face recorrente entre a Geografia Humana, a Geografia Física e as Geo-
tecnologias. Desenvolvê-las com um coletivo de geógrafos(as) tem sido 
um desafio permanente que exige de nós um esforço de compreensão 
de linguagens com as quais normalmente não estamos acostumados e 
não somos formados para tanto. Não resta dúvida que, para a construção 
de uma investigação crítica voltada à disputa política, muito devemos às 
contribuições de profissionais de outras áreas, como Engenharia Ambien-
tal e Serviço Social, que se aproximaram do GTAgrária neste processo.

Principais fontes das pesquisas sobre GPDs e seu tratamento 
metodológico

As fontes de pesquisa sobre GPDs têm duas naturezas básicas, a docu-
mental e a oral/visual, que de maneira complementar permitem uma 
análise multifacetada e um acompanhamento sistemático dos processos 
socioespaciais envolvendo os conflitos decorrentes. 

Pesquisa documental e suas fontes

Os Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais (EIA e Rima) são docu-
mentos elaborados por empresas de consultoria para produzir uma aná-
lise técnica que respalde legalmente a instalação destes GPDs. Trata-se de 
uma exigência da legislação brasileira para a aprovação e implementação 
de grandes obras e empreendimentos geradores de impactos de grande 
magnitude. A Política Nacional de Meio Ambiente, criada pela Lei nº 
6.938/1981, estabeleceu as diretrizes que resultaram na Resolução 01/86 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), instituindo o EIA 
– que é a versão mais ampliada e completa – e o Rima – a versão mais 
resumida, que deveria ter, mas normalmente não tem, uma linguagem 
mais popular, de forma a ser compreendida por todos os possíveis atingi-
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dos pelos impactos socioambientais de tais obras e projetos. A linguagem 
mais popular do Rima deveria ser a base para a realização das audiências 
públicas. É importante salientar que a realização de audiências públicas é 
uma etapa obrigatória do licenciamento ambiental, que deveria consistir 
num espaço de diálogo e debate público, mas que vem servindo exclu-
sivamente como um cumprimento de etapa dos procedimentos legais e 
para legitimar a realização dos empreendimentos e a decisão governa-
mental de conceder as licenças. Via de regra, os Rimas são incompreen-
síveis para os atingidos, e as audiências públicas, desvirtuadas e mani-
puladas a favor dos empreendimentos e em detrimento das populações 
e do ambiente (AGRA FILHO, 2008); de toda forma, os EIAs e Rimas 
são fontes fundamentais para a compreensão dos impactos gerados pelos 
GPDs, assim como das compensações socioambientais propostas por es-
tes para mitigar ou compensar os efeitos deletérios dos GPDs; além disso, 
os estudos apresentam em seu discurso a visão do empreendedor sobre 
o espaço e os atingidos, via de regra invisibilizados por meio do discurso 
do vazio demográfico. Dada a linguagem frequentemente hermética dos 
EIAs e Rimas, uma das tarefas fundamentais à qual o GTAgrária se de-
dicou foi realizar uma leitura crítica dos EIAs e Rimas, de forma a tornar 
tais documentos inteligíveis para as populações atingidas, além de iden-
tificar incongruências, imprecisões, ausências e contradições. Com isso, 
objetiva-se contribuir para que os atingidos tenham uma compreensão 
mais ampla dos impactos resultantes destes empreendimentos, contra-
pondo-se à propaganda e às táticas de desmobilização promovidas pelas 
empresas proponentes dos GPDs. Por isso, temos denominado esta tarefa 
de elaboração de Contra-EIA/Rimas. Devemos acrescentar que, além de 
ser um documento para os atingidos compreenderem o empreendimen-
to e as maneiras como serão impactados, os Contra-EIA/Rimas são fer-
ramentas políticas de embate na esfera técnica no âmbito institucional 
frente aos estudos, discursos e pareceres das empresas. Deste modo, a 
AGB, via GTAgrária, vem participando ativamente como assessora téc-
nica em audiências públicas e com pareceres para órgãos públicos e de 
justiça com posições críticas aos GPDs. 

Um segundo conjunto de documentos são os processos judiciais, que 
incluem ações civis públicas, sentenças judiciais, petições, inquéritos e 
tantos outros instrumentos jurídicos que, via de regra, envolvem as dis-
putas que se instalam em torno dos GPDs; trata-se de um conjunto de 
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documentos de leitura tão ou mais inacessíveis ao público em geral, dado 
o caráter hermético que também marca o discurso jurídico; decodificar 
tal linguagem é um outro desafio importante para tornar inteligível para 
os atingidos o conjunto das implicações envolvidas nos GPDs. 

Uma terceira fonte documental são os decretos, leis e políticas insti-
tuídas pelos poderes legislativo e executivo em apoio ao desenvolvimen-
to dos GPDs, em contraposição aos interesses dos impactados por estes 
empreendimentos. O ponto importante dessa leitura documental é que 
muitas vezes não está claro para os atingidos quais os efeitos dessas ações 
do poder público sobre eles e seus territórios, cabendo então ao GTA-
grária produzir uma análise de correlação entre tais documentos, os em-
preendimentos e suas implicações sobre as populações atingidas. Um dos 
mecanismos mais comuns de ação e importantes de serem analisados são 
os decretos de desapropriação de terras, que visam, por meio do Estado, 
expropriar terras para futura apropriação pelo capital. 

Uma quarta fonte documental importante são os estudos técnicos e 
acadêmicos, em sua maioria produzidos por pesquisadores das universi-
dades públicas ou pelo setor privado, financiados ou não pelas empresas. 
Esses documentos têm um importante papel de fortalecer os empreen-
dimentos ao corroborar com seu discurso a partir de argumentos técni-
cos. As pesquisas são utilizadas, muitas vezes, como pareceres “isentos”, 
travestidos pelo discurso da neutralidade científica e sem interesses di-
retos, mesmo quando diretamente financiados pelas empresas. Tais es-
tudos veem os projetos como soluções inevitáveis para problemas sociais 
amplos, como o desenvolvimento econômico, a escassez de água, a ge-
ração de emprego e renda, a solvência dos entes federativos etc.; outros 
abordam as boas ações corporativas das empresas para mitigar impac-
tos e conflitos sociais e ambientais; em menor volume, são estudos que 
demonstram a grande magnitude e as desigualdades produzidas pelos 
GPDs, questionando a efetividade dos benefícios anunciados. Ademais, 
também explicitam a ampla e efetiva capacidade de articulação do capital 
em múltiplas escalas deslocando constantemente, no tempo e no espaço, 
as arenas de disputa em torno da legitimidade técnica, científica e do po-
der sobre aquilo que é discutido. 

Outra fonte documental importante são os dados quantitativos e de 
base geográfica produzidos por órgãos públicos, como Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Colonização 
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e Reforma Agrária (Incra) e Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que 
permitem compreender as características do espaço e os impactos sobre 
as populações atingidas. Os dados possibilitam contrapor o discurso do 
espaço vazio ou sem produção econômica, além de possibilitarem des-
construir mitos que atendem aos interesses das corporações, como o da 
escassez hídrica. Acrescentamos que dados públicos permitem uma visão 
em diferentes escalas e proporcionam uma compreensão ampliada do es-
paço agrário fluminense e dos processos em curso, sobretudo o papel do 
GPDs.

Uma sexta fonte são os vídeos, amadores ou profissionais, que foram 
filmados com intuitos diversos, seja o de propagandear as benesses su-
postamente geradas pelos GPDs, seja o de criticar seus impactos ou dar 
visibilidade aos atingidos e aos movimentos sociais.

Por fim, uma última fonte é o levantamento e acompanhamento das 
matérias veiculadas pela imprensa – local ou nacional, dependendo da 
escala do GPD e da sua repercussão política, econômica e social – que re-
gistram, via de regra, as iniciativas oficiais em torno dos GPDs, sobretudo 
divulgando as fases de andamento dos projetos. Eventualmente, também 
noticiam os impactos causados e os protestos contra estes, quando a re-
percussão da ação dos atingidos ou dos impactos é tamanha que não há 
como ocultá-la totalmente. Obviamente, o discurso da mídia é sempre 
repleto de intencionalidade, no entanto, são importantes ferramentas 
para acompanhar os conflitos e as ações dos atores frente aos projetos e 
aos seus conflitos. 

Trabalho de campo: as fontes orais e visuais

A primeira importante fonte oral e visual de compreensão socioespacial 
são os depoimentos dos atingidos, coletados em campo nos espaços de 
conflito. Eles revelam a percepção destes dos impactos gerados pelos 
GPDs, assim como as táticas utilizadas pelas empresas para desmobilizá-
-los, evitando a organização de movimentos contrários aos GPDs. Além 
disso, são fontes fundamentais para entender o modo de vida, as práticas 
espaciais e as economias do espaço vivido, possibilitando criar um con-
tradiscurso de valorização da produção econômica, social e cultural dos 
espaços e grupos atingidos e ameaçados. 
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Além dos trabalhos de campo nas localidades onde ocorrem os em-
preendimentos e vivem as comunidades atingidas, os espaços públicos de 
debate também são campos de coleta de dados, informações e compreen-
são dos discursos dos atores envolvidos nos conflitos associados aos GPDs. 
Audiências públicas e mediações jurídicas direcionadas a empreendimen-
tos específicos ou que abordem de maneira mais ampla os temas dos im-
pactos dos GPDs e do rural fluminense; reuniões das comunidades, mo-
vimentos sociais e com o poder público com a participação ou não das 
empresas; e seminários acadêmicos ou de extensão correspondem a alguns 
desses espaços onde emergem os diferentes discursos, suas contradições 
e oposições, assim como servem como importantes fontes de informação 
primária. Em muitas dessas atividades, os membros do GTAgrária repre-
sentam a AGB como ator político, embasado nos estudos coletivos.

As imagens fotográficas, registradas em campo, permitem indicar os im-
pactos dos GPDs, sejam os admitidos pelo EIA/Rima, sejam os omitidos por 
estes, ou ainda os criminosamente negados por estes instrumentos. Também 
se incluem aqui as imagens dos processos violentos de despejo/expulsão, 
quando atingidos são removidos à força das áreas que ocupam ou quando 
são intimidados pela presença ostensiva de forças militares ou paramilitares 
que visam inibir a movimentação política dos atingidos. Outro ponto impor-
tante das imagens são mostrar a vida, o trabalho e a cultura dos atingidos. 

Os vídeos igualmente procuram registrar os impactos dos GPDs e a 
violência envolvida na execução destes, assim como mostrar outro modo 
de vida e de desenvolvimento possível e defendido pelos movimentos so-
ciais e atingidos.

Uma outra fonte essencial levantada nos trabalhos de campo é o geor-
referenciamento dos pontos em que se observam impactos dos GPDs e/
ou violências contra os atingidos: isto pode incluir lavouras destruídas, 
casas demolidas, rios contaminados etc. Também são captados em cam-
po a localização geográfica dos espaços e objetos geográficos de valor de 
uso e simbólico das comunidades, que geralmente não são mapeados e 
expressos pelos EIA-Rimas ou por outros estudos preocupados em forta-
lecer os GDPs e minimizar seus impactos.

Por último, algo caro ao método da Geografia em trabalhos de campo, 
que é a percepção geográfica dos fenômenos por meio da análise da pai-
sagem e posteriormente da descrição dos processos sociais e ambientais 
(ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006). 
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Cartografia social: ferramentas de mapeamento participativo

O trabalho do GTAgrária envolveu também a cartografia social como 
ferramenta da luta das comunidades pelo território. De acordo com Ac-
selrad e Coli (2008), é a partir de tramas fundiárias, étnicas e ambientais 
conflitivas que se originam as experiências de mapeamento participativo, 
nas quais os diferentes atores sociais entram em disputa pela apropriação 
material e simbólica do território. Nesse sentido, a perspectiva da carto-
grafia social aparece como uma possibilidade de confrontar as estruturas 
dominantes de construção de informações geográficas, provocando in-
flexões nas relações de poder a partir de uma realização coletiva e comu-
nitária que avança em objetivos específicos vinculados à permanência na 
terra e direitos territoriais. 

O processo de construção do mapeamento participativo é uma forma 
de afirmar territorialidades (negligenciadas pelos atores hegemônicos) e 
atribuir poder (OFFEN, 2009), incrementando a produção epistemológi-
ca de determinado grupo social sobre sua própria geografia e auxiliando 
na resolução do conflito territorial em que está inserido. Dessa forma, as 
experiências cartográficas se articulam aos processos de reprodução so-
cial de cada contexto específico, evidenciando conflitos pela apropriação 
material e simbólica dos territórios (ACSELRAD, 2010).

Assim, consideramos a prática do mapeamento participativo como 
objeto da ação política da comunidade, pois contribui para a visibilidade, 
a ampliação do conhecimento sobre seu território, histórias e usos, assim 
como na reivindicação e defesa territorial (ACSELRAD; VIEGAS, 2013).

No processo coletivo de produção dos mapeamentos, portanto, às 
disputas de poder sobre os territórios somam-se as disputas de poder 
através dos mapas (ACSELRAD, 2015). Nesse sentido, a cartografia social 
evidencia que há disputas epistemológicas por meio das quais os grupos 
reivindicam formas próprias de conceber o território e suas representa-
ções com o uso de técnicas convencionais da cartografia na ação política 
(ACSELRAD; VIEGAS, 2013). Como sujeitos cartografantes e políticos, 
encontram a possibilidade de autonomia da produção de informação es-
pacial e decisão sobre seus territórios de vida.

Nesse sentido, ao desenvolver a cartografia social, a comunidade dis-
puta não só o território, mas seus significados, história, memória, em 
suma: a prática do espaço, a representação do espaço e seus espaços de 
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representação. No processo de elaboração do mapeamento participati-
vo, a comunidade assume o lugar de narradora de sua própria história, 
constituindo-se como uma geo-grafia contra-hegemônica, evidenciando 
cartograficamente aquilo que constitui a comunidade, seus espaços de 
memória, áreas de convivência, usos e marcos territoriais. 

O primeiro procedimento que dá início à utilização deste instru-
mento teórico-metodológico ocorre a partir das análises críticas sobre 
as fontes documentais, notadamente os EIA/Rimas. É dele que são fei-
tas as comparações entre a narrativa apresentada no documento, em 
geral de indicação para aprovação do GPD, e sua espacialização. Via de 
regra, o discurso do vazio demográfico é legitimado pela produção car-
tográfica por meio da utilização de escalas 1:25.000 e 1:50.000, tornan-
do o grau de detalhamento da área atingida extremamente precário: i) 
não se torna possível identificar os aglomerados residenciais; ii) não são 
sobrepostos os shapes de assentamentos de reforma agrária, territórios 
quilombolas em estágio inicial de titulação, em fase de certificação, cer-
tificados ou titulados e territórios indígenas demarcados (ou não); iii) a 
presença de áreas de roçado, o cultivo de culturas alimentares, as áreas 
de pesca artesanal e o extrativismo artesanal; iv) estradas vicinais; v) in-
fraestruturas de serviços públicos (postos de saúde, escolas, pontes); vi) 
infraestruturas relacionadas à cadeia produtiva da agricultura familiar 
e da pesca artesanal (galpão de alimentos e de beneficiamento de peixes 
e mariscos); vii) áreas de convivência comunitária; viii) cemitérios; ix) 
espaços sagrados etc. 

Após a análise destes materiais e constatada a repetição de um padrão 
de EIA/Rima relacionado à implantação de GPDs, o segundo momento 
é o da verificação da área atingida para confirmação ou não de impactos 
sobre a agricultura familiar, pesca artesanal, territórios quilombolas e/ou 
indígenas. Constatadas as informações e após as primeiras realizações 
de trabalhos de campo, cujo objetivo é produzir um primeiro detalha-
mento da área atingida e o entendimento sobre o acúmulo, o conheci-
mento e a organização da resistência, busca-se a produção de mapas em 
escala 1:1.000, 1:3.000 e 1:5.000 para tornar a percepção dos potenciais 
impactos mais legível. A utilização das escalas como tática política e me-
todológica é central nas guerras de mapas que são travadas em contextos 
de conflitividade, pois permitem o entendimento da espacialidade dife-
rencial (LACOSTE, 1985) dos impactos e conflitos. Ademais, propicia 
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o autorreconhecimento dos homens e mulheres do lugar, estágio inicial 
para criar a ambiência política e metodológica necessária que permitirá a 
produção de outras geo-grafias contra-hegemônicas.

Uma vez estabelecidas as relações de confiança política com as po-
pulações atingidas e os materiais de campo preparados, dá-se início à 
produção dos mapas participativos. Em geral, as lideranças do território 
assumem papel central, pois possuem grande conhecimento espacial-
-mental do território. Três etapas se tornam fundamentais para o início 
do trabalho: i) reunião para apresentação dos potenciais impactos dos 
GPDs; ii) durante o processo de autorreconhecimento no mapa, o sujeito, 
em geral, ali se identifica através da ausência de informações relacionadas 
ao espaço vivido, aos espaços de representação. Como há um acúmulo 
do pensamento espacial da liderança sobre o território, identificar seu 
local de morada ou roçado torna-se fundamental, pois é através desse 
reconhecimento que a grafia mental passa a produzir a partir da ausência 
uma outra espacialidade. Surge, assim, o campo de futebol, a escola, o 
cemitério, a praça, a ponte, a complexa sociobiodiversidade, o roçado etc. 
O dedo no mapa é a primeira ferramenta que espacializa o ponto, que 
demarca o contradiscurso e propicia o ensinamento sobre o território 
para nós, pesquisadores-militantes. Há, portanto, durante esse momen-
to, um aprofundamento e troca mútua de conhecimentos, combinando 
e articulando diferentes epistemologias que vão constituindo o primeiro 
exercício do mapeamento participativo; iii) ainda em campo e após es-
tas reuniões, é fundamental captar através do GPS estes pontos, portanto 
a rodada no território dá seguimento à trama que reforça, aprofunda e 
constitui os laços de confiança mediados através do contato horizontal 
entres diferentes formas de produzir e conceber o conhecimento.

Os dados são sistematizados e inseridos nos mapas através da sobre-
posição de dados secundários. Uma vez que este primeiro exercício se 
consolida, um novo campo é produzido para que seja produzida uma 
restituição do material. Nessa etapa, é importante que sejam mobiliza-
dos(as) outros(as) atores e atrizes. O processo de autorreconhecimento 
se re-produz e é ampliado, fortalecendo a produção de uma subjetividade 
e coletividade de formação do sujeito desde o conflito. A comunidade se 
reconhece, o conflito se estabelece. É comum e potente que novos ele-
mentos sejam apontados como fundamentais para estarem presentes no 
mapa, portanto, o exercício de afirmar e pôr em prática o processo de res-



Introdução 43

tituição deve ocorrer até que a produção cartográfica contra-hegemônica 
seja considerada finalizada.

Os produtos gerados a partir da análise geográfica dos GPDs

Os trabalhos desenvolvidos pelo GTAgrária ao longo destes 10 anos de 
dedicação à análise dos GPDs resultaram em cinco tipos diferentes de 
produtos que servem de apoio para as lutas dos atingidos. 

Os Mapas são uma das principais contribuições do GTAgrária para as 
lutas dos atingidos. De um lado, essa ferramenta contribui para a percep-
ção espacial dos impactos pelos atingidos; de outro, servem como instru-
mento de denúncia dos impactos gerados pelos GPDs. A plotagem em 
mapas de informações não disponibilizadas de forma clara pelos EIA/
Rimas ajuda a compreender a amplitude dos impactos e seus efeitos sobre 
as populações e o ambiente. O mapa também é um importante instru-
mento de visualização de informações com alto grau de abstração, como 
o tamanho da área atingida, o número de comunidades afetadas e suas 
áreas de uso para a sobrevivência. 

Os Vídeos são um poderoso instrumento de denúncia dos impactos 
dos GPDs pelo potencial de difusão que as imagens e os discursos orais 
têm na sociedade atual. Os vídeos contribuem para que a informação so-
bre os impactos ambientais e a violência contra os atingidos ecoem para 
um público muito mais amplo do que o envolvido diretamente com o 
GPD, contribuindo para a formação de laços de solidariedade e apoio 
político que são essenciais para a luta dos atingidos, em que pese o caráter 
amadorístico destes vídeos, dado o reduzido domínio dos integrantes do 
GTAgrária desta ferramenta. 

Os Contra-EIA/Rimas são um instrumento central e imprescindí-
vel da análise dos GPDs, pois são eles que identificam as contradições, 
incongruências e omissões existentes nos EIA/Rimas e que fornecem as 
bases para elaboração dos argumentos científicos, legais e políticos para o 
enfrentamento dos GPDs pelos atingidos e movimentos sociais. Ao longo 
desses 10 anos de atuação do GTAgrária, os Contra-EIA/Rimas serviram 
de base para ações civis públicas impetradas por associações de atingi-
dos e pelo Ministério Público contra GPDs; serviram ainda de base para 
ações educativas e formativas desenvolvidas pelos movimentos sociais 
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que têm feito o enfrentamento dos GPDs, contribuindo a partir de uma 
história/geografia dos conflitos.  

Os Textos de combate são pequenos artigos que visam tornar públi-
co os conflitos envolvendo GPDs que geralmente não têm visibilidade 
pública, ou pelo menos mostrar uma outra face do conflito. Trata-se de 
textos de uma lauda ou duas que visam chamar atenção para determina-
do impacto social ou ambiental resultante da implantação de um GPD, 
buscando despertar apoio político para a luta dos atingidos. Os textos de 
combate não têm o aprofundamento dos Contra-EIA/Rimas, mas são um 
instrumento complementar de crítica aos GPDs e, sobretudo, apresentam 
de forma simples e direta as informações centrais, evitando ao máximo 
linguagens acadêmicas e técnicas. 

Os Textos acadêmicos são o instrumento de tradução dos Contra-
-EIA/Rimas e da análise dos conflitos para livros e revistas acadêmicas, 
com o intuito de difundir na comunidade geográfica e das demais ciências 
uma interpretação teórico-metodológica empreendida sobre os GPDs. O 
objetivo é contribuir para a legitimação acadêmica deste tipo de estudo. 
Também se encaixam neste contexto as dissertações de mestrado e teses 
de doutorado que têm sido elaboradas por estudantes de pós-graduação 
envolvidos com a análise dos GPDs, que transformaram tais estudos em 
objeto de suas pesquisas na pós-graduação.  

As principais questões geográficas suscitadas pelos estudos  
dos GPDs

O conjunto dos estudos desenvolvidos pelo GTAgrária nos últimos 10 
anos aponta para algumas questões centrais que os textos da primeira 
parte do livro buscarão aprofundar.

No artigo “Os Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs): uma 
análise crítica a partir da Geografia”, Paulo Alentejano e Eduardo Tavares 
traçam um panorama do debate acerca dos GPDs, dialogando com a bi-
bliografia acerca do tema, em especial no âmbito da Geografia. Para isso, 
recuperam a noção de François Perroux de polo de crescimento, inspira-
dora da implantação dos GPDs no Brasil dos anos 1970; em seguida, dia-
logam com as teorias sobre desenvolvimento local/regional das últimas 
quatro décadas; por fim, analisam o contexto atual dos GPDs, associan-
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do-os, sobretudo, aos conceitos de desigualdades ambientais, neodesen-
volvimentismo, consenso das commodities e acumulação por espoliação, 
destacando os impactos que promoveram. Concluem definindo os GPDs, 
no contexto do século XXI, como uma nova e poderosa forma de articu-
lação territorial entre Estado, elites locais e grandes corporações transna-
cionais, com profundos impactos sociais e ambientais sobre populações 
do campo e da cidade.

Em seguida, Ana Costa, Eduardo Barcelos e Luiz Jardim Wanderley, no 
texto “A nova ‘corrida por terras’ no estado do Rio de Janeiro: grandes 
projetos, expropriação e território”, analisam como os GPDs se associam 
a processos expropriatórios, dialogando com a literatura sobre os proces-
sos de acumulação primitiva e acumulação por espoliação, que tratam dos 
processos de apropriação de bens naturais desencadeados pela expansão 
e crise do capitalismo neoliberal. Apresentam e discutem o conjunto de 
circunstâncias em que vem acontecendo a “corrida por terras” no con-
texto dos GPDs no estado do Rio de Janeiro. Revelam uma das principais 
contradições no processo de apropriação das terras pelas corporações, as 
parcerias público-privadas, nas quais as empresas são favorecidas pelo 
Estado por meio do processo de desapropriação das terras para instala-
ção dos empreendimentos e da garantia do crédito para execução do pro-
jeto, via fundo público, assim viabilizam terra e capital, condições básicas 
de produção para o processo de superacumulação.

Ainda na primeira parte do livro, no artigo “Metabolismo Social, Ter-
ritório e Conflito: uma interpretação socioecológica dos Grandes Proje-
tos de Desenvolvimento”, Eduardo Barcelos e Pedro D’Andrea lançam mão 
do conceito de metabolismo social para analisar os conflitos socioam-
bientais gerados pelos GPDs. Partindo da noção cunhada por Marx que 
associa trabalho a uma relação metabólica entre homem e natureza, de-
sembocam na perspectiva proposta por Victor Toledo para a análise dos 
impactos socioambientais desencadeados pelos GPDs. Propõe um repo-
sicionamento do debate da ecologia política ao trazer “a economia para 
dentro da ecologia e a ecologia para dentro da economia”, na medida em 
que a conflitividade da relação sociedade-natureza, intrínseca à dinâmica 
metabólica do capital, é expressa através das trocas sociais e econômicas 
por meio dos fluxos de matéria e energia, gerando desarranjos e pressões 
estruturais nos processos ecológicos e sociais dos territórios. 
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A segunda parte do livro é composta por artigos que analisam casos 
específicos de GPDs e conflitos socioambientais que foram objeto de es-
tudo do GTAgrária nas últimas décadas. 

Primeiro Ana Costa e Eduardo Barcelos analisam o caso do Porto do 
Açu, no texto “Rastros, ruínas e resistências: balanço de uma década do 
conflito do Complexo Industrial Portuário do Açu – São João da Barra, 
Rio de Janeiro (2008-2018)”. O texto procura sistematizar os percursos, 
contradições e processos envolvidos na implantação do Complexo In-
dustrial Portuário do Açu, em São João da Barra, buscando descrever as 
injustiças, danos e experiências de luta vividas pelas famílias camponesas 
e de pescadores artesanais. Sintetiza um longo material documental reu-
nido nas teses de doutoramento dos autores e uma análise temporal dos 
fatos acumulados envolvendo o empreendimento; problematiza o mode-
lo de desenvolvimento a partir das bases teóricas da economia política e 
da ecologia política e descreve a dinâmica de desterritorialização e resis-
tência política frente ao projeto.

Na sequência, Pedro D’Andrea, Luiz Jardim e Paulo Alentejano, no ar-
tigo “A falácia da escassez: a crise hídrica e a barragem do rio Guapia-
çu”, tratam do caso da barragem do Guapiaçu, condicionante ambiental 
decorrente do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O 
texto apresenta uma análise crítica sobre o discurso da escassez hídrica 
e estabelece a correlação que é constituída entre a ideia de crise hídrica e 
a barragem do Guapiaçu, rebatendo-o a partir de dados que apontam as 
desigualdades estruturais no controle e acesso à água no Brasil e no Rio 
de Janeiro. Demonstram ainda como este projeto é, na realidade, mais 
um dos perversos negócios em torno da expansão, controle e exploração 
da água pelo capital via grandes projetos de desenvolvimento. 

No artigo “Entre o latifúndio e os Grandes Projetos de Desenvolvi-
mento na baixada litorânea do Rio de Janeiro: escalas da violência e da 
resistência na luta por território do Quilombo da Baía Formosa”, Pedro 
Rocha-Leão, Vinicius Silva e Gabriel Siqueira traçam um panorama do 
conflito envolvendo o Quilombo da Baía Formosa (QBF) e o GPD imo-
biliário Aretê, em Armação de Búzios. Neste capítulo, é apresentada uma 
contextualização histórico-geográfica da região das Baixadas Litorâneas 
por intermédio da influência do latifúndio de Campos Novos no pro-
cesso de (des)envolvimento regional, no qual são discutidos alguns dos 
efeitos territoriais e das consequências socioespaciais da colonização e da 
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ocupação negra escravizada na região. A partir disso, é evidenciada a tra-
jetória de construção identitária do QBF e os processos que desencadea-
ram a luta pela terra e pelo reconhecimento do território tradicional. O 
GT atuou junto à comunidade com o objetivo de registrar a história dos 
quilombolas por meio da recuperação da memória coletiva, construção 
da linha do tempo e produção da cartografia social. Também são analisa-
dos os impactos socioambientais do projeto de expansão do condomínio 
de luxo Aretê e os conflitos que se desenrolaram junto à comunidade, que 
estão influenciando diretamente a construção do acordo de retomada do 
território ancestral reivindicado pelos quilombolas. 

Finalmente, Thiago Lucas Alves da Silva, no texto “O desenvolvimento 
do cultivo de eucalipto no Rio de Janeiro”, demonstra como nos últimos 
dezessete anos (2001-2018) o estado do Rio de Janeiro vem sendo palco da 
tentativa de expansão do plantio comercial em larga escala de eucalipto. Su-
cessivos governos associados aos interesses de instituições, como a Firjan e 
empresas do setor de papel e celulose, siderúrgicas e outras demandantes 
regionais de madeira, articularam políticas de apoio à expansão do agrone-
gócio da madeira, numa lógica de “interiorização dos investimentos” que 
visava promover o desenvolvimento (capitalista) regional do Estado forte-
mente marcado por um desenvolvimento desigual de suas regiões. Apesar 
desta poderosa aliança, houve ao longo desses anos avanços e recuos, em 
parte devido à resistência dos movimentos sociais, em parte em decorrência 
de crises que afetaram estes setores. Dedicamos atenção especial ao pro-
cesso de reorganização espacial do rural nas regiões Médio Paraíba e No-
roeste Fluminense com a introdução do cultivo de eucalipto, analisando os 
avanços e recuos políticos, institucionais e territoriais a partir dos principais 
agentes sociais envolvidos no desenvolvimento dessa atividade.
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UNIDADE I

Geografia dos Grandes Projetos: bases teóri-
co-metodológicas e dimensões de análise

Ana Costa, Eduardo Barcelos, Eduardo Tavares, Luiz Jardim Wanderley,  
Paulo Alentejano, Pedro Catanzaro da Rocha Leão, Pedro D’Andrea,  
Thiago Lucas Alves da Silva e Vinicius Martins da Silva

Esta primeira parte do livro busca oferecer aos leitores um conjunto de re-
flexões de ordem teórica e metodológica para a interpretação dos os Gran-
des Projetos de Desenvolvimento (GPDs) e seus impactos a partir de uma 
abordagem geográfica, em diálogo com outras ciências.

Para isto, os autores buscam, em primeiro lugar, uma definição do 
que seriam os GPDs e o escopo de seus impactos no contexto do século 
XXI, em contraste com outras abordagens de desenvolvimento local/re-
gional presentes na literatura no século XX. Para isso, lançam mão de um 
conjunto de conceitos para analisar os GPDs e seus impactos socioam-
bientais, tais como desigualdades ambientais, neoextrativismo, consenso 
das commodities, acumulação primitiva e acumulação por espoliação, ex-
propriações, metabolismo social e ruptura metabólica. Dialogam ainda 
de forma crítica com o debate sobre neodesenvolvimentismo e buscam 
identificar as relações entre Estado e capital no âmbito dos GPDs. Apon-
tam ainda os movimentos de resistência a essa dinâmica avassaladora dos 
GPDs.
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CAPÍTULO 1

Os Grandes Projetos de Desenvolvimento 
(GPDs): uma análise crítica a partir  
da Geografia1

Paulo Alentejano
Eduardo Tavares

Introdução

Os GPDs e o espaço geográfico: verticalidades, horizontalidades, objetos  
e ações

Os anos 2000 no Brasil foram marcados pela euforia e pela decepção com 
a implantação de Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs). Se a 
primeira década do século foi a década da euforia, com a expectativa de 
que os grandes projetos alavancariam novos investimentos e se transfor-
mariam em novos polos promotores do progresso, a segunda década foi 
a da decepção, quando a crise veio à tona, demonstrando toda a fragili-
dade dessa estratégia de desenvolvimento. Entretanto, o mais curioso é 
que tenha havido tanta expectativa em torno dos GPDs, uma vez que, 
como veremos ao longo deste texto, a história já provou o fracasso desta 
estratégia. Este texto buscará recuperar um pouco dessa história, mas, so-
bretudo, dos debates teóricos acerca das estratégias de desenvolvimento 
de base local e regional. Antes, porém, apresentaremos alguns elementos 
teóricos balizadores da nossa análise que serão retomados ao final.

Analisando a lógica da “produtividade espacial” presente no capitalis-
mo globalizado, Milton Santos destaca que, nesse contexto,

Os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer rentabi-
lidade aos investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em virtu-

1 Agradecemos os comentários críticos de Luiz Jardim e Gustavo Vitti. 



52 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

de das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infraestrutura, 
acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações trabalhis-
tas, tradição laboral). (SANTOS, 2008, p.247-248).

Podemos dizer que a implantação dos GPDs tem como um dos seus 
principais fundamentos essa premissa, com a diferença essencial que as 
condições de ordem técnica viriam com eles e não estariam previamente 
instaladas. 

Relacionados principalmente com os investimentos capitalistas, ge-
ralmente com o forte apoio estatal, os GPDs participam da produção do 
espaço como fixos que pretendem viabilizar fluxos e verticalidades que se 
confrontam e conformam com horizontalidades (SANTOS, 2008).

Em todo caso, são sempre “grandes objetos” que se articulam em di-
ferentes escalas (regional, nacional, global), mas que demandam para sua 
existência concreta a escala local, com a qual precisam se confrontar. O 
seu “aparecimento” na escala local, nos lugares, não pode ocorrer sem 
significativas alterações e influência nos ritmos sociais e econômicos, nos 
(micro)cenários políticos e no meio ambiente.

Os GPDs podem ser entendidos como atividades e empreendimentos 
de grandes dimensões, que demandam significativo volume de recursos/
investimentos e que são extensivamente e intensivamente impactantes a 
uma dinâmica regional. Entre esse conjunto de atividades e empreendi-
mentos, podemos destacar: mineração, exploração de petróleo e gás, mo-
noculturas, obras de infraestrutura e geração de energia (hidrelétricas, 
termoelétricas, portos, barragens etc.), indústrias pesadas (siderúrgicas, 
refinarias, complexos industriais etc.). 

Todas essas atividades, de modo geral, não são implantadas em fun-
ção de demandas locais, mas de demandas vindas de outras escalas. Ao 
mesmo tempo, dependem dos lugares para sua existência e, dessa forma, 
precisam de uma série de instrumentos e meios de legitimação para sua 
aceitação ou imposição. Esses meios vão desde estratégias de convenci-
mento até o uso da força. Passam por discursos sobre o desenvolvimento 
nacional, a geração de emprego, programas sociais e compensações am-
bientais, até a utilização de dispositivos jurídicos para desapropriações, 
decretos de utilidade pública etc.

A implementação de GPDs tem cada vez mais um papel protagonista 
na produção do espaço (na configuração territorial) em países emergen-
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tes, como o Brasil, que vêm baseando seu modelo de desenvolvimento 
na exploração intensiva de recursos naturais para exportação (SVAMPA, 
2012) e precisam criar meios de escoamento rápido e barato dessa produ-
ção, bem como unidades de processamento. 

A análise da implementação dos GPDs é, portanto, uma questão de 
suma importância para a Geografia, tanto no que se refere aos impactos 
e conflitos gerados na escala local, como nos processos, interesses envol-
vidos e decisões tomadas nas demais escalas. Além disso, é essencial a 
compreensão das teorias e dos modelos de desenvolvimento que servem 
de base para a ação no território, bem como sua análise crítica. Para de-
senvolver tal análise, este texto contará com três seções: uma primeira 
destinada a recuperar a noção de François Perroux de polo de cresci-
mento, inspiradora da implantação dos GPDs no Brasil dos anos 1970; 
uma segunda centrada nas teorias sobre desenvolvimento local/regional 
das últimas quatro décadas; uma terceira e última voltada para a análi-
se do contexto atual dos GPDs, associando-os, sobretudo, aos conceitos 
de desigualdade ambiental, neoextrativismo, consenso das commodities e 
acumulação por espoliação. 

Perroux e a noção de polo de crescimento

O economista francês François Perroux formulou na década de 1950 o 
conceito de polo de crescimento a partir das análises acerca do desenvol-
vimento regional na França do pós-guerra. Sua concepção, fortemente 
influenciada pelas ideias de Keynes e premonitora em relação ao poderio 
e às ações das multinacionais – por exemplo, quando chama atenção para 
o caráter avassalador da atuação dos oligopólios na economia moderna 
–, é a de que o desenvolvimento é espacialmente concentrado e induzido 
por grandes investimentos.

Segundo Brandão (2004), Perroux, junto com Hirschman e Myrdal, 
é um dos principais autores heterodoxos, enfatizando as macrodecisões, 
em especial do Estado e das grandes empresas, como elementos para ana-
lisar o processo de desenvolvimento regional, o qual reconhecem como 
desequilibrado, em oposição aos autores da economia espacial ortodoxa, 
para os quais prevalece o equilíbrio espacial, tais como Von Thünen, We-
ber, Christaller e Isard.
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A história do capitalismo nascente, como mais tarde a do capitalismo em 
plena expansão, não é de nenhum modo a duma luta entre grande núme-
ro de unidades de dimensões e força iguais, de actividades económicas 
comparáveis, mas sim a de centros sucessivamente dominantes que ar-
rastam na sua esteira zonas inteiras do mundo habitadas por unidades e 
indivíduos relativamente passivos. (PERROUX, 1967, p. 103).

Para Perroux, o crescimento não surge em toda parte ao mesmo tem-
po, mas manifesta-se com intensidade variável em pontos distintos do 
território e propaga-se de modo diferenciado.

Num pólo industrial complexo geograficámente concentrado e em cresci-
mento, registram-se efeitos de intensificação das actividades económicas 
devidos à proximidade e aos contactos humanos.(PERROUX, 1967, p. 174).

Vale acrescentar que Perroux não vê vantagens intrínsecas de deter-
minadas regiões para o surgimento de polos econômicos, atribuindo-o 
muito mais a decisões políticas dos estados e das empresas. De acordo 
com o autor, as mudanças tecnológicas, as injunções políticas e o reorde-
namento do comércio internacional favorecem ou desfavorecem os polos 
territorialmente concentrados.

Os pólos de crescimento, segundo Perroux, são consequência da aglo-
meração territorial de um pólo industrial complexo, onde se registram 
efeitos de intensificação das atividades econômicas, dada a existência de 
indústrias motrizes (ou chaves) e movidas. A aglomeração industrial-ur-
bana que se cria em tal contexto propicia crescimento progressivo e di-
versificado do consumo. As necessidades coletivas (habitação, transpor-
tes, serviços públicos) tendem a se expandir rapidamente. Cria-se, assim, 
uma atmosfera de progresso, e aos lucros crescentes somam-se as rendas 
da terra. (WILTGEN, 1991, p. 533).

Apesar de influenciar o pensamento cepalino, em especial de Celso 
Furtado, o principal desdobramento do pensamento de Perroux no Bra-
sil se materializou durante a ditadura empresarial-militar implantada no 
país após o golpe de 1964, quando inúmeros polos industriais e/ou mine-
rais foram implementados, como indutores do crescimento regional, sob 
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o argumento da necessidade de impulsionar as regiões mais atrasadas. 
A Zona Franca de Manaus (AM), o Programa Grande Carajás (PA) e o 
Polo Petroquímico de Camaçari (BA) são alguns exemplos de grandes 
empreendimentos levados a cabo durante a ditadura e que podem ser 
equiparados com o que hoje denominamos GPDs. 

[…]a partir da década de 1970, o Brasil passou a incorporar as ideias con-
tidas na teoria dos polos em seus programas de desenvolvimento. Inicial-
mente no I Programa Nacional de Desenvolvimento (PND) de 1972 que 
buscava uma melhor integração das políticas de integração nacional, criação 
das regiões metropolitanas e a criação dos “polos regionais” que visavam o 
desenvolvimento das atividades primárias. (JESUS;SPINOLA, 2015, p.948).

As principais críticas feitas ao conceito de polo de crescimento de Per-
roux apontam para a não concretização dos efeitos de indução do cres-
cimento regional. Segundo essas críticas, nem sempre as grandes empre-
sas/polos que se instalavam nessas regiões geravam esse efeito positivo 
de indução do crescimento e promoção do desenvolvimento regional. Ao 
contrário, muitas vezes essas empresas/polos configuravam verdadeiros 
enclaves territoriais, uma ilha de modernidade cercada por populações 
que continuavam sem se beneficiar dos aportes de infraestrutura e muitas 
vezes apenas tornavam-se vítimas das transformações promovidas local-
mente, como expropriações, expulsões e poluição. Acrescente-se também 
a esta crítica o fato de que estes polos reforçam desigualdades locais e 
regionais, pois alguns segmentos da sociedade se apropriam da renda ge-
rada a partir destes empreendimentos.

Vainer (2007), por exemplo, considera que o território brasileiro foi 
reconfigurado nos últimos 50 anos por grandes projetos de investimento2 
que impulsionaram a fragmentação territorial, processo esse comandado 
por empresas que à época eram estatais, como Eletrobras, Vale e Petrobras.3

2 Vainer usa a expressão “grandes projetos de investimento - GPIs”, que, embora não seja 
equivalente ao que estamos denominando grandes projetos de desenvolvimento (GPDs), 
pois alguns são de escala meramente local, no que se refere aos impactos comentados 
neste trecho do texto, há nítida correspondência entre os dois conceitos. 
3 A Vale foi privatizada nos anos 1990, no governo FHC, em 2017; a Petrobras e a Ele-
trobras seguem estatais, embora a privatização desta última tenha sido recentemente 
anunciada pelo governo Temer.
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Desconcentrando a seu modo a produção industrial, estes grandes pro-
jetos de investimento (GPIs) foram decisivos para produzir uma forma 
muito particular de integração nacional, ao gerarem nexos entre o núcleo 
urbano-industrial do Sudeste e o resto do país. Ao mesmo tempo, e como 
já foi largamente demonstrado na literatura, em muitos casos estes GPIs 
conformaram verdadeiros enclaves territoriais – econômicos, sociais, po-
líticos, culturais e, por que não dizer, ecológicos, introduzindo um im-
portante fator de fragmentação territorial. (VAINER, 2007, p.11).

A crítica aos GPDs somou-se ao desenvolvimento de novas aborda-
gens sobre o desenvolvimento local/regional que se multiplicaram nos 
anos 1980 e 1990, as quais tendiam a rechaçar essa perspectiva dos gran-
des projetos como promotores do desenvolvimento, como veremos no 
item que se segue.

Novas teorias sobre desenvolvimento local/regional4

A partir da década de 1980, vários autores aportaram contribuições ao 
debate sobre a relação entre espaço e economia, buscando renovar tais 
abordagens. A principal ideia desses autores é que o desenvolvimento lo-
cal/regional se apoia em vocações regionais e se baseia na cooperação 
entre diferentes atores sociais e instituições.

Esta concepção está fortemente apoiada nas análises sobre o desenvol-
vimento da chamada Terceira Itália, isto é, a região central da Itália, que 
experimentou nas últimas décadas um expressivo crescimento econômi-
co, diferenciando-se tanto do Sul, tradicionalmente atrasado, como do 
Norte, região mais desenvolvida do país. Tal processo chamou a atenção 
de inúmeros pesquisadores, que procuraram explicar das mais diversas 
formas o desenvolvimento verificado na região, inclusive pelo fato de que 
o mesmo ocorria num momento em que o próprio dinamismo do Norte 
decrescia. 

Um dos autores que buscou formular uma explicação para o fenôme-
no, enfatizando a dimensão institucional, foi Putnam (1996), que atribuiu 
o bom desempenho regional ao capital social acumulado. Enfrentando 

4 Esta seção está apoiada em larga medida em Alentejano (2003). 
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o problema teórico da ação coletiva, Putnam sustenta que a cooperação 
depende de confiança e informação e critica a teoria dos jogos5 por subes-
timar a cooperação voluntária e generalizar o raciocínio individualista 
para o conjunto da sociedade. Para ele,

A superação dos dilemas da ação coletiva e do oportunismo contrapro-
ducente daí resultante depende do contexto social mais amplo em que de-
terminado jogo é disputado. A cooperação voluntária é mais fácil numa 
comunidade que tenha herdado um bom estoque de capital social sob a 
forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica. (PUT-
NAM, 1996, p. 177).

De acordo com Putnam, o capital social tem uma dimensão produti-
va, poupando capital físico, através da mútua utilização de instrumentos 
e conhecimentos. O exemplo mais concreto é o das associações de cré-
dito rotativo que combinam sociabilidade com formação de capital em 
pequena escala.

Putnam ressalta que a noção de capital social é semelhante à noção 
hirschmaniana de recursos morais. Segundo o autor, a confiança social 
pode emanar de duas fontes conexas: as regras de reciprocidade e os siste-
mas de participação cívica, sendo as primeiras incutidas e sustentadas por 
condicionamentos, socialização e sanções, mas que, quando se difundem 
amplamente na sociedade, passam a representar um componente produ-
tivo de capital social, pois conciliam interesse próprio com solidariedade.

A confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado o nível de con-
fiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. E 
a própria cooperação gera confiança. A progressiva acumulação de ca-
pital social é um dos principais responsáveis pelos círculos virtuosos da 
Itália cívica. (PUTNAM, 1996, p. 180).

Por sua vez, os sistemas de participação cívica são uma forma essencial 
de capital social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa 
comunidade, maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam ca-

5 Esta corrente teórica, surgida nos anos 1960, com Olson, procurava aplicar os funda-
mentos da economia neoclássica à análise dos processos sociais.
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pazes de cooperar em benefício mútuo, por quatro razões: aumentam os 
custos futuros do oportunismo; promovem sólidas regras de reciproci-
dade; facilitam comunicação e fluxos de informação, aumentando a con-
fiança; corporificam o êxito obtido em colaborações anteriores. Assim, a 
experiência italiana demonstra que, quando não há exemplos anteriores 
de colaboração cívica, fica mais difícil desenvolvê-la no presente.

Desta forma, Putnam se opõe a autores como Olson, que negam o 
efeito econômico positivo da existência de fortes grupos organizados, 
sustentando que estes imobilizam o governo ou sugam recursos destes. 
Para Putnam, ao contrário, fortes organizações sociais favorecem o bom 
desempenho estatal. 

Assim, na concepção do autor, a cooperação é melhor instrumento 
para a superação dos dilemas da ação coletiva que a coerção, mas sua 
existência exige a presença de um capital social que a impulsione, o qual 
na maioria das vezes está presente nas regras de reciprocidade generaliza-
da e nos sistemas de participação cívica que estimulam a cooperação e a 
confiança social, porque reduzem os incentivos a transgredir, diminuem 
a incerteza e fornecem modelos para a cooperação futura.

Por fim, Putnam sustenta que o capital social é mais importante que 
o físico e o humano para o bom desempenho do Estado e do mercado e 
que criar capital social é fundamental para fazer a democracia funcionar.

Um outro autor fundamental desta concepção que estamos analisan-
do é Storper (1997),o qual sustenta que a questão regional, até então con-
siderada subproduto de processos econômicos e sociais mais profundos, 
passa a ter status de questão fundamental para sociólogos, economistas e 
cientistas políticos a partir dos anos 1980.

Para o autor, são três as escolas participantes do debate: interessados 
em instituições; preocupados com organização industrial e transações; 
voltados para mudança tecnológica e aprendizagem. Storper, assim como 
Putnam, vai recuperar a experiência italiana, lembrando que Bagnasco 
cunhou a expressão Terceira Itália, popularizada por Piore e Sabel, os 
quais formularam a expressão “especialização flexível” para descrever as 
relações de produção características da região, contrapondo-a à produ-
ção de massa dominante no pós-guerra (modo fordista de produção).

Para Storper, foram quatro as contribuições fundamentais de Piore e 
Sabel: 1) não há tecnologia e forma de organização da produção natural-
mente superior; 2) especialização produtiva como alternativa à produção 
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de massa; 3) territorialização do desenvolvimento; 4) importância das re-
des institucionais para o desenvolvimento.

Entretanto, as observações destes autores têm sido alvo de severas 
críticas, dentre as quais se destacam: 1) o exagero da importância das 
pequenas empresas no mundo contemporâneo; 2) a concentração dos 
processos identificados em alguns ramos específicos; 3) a dificuldade de 
reprodução do processo em outras áreas; 4) a capacidade de as grandes 
empresas flexibilizarem sua produção, o que é ignorado pelos autores; 5) 
a vinculação a regiões fechadas; 6) a fragilidade da associação entre espe-
cialização flexível e desenvolvimento territorial.

Paralelamente aos estudos realizados na Itália, nos Estados Unidos, no 
final dos anos 1970, desenvolveu-se uma escola de estudos regionais volta-
da especificamente para identificar os principais atributos das regiões que 
concentravam a indústria de alta tecnologia. A American School of High 
Technology concentrou suas atenções na relação entre a existência de cen-
tros de desenvolvimento de P&D e o desenvolvimento regional, mas suas 
conclusões são de difícil generalização. Do mesmo modo, na Europa, o 
Groupment de Recherche Européen sur lês Milieux Innovateurs, compos-
to por economistas regionais da França, Itália e Suíça, destacava o milieu6 
como um contexto que favorece ações inovadoras e coordenação entre os 
agentes. Entretanto, todas estas correntes incidem no mesmo erro, o caráter 
circular do argumento que associa meio à inovação e vice-versa.

How economic actors reason and interact is, they argue, in large part a 
product of their context, and this context is likely to have –at least in 
part –territorial boundaries and specificities. So the process of economic 
creation by such actors should depend on their milieu. (STORPER, 1997, 
p. 18).

Assim, Storper considera que as reais ferramentas para analisar os as-
pectos intangíveis do desenvolvimento de base territorial foram desen-
volvidas por economistas não ortodoxos e sociólogos, e não pelos geó-
grafos e economistas regionais. Entretanto, os evolucionários não foram 
capazes de demonstrar a relação entre interdependências inegociáveis, 

6 A expressão francesa milieu refere-se à ideia de um ambiente ou meio favorável ao 
desenvolvimento de tais ações.
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trajetórias tecnológicas e especificidade territorial. Deste modo, coloca-
-se hoje como grande dilema da geografia econômica contemporânea a 
ressurgência da especialização territorial e da economia regional num 
contexto de ampliação da racionalidade organizacional científica, ao 
mesmo tempo em que a velocidade dos meios de comunicação e infor-
mação impulsiona a globalização.

A saída teórica proposta por Storper para este dilema baseia-se no 
que denomina “santíssima trindade” da abordagem heterodoxa do novo 
paradigma da economia regional e da geografia econômica, ou seja, a 
associação entre tecnologia, organizações e território. Storper propõe 
associar a tradicional análise heterodoxa, que vê a economia como um 
sistema mecânico, com uma nova forma de abordagem, que enfatiza o ca-
ráter relacional dos processos e a reflexividade das ações humanas. Para 
o autor, três mudanças centrais marcam o capitalismo contemporâneo: 
1) revolução nas tecnologias de produção, informação e comunicação, 
mudando qualitativamente os processos de controle dentro das firmas 
e de interação entre estas; 2) expansão espacial e aprofundamento social 
das relações apoiadas na lógica do mercado; 3) generalização das moder-
nas formas de organização e comunicação, inclusive para dimensões não 
econômicas da vida.

Contemporary reflexive capitalism is a system that manufactures new 
kinds of risks (economic, personal, ecological, psychological, social, 
etc.).(STORPER, 1997, p. 30).

No que se refere à dimensão espacial, sobressai o fato de que a di-
mensão regional foi tradicionalmente vista como derivada das forças 
tecnológicas e organizacionais. Por outro lado, a dimensão territorial 
dos processos sempre foi entendida como vantagens geradas pela pro-
ximidade. Para Storper, é inegável a importância da proximidade para 
as dimensões comunicativa, interpretativa, reflexiva e coordenativa das 
transações.

The existence of the conventions and relations that permit reflexivity 
are something like assets to the organizations or regions that have them, 
or even to the individual agents caught up in them. Regions and orga-
nizations who have them have advantages because these relations and 



Os Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs): uma análise crítica a partir  da Geografia 61

conventions –much more so than stocks of physical capital, codified 
knowloged, or infrastructure –are difficult, slow, and costly to repro-
duce, and sometimes they are impossible to imitate. (STORPER, 1997, 
p. 44).

Assim, as economias territoriais podem envolver efeitos transversais 
entre diferentes atividades, enredando tecnologias, organizações e estru-
turas de ação num processo de coordenação econômica e mobilização de 
recursos.

Percebe-se, tal qual em Putnam, que também Storper dá ênfase abso-
luta à cooperação em detrimento do conflito e que, do mesmo modo que 
Putnam, considera que há regiões vencedoras e perdedoras, o que estaria 
relacionado com a qualidade das organizações existentes em cada uma e 
a capacidade de facilitar o desenvolvimento tecnológico, o que não deixa 
de ser uma espécie de sinônimo de capital social.

Nesta perspectiva, há uma clara tendência de se buscar identificar fa-
tores intrínsecos às regiões que lhes garantam vantagens em termos de 
desenvolvimento, o que faz inclusive com que alguns autores se debru-
cem sobre a possibilidade de reproduzir instituições e processos sociais 
considerados bem-sucedidos em determinadas regiões, como forma de 
impulsionar o desenvolvimento de outras, tidas como atrasadas.

Consideramos tal concepção bastante problemática, por diversas ra-
zões: em primeiro lugar, a ideia de que há regiões vencedoras e perdedo-
ras parece-nos equivocada, uma vez que há inúmeras indicações de que 
as variações históricas são profundas em relação a isso, ou seja, regiões 
outrora “vencedoras” são hoje “perdedoras” e vice-versa, o que demonstra 
o equívoco de absolutizar regiões, instituições e processos sociais como 
elementos impulsionadores do desenvolvimento, ignorando a natureza 
desigual e combinada do desenvolvimento; em segundo lugar, tais con-
cepções invariavelmente omitem de suas análises a dimensão conflituo-
sa dos processos de desenvolvimento, isto é, tendem a idealizar aspectos 
como a cooperação e a negociação em detrimento dos conflitos sociais, 
desconsiderando as desigualdades que são geradas no próprio processo 
de desenvolvimento e que diferenciam classes e promovem conflitos, tra-
tando-os como se fossem homogêneos.

Neste sentido, são fundamentais as observações de Harvey (1990) 
acerca do caráter efêmero das vantagens das regiões para a acumulação 
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do capital, assim como as dificuldades que existem para a manutenção 
nestas de condições de vida superiores para os trabalhadores, pois as po-
sições competitivas das regiões alteram-se de tempos em tempos com as 
reestruturações produtivas resultantes dos processos de desvalorização e 
revalorização do capital.

Da mesma forma, é fundamental a crítica de Ray (1997), para quem a 
questão fundamental é a identificação dos processos e mecanismos atra-
vés dos quais os diferentes grupos sociais acionam características distin-
tas do território para afirmar seus interesses e produzir com isso não o 
desenvolvimento, mas um desenvolvimento que atenda a seus interesses e 
que certamente implica a derrota de um outro projeto de desenvolvimen-
to, como buscaremos explicitar no próximo item a partir da análise dos 
GPDs contemporâneos.

GPDs, injustiça ambiental e acumulação por espoliação

Nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil viveu respectivamente a “crise da 
dívida externa” e a “era neoliberal”. Como resultado de ambas, os GPDs, 
que foram uma das marcas das décadas de 1960 e, sobretudo, 1970, fi-
caram para trás. Nos anos 2000, no rastro da retomada do crescimento 
econômico e da instauração de um novo pacto político capitaneado pelo 
Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, 
os GPDs foram retomados.

Na esteira da implantação da Iniciativa para Integração Regional Sul-
-Americana (IIRSA), o governo Lula desenvolveu a proposta do Progra-
ma de Aceleração de Investimentos (PAC), em larga medida amparado 
em GPDs, sobretudo aqueles que articulam regiões de produção agrope-
cuária e mineral com corredores de exportação e portos. 

Os grandes projetos voltam à pauta nos últimos anos, de que são exem-
plares megaempreendimentos hídricos – transposição das águas da bacia 
do São Francisco, hidrelétricas de Belo Monte e Madeira. Há, porém, uma 
decisiva mudança do que se passa hoje em relação ao que aconteceu nos 
anos 70: agora, grande parte das empresas e de seus empreendimentos 
territoriais não estão mais sob controle do Estado brasileiro. (VAINER, 
2007, p. 11).



Os Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs): uma análise crítica a partir  da Geografia 63

Este projeto “neodesenvolvimentista” apoia-se na ampliação das ex-
portações agropecuárias e minerais, para o que promove a expansão da 
fronteira agrícola e mineral e a realização de obras de integração regio-
nal de territórios, pois necessita reorganizar o espaço para adequá-lo aos 
mercados liberalizados, identificando os recursos naturais estratégicos e 
subordinando-os à lógica das grandes corporações, flexibilizando para 
isso leis e normas referentes aos direitos territoriais (COLETIVO BRASI-
LEIRO DE PESQUISADORES AMBIENTAIS, 2012, p.174). Assim, sur-
gem os deserdados do projeto “neodesenvolvimentista”: as populações 
pobres do campo e das cidades, mas também indígenas, afrodescenden-
tes, comunidades e povos tradicionais (COLETIVO BRASILEIRO DE 
PESQUISADORES AMBIENTAIS, 2012, p.176).

Na recente dinâmica da economia brasileira, em que as taxas de cresci-
mento têm sido relacionadas a uma retomada da presença estatal nos 
investimentos, abre-se um debate sobre as possíveis semelhanças entre o 
nacional-desenvolvimentismo e o que alguns chamam de “neodesenvol-
vimentismo”. Enquanto no primeiro a ação do Estado esteve relacionada 
ao processo de industrialização do país, buscando uma internalização do 
controle sobre os processos de acumulação, o chamado “neodesenvolvi-
mentismo” sugere um aprofundamento da inserção internacional periféri-
ca, em que o Estado participa como garantidor da rentabilidade de projetos 
vinculados ao mercado de commodities e exploração de recursos naturais, 
com a sua correspondente demanda por obras de infraestrutura. (COLE-
TIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES AMBIENTAIS, 2012, p.169).

Dentre as principais críticas desenvolvidas a esta estratégia de desen-
volvimento está a de Acselrad, que aponta para a chantagem locacional 
levada a cabo pelo capital nos dias de hoje, a partir de sua crescente mo-
bilidade espacial. Em texto produzido junto com Bezerra, o autor destaca 
como, em seus movimentos espaciais cada vez mais intensos, o capital 
pressiona os governos para que estes lhe assegurem liberdade de remessa 
de lucros, vantagens fiscais e flexibilização das normais ambientais, urba-
nísticas e sociais.

[…] um risco socioambiental ampliado é alocado sistematicamente às 
populações mais destituídas, por serem via de regra deixadas ao largo 
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pelos poderes públicos, com base na lógica da “livre escolha” – “infernal” 
– entre condições precárias e arriscadas de trabalho ou nenhum trabalho. 
A alocação concentrada sobre os mais pobres dos riscos associados ao 
empreendimento dar-se-á, assim, com frequência, tendo por base o con-
sentimento de populações expostas ao que chamamos de chantagem de 
localização. (ACSELRAD; BEZERRA, 2010, p.181).

Acselrad associa a chantagem locacional ao processo de acumulação 
por espoliação (HARVEY, 2004), chamando atenção para a complemen-
taridade de tais processos, a partir do que entende como uma dialética 
“dentro-fora”, onde a ameaça de deslocalização funciona como mecanis-
mo para impor a expropriação de direitos. 

A relação entre a fase atual de acumulação por espoliação e chantagem da 
deslocalização pode ser observada no fato de que as ameaças de evasão ter-
ritorial dos investimentos funcionam como um dos dispositivos políticos 
que vinculam a acumulação dentro do capitalismo à expropriação violen-
ta desenvolvida fora dele: não apenas a deslocalização cria oportunidades 
para os territórios “de fora” que queiram abrigar os capitais excedentes 
(desde que não desejem importar também altos níveis de direitos sociais e 
ambientais), mas também ameaça os territórios que até estavam “dentro” a 
se tornarem o novo “exterior”. (ACSELRAD; BEZERRA, 2010, p.185).

Assim, a dinâmica da acumulação multiplica não somente as desi-
gualdades espaciais, mas também as sociais e as ambientais, configuran-
do profundas injustiças ambientais.

[…] os danos ambientais da acumulação sempre foram, de forma siste-
mática, destinados aos grupos sociais e étnicos dominados – seja pela 
expropriação das bases territoriais de formas socioprodutivas não hege-
mônicas, seja pela deterioração das bases reprodutivas daqueles que não 
se integram ao circuito do capital, a não ser como consumidores forçados 
dos produtos invendáveis da atividade capitalista... (ACSELRAD; BE-
ZERRA, 2010, p. 187).

Aliás, o conceito de desigualdade ambiental tem sido sistematica-
mente utilizado por pesquisadores no Brasil e no mundo para analisar os 
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processos atuais de desenvolvimento, demonstrando que o capitalismo 
distribui desigualmente não apenas a riqueza, mas também os dejetos e 
rejeitos resultantes da dinâmica produtiva contemporânea. 

O conceito de desigualdade ambiental permite apontar o fato de que, com 
a sua racionalidade específica, o capitalismo liberalizado faz com que os 
danos decorrentes de práticas poluentes recaiam predominantemente so-
bre grupos sociais vulneráveis, configurando uma distribuição desigual 
dos benefícios e malefícios do desenvolvimento econômico. Basicamente, 
os benefícios destinam-se a grandes interesses econômicos e os danos a 
grupos sociais despossuídos. (COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUI-
SADORES AMBIENTAIS, 2012, p.165).

Segundo os autores, há um conjunto de estratégias de despolitização 
utilizado para legitimar os GPDs que envolve as seguintes táticas: promo-
ção da desinformação sobre os projetos de desenvolvimento e seus im-
pactos; disseminação de técnicas de resolução de conflitos que os tratam 
caso a caso, dificultando o entendimento da lógica de conjunto que move 
o modelo de desenvolvimento; criminalização ou assédio processual con-
tra os agentes de denúncia dos impactos – sejam eles representantes de 
movimentos sociais ou acadêmicos; desenvolvimento de uma paraciên-
cia etnocêntrica dos “impactos ambientais” que desconhece a perspectiva 
diferenciada dos atingidos pelos projetos de desenvolvimento; grandes 
corporações da mineração, hidreletricidade, petróleo e petroquímica 
ocupam funções tradicionais do Estado – correntemente abandonadas 
após a efetivação das reformas liberais – no fornecimento de serviços pú-
blicos, como escolas e postos de saúde, neutralizando a capacidade crítica 
das populações locais; flexibilização das normas ambientais entendidas 
como entraves à competição econômica; reversão de direitos conquista-
dos, procurando combater a cultura regulatória, alegando ser esta a fon-
te das ineficiências (COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES 
AMBIENTAIS, 2012, p.167-168).

A distribuição desigual dos danos e riscos ambientais entre os diferen-
tes grupos sociais mostra-se, assim, inerente ao processo em curso de 
acumulação capitalista: desigualdades ambientais e acumulação por es-
poliação são os mecanismos pelos quais os capitais têm obtido ganhos 
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de rendimento por vias não mercantis, contando com o apoio político e 
financeiro do Estado, num contexto de crise estrutural de sobreacumula-
ção de capital e renitente queda da rentabilidade dos negócios. (COLETI-
VO BRASILEIRO DE PESQUISADORES AMBIENTAIS, 2012, p.182).

A noção de acumulação por espoliação proposta por Harvey (2004) 
é, portanto, essencial para interpretar tais processos. É bom frisar que, 
embora esta noção só tenha sido explicitamente formulada por Harvey 
no livro O novo imperialismo, da década de 2000, desde seus textos dos 
anos 1980, Harvey vem retomando as formulações de Marx enfatizando 
o caráter espacial oculto nestas. Reconhecendo que as contribuições no 
âmbito do marxismo para o problema da organização espacial foram es-
porádicas e pouco sistemáticas, o autor adverte, entretanto, que Marx já 
associava nos Grundrisse tempo e espaço, assinalando a importância dos 
transportes para a redução do tempo de deslocamento das mercadorias. 

Neste sentido, já em Harvey (1990) aparecia a ideia de que o espaço 
é um atributo material de todos os valores de uso e, na medida em que a 
produção de mercadorias converte valores de uso em valor de troca, o es-
paço também adquire valor social. Especial importância adquire então a 
circulação, uma vez que o capital se move como mercadoria, dinheiro ou 
processo de trabalho, com diferentes tempos de rotação. Assim, reduções 
no custo e no tempo de deslocamento e aumento na regularidade e con-
fiabilidade adquirem importância central para o avanço da acumulação. 
Do mesmo modo, o avanço nas telecomunicações agiliza a circulação do 
dinheiro e do capital, valorizando-o e contribuindo para a expansão dos 
limites espaciais e produzindo constantemente novas delimitações espa-
ciais, num processo em que o capitalismo transformou radicalmente o 
espaço, porém, de modo profundamente desigual.

Assim, diferenças geográficas, muitas vezes vistas como resíduos de 
um passado pré-capitalista, são na realidade criações e recriações da di-
nâmica capitalista que produz um desenvolvimento desigual.

Harvey destaca ainda que há um permanente conflito entre o capi-
tal imobilizado no espaço e o capital com livre mobilidade espacial, do 
que resulta uma tendência à oscilação entre concentração e dispersão, 
tendências contraditórias que se defrontam constantemente no desen-
volvimento capitalista. Tal movimento é, por sinal, fundamental para a 
superação das crises cíclicas de acumulação capitalistas. 
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La geografía del desarrollo poco uniforme ayuda a convertir las tenden-
cias del capitalismo a la crisis en configuraciones regionales compensado-
ras de rápida acumulación y devaluación. (HARVEY, 1990, p.430).

Mas é apenas em sua obra dos anos 2000 que a formulação da ideia da 
acumulação por espoliação aparece com clareza.

Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona 
permanecem fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo 
até os nossos dias. A expulsão de populações camponesas e a formação 
de um proletariado sem terra tem se acelerado em países como o Méxi-
co e a Índia nas três últimas décadas; muitos recursos antes partilhados, 
como a água, têm sido privatizados (com frequência por insistência do 
Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da acumulação; formas 
alternativas (autóctones e mesmo, no caso dos Estados Unidos, mercado-
rias de fabricação caseira) de produção e consumo têm sido suprimidas. 
Indústrias nacionalizadas têm sido privatizadas. O agronegócio substitui 
a agricultura familiar. E a escravidão não desapareceu (particularmente 
no comércio sexual). (HARVEY, 2004, p. 121).

O que Harvey propõe é evidenciar que as formas violentas de acumu-
lação de capital não se limitaram à pré-história do capitalismo, ao contrá-
rio, atualizam-se constantemente a cada momento histórico e de acordo 
com o contexto espacial, como uma das formas fundamentais de evitar 
crises de sobreacumulação do capital.

O que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos 
(incluindo força de trabalho) a custo muito baixo (e, em alguns casos, 
zero). O capital sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar-lhes 
imediatamente um uso lucrativo. No caso da acumulação primitiva que 
Marx descreveu, isso significava tomar, digamos, a terra, cercá-la e expul-
sar a população residente para criar um proletariado sem terra, transfe-
rindo então a terra para a corrente principal privatizada da acumulação 
do capital. A privatização (da habitação social, das telecomunicações, do 
transporte, da água etc. na Inglaterra, por exemplo) tem aberto em anos 
recentes amplos campos a ser apropriados pelo capital sobreacumulado. 
(HARVEY, 2004, p.124).
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Deste modo, as posições competitivas das regiões alteram-se de tem-
pos em tempos com as reestruturações produtivas resultantes dos pro-
cessos de desvalorização e revalorização do capital, o que contraria as 
tendências a eleger “regiões vencedoras” dentro do processo de desenvol-
vimento capitalista. 

[…] o capital busca perpetuamente criar uma paisagem geográfica para 
facilitar suas atividades num dado ponto do tempo simplesmente para ter 
de destruí-la e construir uma paisagem totalmente diferente num pon-
to ulterior do tempo a fim de adaptar sua sede perpétua de acumulação 
interminável do capital. Esta é a história da destruição criativa inscrita 
na paisagem da geografia histórica completa da acumulação do capital. 
(HARVEY, 2004, p.88).

Apoiando-se em Harvey para analisar a realidade brasileira, Brandão 
(2004) destaca que a hipermobilidade do capital e a internacionalização 
dos circuitos econômicos, financeiros e tecnológicos fragiliza os centros 
nacionais, regionais e locais de decisão e acirra as desigualdades espaciais.

O certo é que o capitalismo, como sempre o fez, nos últimos anos aperfei-
çoou e apurou seus instrumentos de ação, aprendeu ainda mais a mobilizar 
as heterogeneidades e as diversificadas “forças sociais, históricas, culturais e 
geográficas” dispersas, dando-lhes a sua coerência. Aprimorou sua capaci-
dade de ser transescalar, isto é, utilizar as escalas nacional, regionais e locais 
em seu próprio benefício, isto é, do ganho rápido e sem constrangimentos. 
Se o sistema esmerou sua ação, é preciso que quem quer regulá-lo e trans-
formá-lo deve fazer o mesmo: aperfeiçoando sua capacidade de promover 
ações também transescalares. (BRANDÃO, 2004, p.50).

Este processo se torna ainda mais dramático no caso brasileiro, onde 
historicamente a propriedade fundiária monopolista (rural e urbana), o 
patrimonialismo e a especulação constituíram as bases históricas da re-
produção do pacto oligárquico-patrimonialista-rentista no país.

A apropriação e expropriação dos abundantes recursos territoriais e a acu-
mulação primitiva permanente foram elementos fundantes de nossa história 
até aqui. O território heterogêneo e de grande porte desempenhou papel es-
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tratégico nessas táticas subordinadas e covardes de nossas elites. Transforma-
do em mera base operativa e plataforma de circulação de capitais usurários e 
locus da predação e degradação humana e ambiental, o território passou a ser 
visto e utilizado como objeto inerte. (BRANDÃO, 2010, p.67).

A natureza antidemocrática das elites brasileiras que se articulam de 
um lado pelo monopólio da terra e de outro pela associação com o capital 
financeiro transnacional, conforme Tavares (1999), fez com que o proces-
so de crescimento econômico avançasse no Brasil:

[…] sem possibilidades de maior “homogeneização” social ou regional 
que pudesse arrastar e acicatar o conjunto das atividades econômicas 
terciárias, agropecuárias, de suporte infraestrutural etc. na organização 
de forças produtivas impulsoras mais dinâmicas. Transformações mate-
riais abrangentes se processaram, porém nunca foram acompanhadas de 
maior acesso, por parte da maioria da população, à propriedade, à terra 
rural ou urbana, à educação e à saúde de qualidade, à moradia, aos ser-
viços urbanos, à inserção formal no mercado de trabalho, à renda com 
permanência e segurança. (BRANDÃO, 2010, p.63).

É sob esse pano de fundo que nos anos 2000 temos a retomada dos 
GPDs como estratégia de desenvolvimento, aprofundando ainda mais as 
injustiças e desigualdades econômicas, sociais e ambientais, como vere-
mos na próxima subseção.

Neodesenvolvimentismo e o consenso das commodities na Améri-
ca do Sul

A discussão sobre um período “neodesenvolvimentista” na história bra-
sileira, nesse início do século XXI, traz à tona uma série de questões e a 
necessidade de revisão do próprio conceito de nacional-desenvolvimentis-
mo que guiou o desenvolvimento do país entre as décadas de 1930 e 1980 
e do qual o atual pretende ser uma “nova versão”.

Entre as questões que envolvem a discussão do neodesenvolvimentis-
mo ou novo desenvolvimentismo brasileiro estão: 1) Trata-se de fato de um 
novo período ou apenas uma terminologia com caráter ideológico visan-
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do diferenciar o período dos governos do PT (Lula e Dilma) do período 
do PSDB (FHC) e da década neoliberal? 2) Que diferenças e semelhanças 
existiriam entre o “novo” e o “velho” desenvolvimentismo – o que o neo-
desenvolvimentismo traz de fato em si do nacional desenvolvimentismo? 
3) Que continuidades e rupturas existiriam de fato entre o neodesenvolvi-
mentismo e o neoliberalismo? Até que ponto o dito neodesenvolvimentis-
mo mantém os preceitos do neoliberalismo como guias de ação? 

Consideramos que há uma carga ideológica muito forte que visa di-
ferenciar os períodos referidos anteriormente, mas também há uma sig-
nificativa mudança na ação estatal e na coalizão de forças políticas que 
apontam para um novo direcionamento nos rumos do desenvolvimento 
nacional, ainda que mantenha muitas continuidades com o neoliberalis-
mo, como veremos. 

Além dessas questões, é importante destacar também as análises que 
apontam para uma lógica vigente mais ampla, presente na maioria dos paí-
ses sul-americanos, e não para uma excepcionalidade do Brasil no conti-
nente. Resgatando a ideia de que o desenvolvimento desses países virá a 
partir de uma exploração intensiva de recursos naturais para a exportação, 
esse modelo é denominado por alguns autores de neoextrativismo e consen-
so das commodities (SVAMPA, 2012; GUDYNAS, 2013). Tentaremos nesse 
tópico elucidar algumas questões importantes para esse debate. 

Analisando a origem do conceito de novo desenvolvimentismo, Cas-
telo (2012) aponta que uma das primeiras utilizações da terminologia 
foi feita em 2004 por Luiz Carlos Bresser-Pereira7 em um artigo8 para o 
jornal Folha de S. Paulo. Neste, o autor defendia “uma estratégia de desen-
volvimento nacional para romper com a ortodoxia convencional do neoli-
beralismo” (CASTELO, 2012, p.624). No texto estão presentes as ideias 
elementares do neodesenvolvimentismo. Este é apontado como uma saída 
para a superação do modelo neoliberal e o fato de ser “novo” explica “não 
porque o antigo fosse equivocado, mas porque [o Brasil] encontra-se em 
um estágio diferente de desenvolvimento” (BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 
2). Para ele o mercado e o setor privado têm, hoje, um papel mais re-

7 Bresser-Pereira foi ministro da Fazenda no governo Sarney, ministro nos dois gover-
nos de FHC e é professor de economia da FGV.
8 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O Novo Desenvolvimentismo. Folha de S.Paulo, 
19 set. 2004. Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/VIEW.ASP?COD=1454. 
Acesso em: 19 fev. 2016. 
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levante do que tiveram entre as décadas de 1930 e 1980 e “a forma do 
planejamento deve ser menos sistemática e mais estratégica ou oportunista, 
visando permitir que as empresas nacionais compitam na economia globa-
lizada” (BRESSER-PEREIRA, 2004, p.2-3).

Para Sicsú, Paula e Michel (2005), o neodesenvolvimentismo tem sua 
origem no keynesianismo, na visão de “complementaridade entre Estado 
e mercado”: 

O projeto novo-desenvolvimentista não objetiva pavimentar a estrada 
que poderia levar o Brasil a ter uma economia centralizada, com um Es-
tado forte e um mercado fraco, nem constituir o caminho para a direção 
oposta, em que o mercado comandará unicamente a economia, com um 
Estado fraco. Contudo entre esses dois extremos existem ainda muitas 
opções. Avaliamos que a melhor delas é aquela em que seriam constituí-
dos um Estado forte que estimule o florescimento de um mercado forte. 
(SICSÚ; PAULA; MICHEL, 2005, p. 1).

Além dos autores que colocam o neodesenvolvimentismo como um 
novo modelo econômico, temos também os que o definem como uma 
frente política, uma coalizão de forças heterogêneas, como, por exemplo, 
o cientista político Armando Boito (2012), para quem a frente neodesen-
volvimentista foi formada por frações da burguesia interna, insatisfeitas 
com o modelo neoliberal e a competição com o capitalismo internacional, 
aliada a setores representativos da classe trabalhadora (centrais sindicais, 
como a CUT) e tendo no governo PT a realização dos seus interesses a 
partir de um papel mais ativo do Estado. 

Estes autores destacam, entre as evidências da existência do neodesen-
volvimentismo, a mudança do direcionamento da ação estatal nesse pe-
ríodo, principalmente por meio do BNDES. Na década de 1990, o Estado 
brasileiro, por meio do BNDES, atuou principalmente como agente das 
privatizações, dentro do programa neoliberal. No período do governo 
Lula, este passa a atuar em fusões de grandes empresas, megaoperações 
financeiras visando criar as chamadas “gigantes nacionais” (empresas que 
“compitam na economia globalizada”, como apontou Bresser-Pereira). O 
economista Márcio Pochman, que foi presidente do Ipea de 2007 a 2012, 
destaca essa estratégia: 
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O que estamos observando nas últimas décadas de predomínio da globa-
lização, sobretudo financeira, é a desregulamentação do próprio Estado e 
a constituição de grandes corporações transnacionais. Antes da crise de 
2008, se falava da emergência de pelo menos 500 grandes corporações 
transnacionais que dominariam todos os setores da atividade econômi-
ca. Neste circuito de hipermonopolização do capital, os países que não 
tenham grandes grupos econômicos e não sejam capazes de fazer parte 
destes 500 grupos, de certa maneira, estariam fora, excluídos da concor-
rência de tal forma que passariam a ter um papel passivo e subordinado 
ao circuito destes 500 grupos. Assim, a opção brasileira é aproximar-se 
da concentração destes gigantes para fazer parte deste circuito de poucas, 
porém grandes empresas […].Estamos avançando para uma fase na qual 
não são os países que têm empresas, mas sim as empresas que têm os paí-
ses, frente à dimensão das corporações com um faturamento, muitas ve-
zes, superior ao PIB de nações. Desta forma, não há outra alternativa, ao 
meu modo de ver, que não seja a construção destes grupos. (POCHMANN, 
2010 apud ZIBECHI, 2012, p.158-159, grifo nosso).

Vale registrar que uma das principais críticas apontadas a esse modelo 
no Brasil é a concentração de investimentos em poucos grupos econômi-
cos, formando grandes monopólios, e em atividades de grande impacto 
ambiental. 

Além do BNDES, nessas operações financeiras de fusão e compra 
existe um outro elemento importante, como destaca Zibechi (2012), que 
é a participação dos fundos de pensão das empresas estatais. Esses fun-
dos movimentam quantias superiores ao PIB de muitos países e, além 
de participarem dessas operações financeiras, também estão presentes na 
formação de consórcios para execução de grandes obras, como de hi-
drelétricas. Como afirma Braga,

[…] os fundos de pensão transformaram-se em peças-chave para a repro-
dução do atual modelo de desenvolvimento brasileiro apoiado nos quatro 
“motores” da acumulação: bancos, mineração, petróleo, construção civil 
e agronegócios. (BRAGA, 2012, p.207).

Os três principais fundos de pensão no Brasil são a Previ (dos funcio-
nários do Banco do Brasil), a Petros (dos funcionários da Petrobras) e a 
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Funcef (dos funcionários da Caixa Econômica Federal). A Previ (o maior 
de todos), por exemplo, ocupava em 2010 o 1º lugar na América Latina 
entre os fundos e o 25º no mundo, possuindo capital superior aos “PIBs 
do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia juntos” (ZIBECHI, 2012, p.68).

O direcionamento desses volumosos investimentos em atividades de 
grande impacto ambiental é uma das questões centrais para nossa dis-
cussão. Luis Fernando Novoa destaca que os principais financiamentos 
aprovados pelo BNDES entre os anos de 2006 e 2009 foram direcionados 
para os setores que fazem uso intensivo de recursos naturais, destacando 
a mineração, a pecuária, papel e celulose, usinas hidrelétricas e etanol. 
Na sua leitura, tais financiamentos, em um país como o Brasil – que “por 
dotação de recursos naturais” já oferece um “pré-subsídio às empresas” –, 
terminam por produzir “especializações regressivas” no território (NO-
VOA, 2010, p. 87). Tal discussão se relaciona com a reprimarização das 
exportações brasileiras, como aponta o GT-Agrária/AGB-Rio (2012). 

A exploração intensiva de recursos naturais para exportação se valen-
do da alta dos preços das commodities nessa primeira década dos anos 
2000 é uma das características centrais do neodesenvolvimentismo e o que 
nos leva a relacioná-lo com o paradigma do consenso das commodities no 
continente sul-americano. 

Dentre as questões que apontamos relativas ao neodesenolvimentismo 
estão as diferenças com o nacional desenvolvimentismo e as continuida-
des e rupturas com o neoliberalismo.

Para Boito (2012), o neodesenvolvimentismo não se configura um novo 
modelo que suplanta o neoliberalismo. Na sua visão, o modelo vigente 
ainda é o neoliberal. No entanto, este passou por um período de reformas 
expressas na política neodesenvolvimentista. 

O neoliberalismo representa, em todo o mundo, uma ofensiva da bur-
guesia contra os trabalhadores e, para nós da América Latina, representa, 
ademais, uma ofensiva das economias imperialistas contra as economias 
dependentes latinoamericanas. […], embora os governos Lula e, na sua 
sequência, o governo Dilma não tenham revertido essa dupla ofensiva e 
tampouco suprimido os seus principais resultados, esses governos mode-
raram os efeitos negativos do modelo capitalista neoliberal no que respei-
ta às condições de vida da população trabalhadora e no que concerne à 
proteção do capitalismo brasileiro. (BOITO, 2012, p. 1).
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A política neodesenvolvimentista, nesse sentido, aparece principal-
mente como uma proteção à burguesia interna brasileira. Essa fração 
de classe obteve ganhos com as medidas neoliberais, como redução de 
direitos trabalhistas e sociais, privatizações etc. No entanto, também se 
viu vulnerável diante da desregulação generalizada do capitalismo global 
“e passou a reivindicar proteção do Estado para não ser engolida pelo 
grande capital financeiro internacional” (BOITO, 2012, p. 2). Prossegue:

A fração que denominamos grande burguesia interna brasileira é integra-
da por grandes empresas de variados setores da economia. O que unifica 
essas empresas é a reivindicação, motivada pela política econômica de 
abertura comercial e de desnacionalização da década de 1990, de prote-
ção do Estado na concorrência que elas empreendem com o capital es-
trangeiro. Essa fração burguesa quer o investimento estrangeiro no país, 
mas pretende, ao mesmo tempo, preservar e ampliar as suas posições no 
capitalismo brasileiro – é por isso que a denominamos burguesia interna, 
e não burguesia nacional, que pode, essa última, assumir posições anti-
-imperialistas. (BOITO, 2012, p. 2).

Para Boito (2012, p.2), a burguesia interna é “a força dirigente da fren-
te política neodesenvolvimentista”, é a fração de classe que conduz essa 
política que busca mitigar os danos causados pelo neoliberalismo sem 
romper com os fundamentos deste. 

[...] é essa fração de classe que define os objetivos prioritários e os métodos 
de intervenção política da frente. O seu objetivo é o crescimento econômi-
co com maior participação das empresas predominantemente nacionais e 
das empresas estrangeiras aqui radicadas, uma maior proteção do mercado 
interno e o apoio do Estado para a conquista de mercados externos para a 
exportação de mercadorias e serviços e também para a expansão dos inves-
timentos das empresas brasileiras no exterior – construção civil, exploração 
mineral, siderurgia, bioenergia etc. (BOITO, 2012, p. 2).

Numa análise crítica sobre os elementos presentes no neodesenvolvi-
mentismo, o economista Reinaldo Gonçalves (2012) aponta também para 
sua aproximação com o neoliberalismo e demonstra suas contradições 
com o nacional-desenvolvimentismo.
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Ele salienta que o modelo nacional-desenvolvimentista implantado 
nos países periféricos já diverge do modelo original, adotado pelos paí-
ses centrais, como Alemanha e Estados Unidos. Para o autor, o mode-
lo nacional-desenvolvimentista original se baseia no seguinte trinômio: 
“industrialização substitutiva de importações, intervencionismo estatal e 
nacionalismo” (GONÇALVES, 2012, p.651). O modelo desenvolvimen-
tista latino-americano, que, por sua vez, se apoiou em grande parte no 
capital internacional, está, portanto, em contrariedade com um dos pila-
res do modelo original.

Quanto ao novo desenvolvimentismo, o autor destaca que ele se apre-
senta primeiramente como crítica ao “Consenso de Washington”, portan-
to, ao neoliberalismo, e tem como objetivo um “crescimento econômico 
com menor desigualdade” (GONÇALVES, 2012, p.656). No entanto, em 
sua análise, ele constata a aproximação entre os dois modelos. Quando 
comparado com o nacional-desenvolvimentismo, por sua vez, o neode-
senvolvimentismo apresenta algumas diferenças significativas. 

No confronto com o nacional-desenvolvimentismo, o destaque é, sem 
dúvida, a questão do motor do crescimento econômico: no nacional-de-
senvolvimentismo o motor é a absorção interna (consumo, investimento 
e gasto público), enquanto no novo desenvolvimento o motor do cresci-
mento é a exportação (export-ledgrowth). Nesse sentido, o novo desen-
volvimentismo aproxima-se bastante do modelo de crescimento orien-
tado para fora, que foi defendido pelo Banco Mundial nos anos 1980. 
(GONÇALVES, 2012, p. 657-658).

Outras diferenças estariam na abertura comercial frente ao protecio-
nismo do modelo original e na política macroeconômica tornada prio-
ritária frente à política industrial. Entre outras consequências da tônica 
do desenvolvimento nas exportações, o autor aponta para o perigo da 
reprimarização, considerando um retrocesso em relação ao nacional-de-
senvolvimentismo.

Esse retrocesso é particularmente evidente na ênfase atribuída ao ex-
port-ledgrowth em países que têm como fonte dominante de vantagem 
comparativa a dotação de recursos naturais. Neste caso, o export-ledgro-
wth envolve risco de viés da fronteira de produção na direção do setor 
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primário e reprimarização das exportações. O retrocesso também ocorre 
na esfera produtiva, com o total desconhecimento a respeito da questão 
estratégica associada à origem do capital e à formação de uma base de 
capital nacional. (GONÇALVES, 2012, p.659-660).

Neste mesmo sentido, Paulani (2013) chama atenção para a persistên-
cia de fortes transferências de renda apara o exterior, mesmo no contexto 
de alta do preço das commodities. De acordo com a autora, o crescimento 
de remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior entre 
1990 e 2011 cresceu 356%, ao passo que o PIB no mesmo período aumen-
tou 87%, aprofundando a subordinação internacional do país, reforçando 
a lógica desindustrializante e reprimarizadora.

A reprimarização das exportações brasileiras é apontada como um 
dos elementos centrais para refutar a tese da existência de um neodesen-
volvimentismo no Brasil recente e permite aproximações com debates 
latino-americanos acerca do neoextrativismo e do paradigma do consen-
so das commodities propostos, respectivamente, por Gudynas (2013) e 
Svampa (2012).

Gudynas (2013) aponta importantes avanços no continente sul-ameri-
cano na última década com a primazia dos governos de esquerda ou “pro-
gressistas” na maioria dos países. No entanto, ressalva o quanto que esses 
avanços (como a redução da pobreza) estão calcados num modelo econô-
mico predatório que tem no extrativismo e na produção de commodities 
seus principais guias. Enquanto os principais países industrializados, escre-
ve ele, “están sumidos en una grave crisis económico-financiera, el alto pre-
cio de las materias primas y el consumo asiático siguen alimentando una 
buena performance económica de la región” (GUDYNAS, 2013, p. 129).

O autor analisa principalmente o papel que o Estado assume nessa 
conjuntura. Para ele, trata-se de uma configuração nova que denomina 
de “Estado compensador”. Este baseia seu desenvolvimento no extrativis-
mo, na produção de commodities, e procura “compensar” as desigualda-
des por meio de programas de transferência direta de renda e combate a 
pobreza, como o Bolsa Família no Brasil, os “bonos” na Bolívia e outros 
programas na Venezuela, Equador etc.

Estos programas (como los bonos en Bolivia) pueden financiarse en bue-
na medida gracias a los altos precios de los commodities exportados. Y 
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ello genera a su turno un fuerte incentivo para promover nuevos proyec-
tos extractivistas. Surge así un círculo vicioso: los planes contra la pobre-
za requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan 
nuevos impactos sociales y ambientales, que requerirán de futuras com-
pensaciones. (GUDYNAS, 2013, p.138).

O crescimento do volume de matéria-prima exportada nessa primeira 
década no Mercosul evidencia a tônica desse modelo. Os investimentos 
estrangeiros, por sua vez, têm como foco principal atividades relaciona-
das aos recursos naturais.

Las exportaciones también aumentaron, en valor, volumen y precio uni-
tário en varios casos (exceptuando caídas en 2008). Pero también aumen-
to la proporción de materias primas en el total exportado (en el caso del 
Mercosur ampliado, pasó de 60,2% del total en 2005 a 68,4% en 2009). 
También la inversión extranjera se ha recuperado hasta recibir más de us$ 
85.000 millonesen 2010; el principal destino sonlos recursos naturales: 
43% del total.
Las exportaciones y las inversiones se han vuelto mucho más importan-
tes, y dentro de ellas, los recursos naturales tienen un papel más destaca-
do. (GUDYNAS, 2013, p. 130).

Valendo-se da alta dos preços das commodities nessa primeira década 
e da demanda em especial do mercado asiático, os países sul-americanos 
teriam driblado a crise econômica mundial, e os governos progressistas 
conseguido avanços, como “la reducción del desempleo, el abatimien-
to de la pobreza y un mayor acceso a bienes de consumo” (GUDYNAS, 
2013, p. 131). 

O atual extrativismo sul-americano é denominado por Gudynas de 
“neoextrativismo progressista”. Além do surgimento de um Estado Com-
pensador, esse modelo foi marcado por nacionalizações, como as que 
ocorreram na Venezuela, Bolívia e Equador, se diferenciando do extra-
tivismo clássico comandado principalmente pelas transnacionais. O Es-
tado tem um papel mais ativo no neoextrativismo, ainda que em alguns 
casos na construção de infraestrutura e em financiamentos. Esse modelo, 
no entanto, não elimina o capital transnacional nem abandona as regras 
do mercado capitalista.



78 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

El neoextractivismo va más allá de la propiedad de los recursos, Sean 
estatales o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas 
de funcionamiento de los procesos productivos capitalistas, volcados a la 
competitividad, la eficiencia, la maximización de la renta y la externali-
zación de los impactos sociales y ambientales. El empresariado transna-
cional no desaparece, sino que reaparece bajo otros modos de asociación, 
tales como la migración a contratos por servicios en el sector petrolero o 
joint-ventures para la comercialización (tal como sucede, por ejemplo, en 
Bolivia). (GUDYNAS, 2013, p.132-133).

O neoextrativismo progressista é calcado, segundo Gudynas, num 
Estado Compensador que busca minimizar os impactos da acumulação 
capitalista no continente – em um maior ou menor grau dependendo do 
caso.

Ese Estado también debe intervenir en el mercado y en los procesos de 
acumulación, por medio de instrumentos tanto económicos como no 
económicos, de manera de captar parte de la renta, impedir los efectos 
más negativos del capitalismo, intentar diversas acciones para elevar el 
bienestar de la población y combatir la pobreza, etc. Apuntaem ese sen-
tido para poder actuaren el campo de la justicia social (un elemento 
clave para poder sostener sus autodefiniciones de izquierda), a la vez 
que intenta algunas medidas de compensación social y ambiental. Tam-
bién hace esto por razones más mundanas, como reproducir la adhe-
sión ciudadana electoral. Las intervenciones más enérgicas se observan 
en Venezuela, mientras que son menores em Ecuador y Bolivia, y bas-
tante moderadas en países como Brasil o Uruguay.  (GUDYNAS, 2013, 
p.136).

O Estado Compensador assume, portanto, um papel reformador ou 
“minimizador” no interior do capitalismo e se insere de forma subordi-
nada na economia global. 

El extractivismo y el Estado compensatório necessariamente implican 
que el progressismo acepta el capitalismo y que considera que sus im-
pactos negativos pueden ser rectificados o amortiguados. La pretensión 
de una compensación posible se hace funcional a ese capitalismo, y las 
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opciones de transformacion es sustancial se quedan acotadas o bien se 
ensayanen terrenos que no ponen en riesgo ni los procesos de acumula-
ción ni la inserción global. (GUDYNAS, 2013, p.142).

Esse Estado se baseia em frágeis equilíbrios entre suas concessões ao 
capital e à necessidade de moderar seus efeitos. As compensações finan-
ceiras por meio de programas de transferência aparecem como principal 
atuação na área social, e ele não caminha na direção de um Estado de 
“bem-estar social”, como destaca Gudynas (2013).

Embora a crítica de Gudynas esteja correta no sentido de diferenciar 
a ação do Estado na América Latina, neste contexto do neoextrativis-
mo progressista do Estado de bem-estar social, a afirmação de que sua 
ação é minimizadora dos impactos da acumulação capitalista precisa 
ser matizada, pois ignora o impacto das políticas sociais na expansão da 
acumulação capitalista, pois, ao ampliar o acesso de camadas populares 
a mercados,como o de crédito, o imobiliário, estas políticas potenciali-
zam a acumulação capitalista, em especial expandindo a financeiriza-
ção. 

Devido aos projetos neoextrativistas se situarem em sua maior parte 
em lugares afastados dos grandes centros, os impactos socioambientais 
ganham pouco destaque, salvo em alguns episódios. Por outro lado, a 
possibilidade de geração de emprego para a grande massa de trabalhado-
res urbanos aparece como uma medida muito popular para os governos. 
No ideal desenvolvimentista e no imaginário social, as grandes obras de 
infraestrutura e os GPDs financiados pelo Estado são vistos como cami-
nho essencial para o desenvolvimento nacional, o que permite apontar 
aproximações com o modelo neoextrativista.

Outra autora que aborda a temática é Maristella Svampa (2012). Ela 
entende que, nessa primeira década do século XXI, os países sul-ameri-
canos adotaram um “consenso” quanto à exploração de recursos e à pro-
dução de commodities como motores do desenvolvimento. Para a autora, 
esse novo consenso, ainda que possua muitas continuidades, teria supe-
rado o dito “Consenso de Washington” de viés neoliberal. O “consenso 
das commodities”, entende Svampa (2012), agrega os governos progres-
sistas e conservadores em torno da mesma ideia: que o desenvolvimento 
sul-americano se dará através da sobre-exploração de recursos naturais e 
da exportação de commodities. 
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As commodities abarcam uma série de produtos que requerem pou-
co beneficiamento, não demandam tecnologia avançada, são voltados 
para a exportação e têm seus preços fixados pelo mercado internacional 
(SVAMPA, 2012). Dentre esses produtos, estão: grãos, como soja e milho; 
metais e minerais, como cobre, minério de ferro, bauxita; e os hidrocar-
bonetos, como petróleo e o gás.

A produção de commodities implica, portanto, a implantação de mo-
noculturas e grandes projetos extrativos. Estes devem vir acompanhados 
também de grandes obras de infraestrutura e logística para escoamento 
da produção, unidades de processamento, como refinarias, usinas etc. – 
os GPDs.

Svampa (2012) destaca que o atual momento da acumulação capitalis-
ta no continente é caracterizado por “la gran escala de los emprendimien-
tos, la tendência a la monoproducción o la escasa diversificación econô-
mica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva” 
(SVAMPA, 2013, p. 32).

Mais do que um padrão de acumulação no continente o consenso das 
commodities aponta a impossibilidade de uma discussão mais ampla so-
bre os rumos do desenvolvimento dos países, tomando o atual caminho 
como inevitável e refutando qualquer posicionamento crítico. 

La aceptación – tácita o explícita – de tal “consenso” contribuye a insta-
lar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en 
el límite, la “sensatez y razonabilidad” de un capitalismo progresista, al 
imponer la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de 
desarrollo extractivista. (SVAMPA, 2013, p.36).

Triunfa, dessa forma, tanto pelo lado progressista como pelo lado con-
servador, a concepção utilitarista do território, visto como quantidades de 
recursos a serem explorados, além de distâncias e barreiras a serem venci-
das. Como expressão dessa lógica no continente, temos a IIRSA (Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), que, como 
destaca Zibechi (2012, p.231), traz o conceito de eixos de integração e desen-
volvimento substituindo o de “região como núcleo da ação governamental, 
privilegiando os fluxos sobre os territórios habitados por povos e nações”.

No território brasileiro, temos o conjunto de grandes projetos em im-
plantação, parte de programas como PAC, e planos como o Brasil 3 tem-
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pos e Brasil 2022, voltados principalmente para infraestrutura e geração 
de energia. 

Dentre os casos emblemáticos, podemos citar as hidrelétricas ama-
zônicas (no sentido de localização e de tamanho) de Belo Monte (Pará), 
Santo Antonio e Jirau (Rondônia), a transposição do Rio São Francisco 
(Nordeste), as ferrovias Norte-Sul e Transnordestina, os complexos in-
dustriais e portuários de Pecém (Ceará), Suape (Pernambuco) e Açu (Rio 
de Janeiro), os minerodutos Minas-Rio e Minas-Espírito Santo, o Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e a Refinaria de Abreu 
Lima (Renest, em Pernambuco).

Todos esses GPDs combinam forte presença estatal com a participa-
ção de fundos de pensão e visam favorecer a expansão do agronegócio 
ou da mineração e do petróleo. Essa presença estatal pode ser direta, por 
meio de empresas como a Eletrobras (Belo Monte, Jirau e Santo Anto-
nio), a Valec (ferrovias), a Petrobras (Comperj e Renest) e até do Exército 
(transposição do São Francisco), ou indireta, por meio do financiamento 
do BNDES a empreiteiras e outros grandes grupos privados. A participa-
ção dos principais fundos de pensão do país, por sua vez, também é mar-
cante nesses GPDs, com aportes significativos de recursos para viabilizar 
tais empreendimentos.

E todos provocaram grandes impactos sociais e ambientais, com des-
locamento compulsório de populações – principalmente indígenas, cam-
poneses, pescadores, ribeirinhos – e destruição de ecossistemas impor-
tantes, como o amazônico, os costeiros (mangues e restingas) e fluviais, 
dos quais o maior exemplo foi a destruição do rio Doce pela Samarco, em 
função do rompimento da barragem de mineração de Fundão, em Maria-
na (Minas Gerais), que não só soterrou de lama povoados inteiros, como 
Bento Rodrigues, como estendeu essa devastação por 800 quilômetros,da 
bacia do rio Doce até o oceano Atlântico. 

Vale considerar ainda que os GPDs, na atualidade, funcionam como 
enclaves territoriais, mas, diferentemente dos antigos enclaves, estes são 
atravessados por redes políticas e econômicas que articulam atores locais, 
regionais, nacionais e globais. 

Antes de estruturar territórios e enclaves, o grande projeto estrutura e 
se estrutura através de grupos de interesses e lobbies, coalizões políticas 
que expressam, quase sem mediações, articulações econômico-financei-



82 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

ras e políticas. O local, o regional, o nacional e o global se entrelaçam e 
convergem, na constituição de consórcios empresariais e coalizões políti-
cas. Projeto industrial, controle territorial, empreendimento econômico e 
empreendimento político se misturam nos meandros dos financiamentos 
públicos, das dotações orçamentárias, das trocas de favores e, como vem 
à tona uma vez ou outra, da corrupção institucional e individual. (VAI-
NER, 2007, p. 12).

Neste contexto, as elites locais são sócias menores dos GPDs, ancora-
dos por grandes empresas, mas importantes para oferecer a estes isenções 
fiscais e licenças ambientais. Assim, o papel do Estado sofre um desloca-
mento quando comparado ao período anterior, pois não se encontra nas 
proposições atuais a invocação das teorias do desenvolvimento polariza-
do, caídas em desgraça sobretudo por sua forte vocação estatista. Trata-se 
de uma articulação entre grandes corporações e Estado em novas bases, 
apoiada no planejamento estratégico para difundir a ideia de que é preci-
so aproveitar as oportunidades abertas pela globalização.

Pela própria massa de capital, território e recursos ambientais mobiliza-
dos, os interesses que se movem através dos GPIs se situam nas grandes 
corporações nacionais e multinacionais. Como visto, no passado, e ain-
da no presente para certos setores, o Estado desempenha papel central 
na viabilização financeira, industrial e política dos empreendimentos... 
(VAINER, 2007, p.19).

Para o autor, trata-se de uma complexa articulação entre Estado, elites 
locais e grandes corporações transnacionais que forja uma nova forma de 
articulação territorial. 

O exame da economia política de cada grande projeto permitiria identifi-
car de que forma atores políticos e empresas nacionais e internacionais se 
associam e mobilizam elites locais e regionais para exercer o controle do 
território, constituindo uma nova geografia física, econômica e política 
que decompõe o território nacional em novos fragmentos glocalizados. 
(Vainer, 2007, p.12).
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Esta nova forma de articulação herda elementos do velho regionalis-
mo, com as inovações do localismo e da globalização, conformando o que 
denomina de neolocalismo competitivo.

Desenvolvimento local, empreendedorismo territorial, atração de capi-
tais, marketing urbano se transformam nos principais instrumentos de 
um planejamento estratégico que não faz senão preparar a submissão da 
nação fragmentada a uma globalização que se projeta sobre os lugares. 
Com o apoio de consultores internacionais ou de agências multilaterais 
que elaboram e difundem a retórica do planejamento competitivo e das 
estratégias territoriais empreendedoristas, o neo-localismo competitivo, 
espécie de “paroquialismo mundializado”, constitui ele também vetor da 
fragmentação. (VAINER, 2007,p.13).

Portanto, compreender os GPDs e seu papel na estruturação do espa-
ço geográfico contemporâneo é de fundamental importância.

Considerações finais

Os GPDs foram considerados neste texto como uma das expressões mais 
marcantes do recente período neodesenvolvimentista no país, uma vez 
que combinavam forte presença estatal articulada com o grande capital 
e reforçavam a inserção subordinada do país no cenário internacional 
como exportador de commodities agrícolas e minerais.

Mas, quando dizemos período neodesenvolvimentista, não estamos di-
zendo que se tratou de um novo modelo de desenvolvimento, pois, se en-
tendemos o neoliberalismo como a expressão política da hegemonia do 
capital financeiro no mundo contemporâneo, não é possível considerar o 
neodesenvolvimentismo da era petista como um novo modelo, mas como 
uma versão matizada do neoliberalismo, que buscou conciliar as bases 
essenciais do neoliberalismo com novas estratégias de desenvolvimento 
econômico e social, mas que nem de longe rompem com o papel subal-
terno do país no cenário internacional. Ao contrário, reforçam a inserção 
do país como exportador de commodities, reprimarizando sua pauta de 
exportações, o que, em um cenário favorável para estas, permite alguma 
redistribuição interna dos ganhos destas exportações sob a forma de po-
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líticas sociais, como o Bolsa Família e a elevação do salário mínimo, mas 
que não se sustentam quando estas condições internacionais favoráveis 
se desfazem.

Evidenciam-se aqui os limites da posição do Brasil como país su-
bordinado na divisão internacional do trabalho, onde a superexplora-
ção do trabalho e da natureza são as bases da acumulação capitalista, 
repartindo-se os ganhos disto entre o grande capital transnacional e 
sua sócia menor, a burguesia brasileira. E os custos recaem sobre a clas-
se trabalhadora, seja a precariamente inserida no mercado de traba-
lho caracterizado pela superexploração, seja a espoliada pelo avanço 
do capital sobre novas áreas, como no caso dos indígenas, pescadores, 
quilombolas, camponeses, expulsos de suas terras pelos GPDs e a ex-
pansão da monocultura e da mineração a eles associados; assim como 
sobre os trabalhadores recaem os custos ambientais, seja pela desigual 
distribuição da poluição nas cidades, seja pela degradação dos ecossis-
temas onde viviam.

A nosso ver, aí reside o fundamento da crise do neodesenvolvimentis-
mo e as razões para o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016: a 
erosão das condições para a continuidade do pacto político que articu-
lava massas precarizadas, burocracias sindicais controladoras de fundos 
de pensão, agromineronegociantes e o grande capital financeiro transna-
cional. 

Como diz Ruy Braga (2012), a era petista combinava

[…] o consentimento passivo das classes subalternas que, atraídas pelas 
políticas públicas redistributivas e pelos modestos ganhos salariais ad-
vindos do crescimento econômico, aderiram momentaneamente ao pro-
grama governista; por outro lado, o consentimento ativo das direções sin-
dicais, seduzidas pelas posições no aparato estatal, além das incontáveis 
vantagens materiais proporcionada pelo controle dos fundos de pensão. 
(BRAGA, 2012, p. 181, grifos do autor).

Quando as condições da inserção subordinada do país no mercado 
internacional não permitem mais a distribuição de ganhos (ainda que 
desiguais) para todos esses setores, irrompe a disputa política em torno 
dos parcos recursos agora existentes, e há a ruptura do pacto e o reali-
nhamento das posições de classe, com a exclusão das massas precarizadas 



Os Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs): uma análise crítica a partir  da Geografia 85

– enfraquecidas na sua capacidade de mobilização política – e da própria 
burocracia sindical do novo pacto político dominante.

A reprodução do rentismo, a substituição do peso relativo da indústria de 
transformação por indústrias de baixo valor agregado (mineração, petró-
leo, agroindústria...), a legalização das terras griladas, a corrupção gover-
namental endêmica e a flagrante apatia dos movimentos sociais apontam 
para a envergadura da atual regressão política. […]Ao alimentar o mito 
da superação da crise por meio do aumento do consumo popular en-
gendrado pela racionalização das políticas públicas federais, a regulação 
lulista despolitizou a classe trabalhadora. (BRAGA, 2012, p.226).

Com o novo pacto dominante retorna à cena o ultraneoliberalismo, ca-
racterístico da era FHC, com as contrarreformas conservadoras da previ-
dência e trabalhista e o BNDES retomando o papel de financiador de priva-
tizações e a retração dos investimentos das estatais e dos fundos de pensão. 

Mas terá ficado para trás a nova era dos GPDs? Não há dúvidas de que 
essa era deixou como legado destruição ambiental, aprofundamento das 
desigualdades sociais e fragmentação territorial, repetindo como tragédia 
a farsa dos GPDs como estratégia de desenvolvimento, vivenciada duran-
te a ditadura empresarial-militar e repetida no neodesenvolvimentismo da 
era petista. Mas, apesar do refluxo momentâneo dos GPDs, tudo indica 
que estes revelam uma nova e poderosa forma de articulação territorial 
entre Estado, elites locais e grandes corporações transnacionais, o que 
significa dizer que só a democratização do Estado – nas escalas nacional 
e local – e a ruptura com a dependência e a dominação capitalista pode-
rão produzir a afirmação de um novo padrão de organização do espaço 
geográfico em bases socialmente e ambientalmente justas.
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CAPÍTULO 2

A nova “corrida por terras” no estado  
do Rio de Janeiro: grandes projetos,  
expropriação e território

Ana Costa
Eduardo Barcelos
Luiz Jardim Wanderley

Introdução

As transformações ocorridas na sociedade brasileira têm nos processos 
de concentração e centralização do capital e na renda da terra determi-
nações fundantes para compreender as ações parceiras entre o capital e 
o Estado. A partir, principalmente, da década de 1990, a decadência do 
capitalismo industrial, a ascensão do capitalismo financeiro internacio-
nalizado e as diferentes e acirradas formas de acumulação expandida do 
capital alteraram tais processos (CHESNAIS, 1996; IAMAMOTO, 2008). 
Eles justificaram as expropriações e a consequente acumulação por es-
poliação. Tal debate da acumulação primitiva ou originária, conforme 
estudos de Marx (2013, 2008), Luxemburgo (1970) e Lênin (2012), foi 
atualizado recentemente por Harvey (2012) e Fontes (2010).

Neste trabalho, o esforço investigativo se torna complexo, pelas ações 
particulares que o Estado vem desempenhando, que historicamente as-
sume a importância nos processos de ampliação e acumulação do capital. 
Isso acontece não só na viabilização do empreendimento por meio de 
crédito bancários – oriundo do fundo público –, na construção de in-
fraestruturas essenciais e/ou na desoneração dos grupos empresariais dos 
impostos a serem pagos, mas também quando se garante ao grupo em-
presarial a terra: a base material de reprodução e relevante fonte de renda.

O repasse da terra ao empresariado via Estado tem diferentes formas 
processuais, dentre as quais doações e venda de terras públicas, legitima-
ção de invasões ilegais por meio da grilagem, concessões de usufruto de 
terras do Estado, desapropriações de terras privadas e tradicionalmente 
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ocupadas. Nesta última, o Estado, desapropriada a terra, a repassa aos 
representantes do capital com finalidades rentistas e de produção ou res-
tringe seu uso para fins de reserva de capital – em Unidades de Conser-
vação, por exemplo. Nesta análise, as leituras de Mandel (1982), Harvey 
(2005, 2008), Fontes (2010) e Agamben (2004) foram fundamentais.

No cenário mais recente, o projeto neoliberal assume um perfil cada 
vez mais distinto, envolvendo uma combinação e atrelamento de econo-
mias, modos de vida e funcionamentos do Estado às determinações do 
capital internacional. O  modus operandi  e o seu consequente discurso 
tornam-se cada vez menos reveladores dos propósitos em jogo. O pri-
meiro a ter que se ajustar às novas modalidades de gestão neoliberal do 
capitalismo é o Estado, devendo ele, primeiramente, reduzir os gastos so-
ciais através da adoção de medidas político-econômicas de privatização, 
mercadificação, financialização, administração e manipulação de crises 
e redistribuições. Como afirma Harvey (2008, p. 177), esse também “re-
distribui renda e riqueza por meio de revisões dos códigos tributários 
[…] e o oferecimento de uma vasta gama de subsídios e isenções fiscais a 
pessoas jurídicas, inclusive sobre o lucro”.

Ao discutir as principais características do processo de “acumulação 
por espoliação”, Harvey (2008) apresenta a “privatização e mercadificação 
como aquelas que têm o objetivo de abrir novos campos à acumulação do 
capital, considerados até então fora do alcance da lucratividade”. Do tipo 
utilidade pública, cabe destaque: a “água, telecomunicações, transporte” 
e a “crescente dilapidação dos bens comuns ambientais globais: terra, ar 
e água” (HARVEY, 2008, p. 172-173). Para ele, a acumulação por espo-
liação é uma das formas de resolução pelo capital de suas contradições, 
tentando eliminar ou alterar tais contradições, ao mesmo tempo que cria 
e recria novas contradições. Deste modo, “tal como no passado, o poder 
do Estado é empregado com frequência para impor esses processos mes-
mo contra a vontade das populações” (HARVEY, 2008, p. 173). 

As estratégias utilizadas secularmente nos processos de expropriação 
dos recursos naturais e, particularmente, as terras são marcadas por di-
ferentes formas de violência. A coerção pela violência é característica do 
processo de acumulação primitiva (MARX, 2013), sendo reinventada, 
atualizada e adequada aos diferentes contextos históricos, espaciais, eco-
nômicos e sociais. Para Fontes (2010, p. 44), “esse solo social – a expro-
priação – pode parecer a muitos como excessivamente simples, […] para 
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compreender o capitalismo. De fato, mesmo insuficiente para explicar a 
totalidade das relações capitalistas, é, entretanto, sua condição necessá-
ria”.

Harvey aponta que o espaço é fundamental para pensar estratégias 
para saídas para as crises de acumulação e para quando o capital neces-
sita crescer. Assim, as questões da financeirização do capital e a contra-
dição da ausência ou incapacidade de produção têm na terra rural ou 
no solo urbano elementos concretos e fundamentais para o processo de 
acumulação. As especulações fundiárias e imobiliárias ganham destaque 
como forma de garantir investimentos mais sólidos sem a necessidade de 
aportes de capital na produção. A renda da terra funciona, então, como 
uma alternativa de ganhos de baixo risco em situações de crise econômi-
ca (COSTA, 2018).

Os megaempreendimentos urbanos e regionais têm servido atual-
mente como estratégias pelas quais os agentes capitalistas utilizam os es-
paços como mercadoria, inventando (via especulação) e recriando valor. 
É importante observar como o Estado burguês contemporâneo tem se 
caracterizado como o grande agente financiador dos megaempreendi-
mentos. Portanto, o Estado é condição sine qua non para o capital em 
tempos de mundialização financeira, privatizando o fundo público a fa-
vor dos interesses do grande capital, nacional e internacional, altamente 
concentrado e centralizado.

Os megaempreendimentos exigem também a apropriação de grandes 
porções de terra para serem realizados e para servirem de políticas com-
pensatórias aos danos ambientais. Na maior parte das vezes, é o Estado 
quem oferece as condições ao capital para aquisição e preservação das 
terras, por meio de expropriações, grilagens ou compras a preços subes-
timados. Com o “monopólio da violência e suas definições de legalidade, 
[o Estado] tem papel crucial no apoio e na promoção” (HARVEY, 2012, 
p. 123) dos processos de privatização das terras, na expulsão violenta de 
camponeses; na supressão de formas alternativas de produção e consu-
mo, dentre tantas outras espoliações vivenciadas pelas populações atingi-
das nos territórios dos megaempreendimentos.

Neste texto, apresentaremos alguns elementos da relação comple-
xa entre Estado, Grandes Projetos e a apropriação de terras no con-
texto de crescimento do mercado de commodities no estado do Rio de 
Janeiro nestes últimos anos, especialmente desde 2007. As relações e 
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desdobramentos envolvidos nesta trama apontam para um avanço do 
capital sobre novos territórios – uma corrida por terras – no interior 
da agenda de desenvolvimento, configurando novos modos de partilha, 
distribuição e domínio da terra e da propriedade fundiária. A partir da 
experiência de implantação dos grandes projetos de desenvolvimento 
no estado, apresentamos algumas reflexões sobre a centralidade da terra 
e da dimensão fundiária no recente ciclo de desenvolvimento. Busca-se 
analisar as transformações fundiárias e a reconcentração da proprie-
dade da terra como dimensão constitutiva das novas reconfigurações 
do capital e como o espaço agrário se tornou o centro dos embates e de 
novas conflitividades com a implantação dos GPDs. A forma pela qual 
a propriedade se transmutou em fator constitutivo da reprodução do 
capital por meio dos GPDs nos indica uma reposição e complexificação 
da conflitividade no espaço agrário pela própria mudança que ocorre 
no interior deste ciclo, onde a dinâmica das lutas sociais e populares se 
inflexionam, mudam de sentido simultaneamente à constituição desta 
nova ordem que se impõe.

A “corrida por terras” e a centralidade do espaço agrário na geo-
grafia dos grandes projetos

A aquisição de terras e propriedades por empresas e governos para inves-
timentos diretos em projetos globais é um processo que ocorre há vários 
séculos em boa parte do mundo. Em cada região, é possível encontrar 
fases específicas nas diferentes geografias destas aquisições. Quando Da-
vid Harvey (2005b) propôs a teoria do ajuste espacial, ele tentou com-
preender essencialmente esta dinâmica de aquisições do capital, ou seja, 
o papel do espaço e das reconfigurações geográficas e, também, de incor-
poração de terras no processo de acumulação. Ele afirmava a existência 
de uma necessidade constitutiva do capitalismo de se expandir e adquirir 
novos espaços de acumulação na medida em que ocorriam crises e/ou 
mutações no interior do sistema (HARVEY, 2005).

Seja para atenuar contradições e “compulsões internas” do sistema ou 
para garantir a expansão dos negócios em tempos de crescimento e valo-
rização mercantil, o ajuste espacial teria o efeito de expandir a atividade 
capitalista e criar novas necessidades em outras regiões, buscando a mais-
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-valia relativa de localização.1 Ou seja, a expansão geográfica permitiria 
que o capital acessasse novas reservas de recursos e de força de trabalho 
e desenvolver sua dinâmica em outras bases sociogeográficas. Permitiria, 
assim, expandir a lógica da propriedade privada e da mercadoria para 
outros territórios, num processo de acumulação por espoliação (HAR-
VEY, 2012).2

Nas últimas duas décadas, essa necessidade de expansão e de novas 
aquisições territoriais esteve ligada aos processos de internacionalização 
e de aumento da demanda de bens primários para o abastecimento da 
economia global. Consecutivamente, cresce a valorização de territórios 
ricos em recursos naturais ainda não explorados pelos grandes circuitos 
da mais valia. 

Na América Latina, a conjuntura favorável à comercialização de bens 
e recursos naturais (petróleo, mineração, energia, produção de grãos, 
madeira etc.) significou a formação de novas frentes de ocupação/inva-
são territorial por meio de projetos extrativos e de infraestrutura. Para 
tanto, permitiu-se não somente a intensificação da concentração das ter-
ras e de grandes domínios exclusivos para empresas, como também um 
recrudescimento e complexificação dos conflitos e problemas agrários. 
Como a extração e o processamento de matérias-primas são atividades 
que demandam áreas com alto grau de especificidade locacional e exigem 
controle e vigilância permanentes, a expansão da grande “propriedade 
industrial” cresceu e atingiu territórios até então periféricos na reprodu-
ção do capital globalizado.

1 A mais-valia relativa é aquela extraída pelo incremento tecnológico e pelo progresso 
técnico, quando o capitalista não consegue mais aumentar a produção pelo aumento da 
exploração do trabalho e pela ampliação dos sistemas repressivos sobre os trabalhadores. 
Para João Bernardo (2009), o mecanismo da mais-valia relativa se assenta na incorpora-
ção de um valor decrescente na força de trabalho e só deve ser apresentado em termos de 
linhas de produção reciprocamente integradas. Mas por outro lado, a mais-valia relativa 
é também extraída quando o capitalista expande seus negócios, ou melhor, expande a 
geografia de seus negócios. “É a mais-valia relativa que garante a reprodução alargada do 
capital, a expansão do modo de produção” (BERNARDO, 2009, p. 113). 
2 A ideia de Harvey nos mostra que a mudança espacial da atividade capitalista é sempre 
desejada, mesmo considerando que a acumulação do capital pode ser garantida pela inten-
sificação da atividade social já existente (criação de novos desejos, inovação tecnológica, 
superexploração da força de trabalho). Significa, ainda, que a dinâmica da acumulação é 
coordenada junto com o espaço, ou seja, a expansão geográfica do capital (ou nos termos de 
Harvey, as ordenações espaço-tempo) pertence à dinâmica da acumulação capitalista.
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Segundo Sauer (2010) e Sassen (2016), podemos analisar esta expan-
são territorial como a conjunção de cinco aspectos: a) a produção de um 
subconsumo declarado e a necessidade de atender a certas demandas fu-
turas por produtos e/ou matérias-primas – como o crescimento recente 
nas demandas por grãos, agrocombustíveis, celulose e minérios; b) a des-
valorização do preço da terra, que implica abrir o leque de compradores e 
a terra se tornar um fator especulativo e de concorrência no mercado; c) 
as crises cambiais, como a de 2008, e a necessidade de buscar novos negó-
cios; d) o aumento da produção agrícola e os ganhos de produtividade em 
regiões mais férteis e com maior abundância de terras; e e) a ampliação da 
fronteira agrícola para atender a demandas alternativas, como o mercado 
de “energias limpas”.

Especificamente a partir de 2006, estes fatores foram convergindo, e 
estas aquisições foram intensificadas mundo afora, em particular nos paí-
ses periféricos, o que marcou um momento específico na financeirização 
do capital e na estrangeirização das terras. Estima-se que em torno de 200 
milhões de hectares tenham sido adquiridos entre 2006 e 2011, sobretudo 
na África, Ásia e América Latina, por empresas estatais e grandes corpo-
rações (SASSEN, 2016). Seja por inversões diretas – a partir de contratos 
de compra e venda –, seja a partir da transferência da propriedade e do 
patrimônio estatal – por meio de concessões governamentais ou atos de-
sapropriatórios –, estas aquisições foram reforçando cada vez mais o elo 
existente entre o crescimento dos setores extrativistas e a concentração da 
propriedade da terra.

Charlotte Castan, citado por Bartra (2014), argumenta também que a 
compra de terras se tornou o maior negócio global nas últimas décadas. 
Segundo a autora, entre 2001 e 2011 foram 228 milhões de hectares nego-
ciados em todo o mundo, em 2.012 contratos de compra e venda. 

Esta nova ofensiva territorial só encontra paralelo naquilo que acompa-
nhou a expansão inicial do comércio em todo o planeta. Se nas origens 
do mercantilismo as sociedades estavam formadas para entrar nos ter-
ritórios ultramarinos como aqueles que carregavam o nome descritivo 
do Mistério e Companhia dos Comerciantes Aventurantes, para a des-
coberta de regiões, domínios, ilhas e lugares desconhecidos, e anos mais 
tarde empresas como a Compagnie Francaise du Congo teria 4 milhões 
e 300 mil hectares nas colônias e os Caoutchoucs Produities do Lobac, 
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tinham mais de 3 milhões, hoje a Coreia Daewo Logistics tem um milhão 
e 300 mil hectares em Madagascar, a Global Green Energy, quase um mi-
lhão nesse mesmo país, bem como no Mali e na Guiné, enquanto a China 
comprou dois milhões e 800 mil na República Democrática do Congo. E 
ainda “alguns dizem que o colonialismo é uma coisa do passado”, escreve 
em um relatório de 2008 o grupo GRAIN, que estudou bem essas ques-
tões. (BARTRA, 2014, p. 115-116).

Um mergulho pelos dados nos mostra que os setores e projetos liga-
dos ao agronegócio de grãos, de oleaginosas e forragens, além da produ-
ção de madeira e agroenergia, lideram a corrida por aquisições de terra 
em todo o mundo.

Dados de referências cruzadas do Land Matrix mostram que a produ-
ção de biodiesel é responsável por mais de 37% das terras adquiridas 
após 2006. Em comparação, culturas alimentares somam 25% do total 
de referências cruzadas, seguida de 3% para a criação de animais e 5% 
para outros cultivos não alimentares. A agricultura no sentido amplo, 
incluídos os cultivos alimentares e industriais, responde por 73% das 
aquisições que conhecemos a partir de referências cruzadas. Os restan-
tes 27% de terras adquiridas são destinadas ao florestamento e ao se-
questro de carbono, à extração mineral, à indústria e ao turismo. (SAS-
SEN, 2016, p.116) 

Esta apropriação de terras ascendeu numa conjuntura propícia de 
crescimento dos setores extrativos, com crescimento do consumo e alta 
nos preços, que passaram a protagonizar uma nova “disciplina global” 
na organização de terras. No computo geral dos acordos de compra e 
aquisição de terras, as empresas privadas lideram a lista de compradores, 
com aproximadamente 440 acordos fechados em todo o mundo, seguido 
de organizações públicas e estatais (175 acordos), fundos de investimento 
(cerca de 40 acordos) e, por fim, as parcerias público-privadas, com cerca 
de 25 acordos (SASSEN, 2016). Entre os anos 2000 e 2015, somente as 
empresas privadas adquiriram 42,2 milhões de hectares em todo o mun-
do, sobretudo no Sul global – o número também inclui intenções de com-
pra. Desse total, 26,7 milhões de hectares foram efetivamente comprados 
em um total de 1.004 transações. O Brasil está entre os cinco países com 
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maior área envolvida nessas transações, junto com a Rússia, Indonésia, 
Ucrânia e Papua-Nova Guiné. Somadas, as áreas negociadas pelos cinco 
países no período representam 46% das compras de terra arável levanta-
das pela Land Matrix (BARROS, 2018).

Embora não represente o setor com maiores inversões fundiárias, a 
indústria tem também se beneficiado cada vez mais pela criação de zonas 
econômicas especiais (ZEE), áreas exclusivas destinadas à instalação de 
atividades industriais e serviços associados. Na Índia já foram aprovadas 
571 ZEEs, ocupando um total de 140 mil hectares. Já a China está criando 
na África oito grandes ZEEs. E, no Rio de Janeiro, conforme mostrare-
mos mais adiante, estas ZEEs foram chamadas de zonas especiais de ne-
gócios (ZEN), zonas de interesse industriais (ZII) ou zonas estritamente 
industriais (ZEI) (SASSEN, 2016).

Segundo relatório do Banco Mundial, citado por Sauer (2010), a crise 
cambial de 2008 teria sido também um fator significativo para o aumento 
na demanda por terras em todo o mundo nestes últimos anos, tornando 
a disputa fundiária um fenômeno global. Anterior a 2008, as aquisições 
de terras eram da ordem de 4 milhões de hectares por ano. “Só em 2009, 
mais precisamente entre outubro de 2008 e agosto de 2009, foram comer-
cializadas mais de 45 milhões de hectares, sendo que 75% destes foram na 
África” (BANCO, 2010 apud SAUER, 2016, p. 78).

No Brasil e Argentina, estima-se um montante de 3,6 milhões de hec-
tares adquiridos no mesmo período (2008-2010). Dos 464 projetos de 
investimentos em 2010, 21% estavam nesses dois países (SAUER, 2010). 
Dados levantados pela Folha de S.Paulo (2010) revelaram ainda que, entre 
2007 e 2010, 1.152 imóveis foram adquiridos no Brasil por estrangeiros, 
num total de 515 mil hectares, o que equivale a 22 campos de futebol ad-
quiridos por hora (ODILLA, 2010). Os estados de Minas Gerais e Ama-
zonas são os que concentram mais terras por pessoas físicas e jurídicas 
estrangeiras, cerca de 60% das terras adquiridas em todo o país.

Atualmente, o Mato Grosso e o Matopiba (região de cerrado entre 
os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a última 
fronteira agrícola do país) são as regiões preferenciais de grandes aquisi-
ções, de acordo com Márcio Perin, coordenador da área de Terras da con-
sultoria Informa Economics IEG/FNP, referência na análise dos preços e 
transações de terra no país (BARROS, 2018). Até 2018, o Brasil registrava 
28.323 propriedades de terra em nome de estrangeiros, totalizando uma 
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área de 3,617 milhões de hectares. Deste total, 2,324 milhões de hectares 
(64%) estão nas mãos de empresas privadas. Seria o mesmo que dizer 
que uma área do território nacional quase equivalente à do estado do 
Rio de Janeiro está nas mãos de estrangeiros! A presença internacional é 
notada em 3.205 municípios, ou seja, em 60% dos municípios do Brasil 
(ESTRANGEIROS..., 2018).

Esta ampliação das aquisições de terra decorreu, essencialmente, do 
volume de investimentos estrangeiros aportado nos países, também para 
financiar grandes obras e projetos globais. Estudo encomendado pelo 
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (Nead), ligado ao 
extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (SAUER, 2010), 
mostra um crescimento do montante de Investimentos Estrangeiros Di-
retos (IED) a partir de 2002 no Brasil. Os IED saíram de US$ 4,33 bilhões 
em 2002 para US$ 8,98 bilhões em 2008 (ALVIM, 2009). Já em 2011, se-
gundo a série histórica disponibilizada pelo World Investment Report, o 
país teve seu ápice de IED quando registrou um total de US$ 96,2 bilhões, 
sendo o quinto país a receber o maior montante de IED no mundo. 

Em relação aos IED greenfield,3 o Brasil também se destacou no perío-
do entre 2003 e 2014. O país recebeu investimentos de IED greenfield da 
ordem de US$ 356 bilhões. Deste total, o setor de Mineração e Siderur-
gia foi o que mais recebeu aporte (US$ 76 bilhões), o que corresponde a 
21,4% do total. Já o setor de Carvão, Petróleo e Gás foi o quinto que mais 
recebeu investimentos, chegando a US$ 27 bilhões, ou 7,6% do total. So-
mando com os investimentos relativos às Energias Renováveis – o sétimo 
maior aporte, com um total de US$ 19,5 bilhões – com investimentos 
realizados em Alimentos e Tabaco (US$ 26,4 bilhões), chegamos a um 
IED greenfield total de US$ 148,9 bilhões, sendo 41,9% aportado no setor 
primário da economia.

3 Segundo o autor, “o chamado IED greenfield consiste no montante de investimento re-
cebido pelo país cuja destinação é exclusivamente a criação ou expansão de capacidade 
produtiva das companhias estrangeiras no território nacional. Esta rubrica não inclui, 
portanto, fluxos de capital destinados ao investimento em ativos diversos (portfólio), fu-
sões e aquisições ou incremento de caixa das empresas. Embora o fluxo de IED total seja 
a variável mais relevante, do ponto de vista das contas externas, a principal vantagem em 
analisar o volume de investimento greenfield é a possibilidade de alcançar uma visão mais 
realista dos efeitos do IDE sobre a economia nacional, uma vez que são os investimentos 
em estoque de capital que produzem impactos significativos sobre as variáveis reais como 
emprego e produção” (SILVA FILHO, 2015, p. 8).



98 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Dentre os empreendimentos, podemos citar, no estado do Rio de Ja-
neiro, a Companhia Siderúrgica do Atlântico-Sul – TKCSA, com capital 
alemão da Thyssen e Krupp; a compra do Projeto Minas-Rio, da MMX, 
que inclui o porto de minério e o mineroduto no Porto do Açu, pela mi-
neradora anglo-sul africana Anglo American; e novos poços de petróleo 
e gás oceânicos por petroleiras transnacionais na bacia de Campos.

Ainda na América do Sul, segundo o Observatório do Pré-Sal e da 
Indústria Extrativa, 42% de todo o território colombiano foi tomado por 
áreas de interesse das indústrias extrativas e 55% das exportações no 
Equador dependem do petróleo.4 No Peru, as concessões minerárias titu-
ladas até 2012 ultrapassaram 17 milhões de hectares, mas, se considerar-
mos aquelas que ainda estão em trâmite legal, este valor pode ultrapassar 
23 milhões de hectares. Mais de 30% do total de hectares estão sobre cin-
co regiões que concentram o maior número de comunidades indígenas 
do país (VITTOR, 2012). Já na Bolívia, 80% dos investimentos do Estado 
foram destinados às obras de infraestrutura e promoção da exploração 
de hidrocarbonetos e minerais; no Brasil, mais de 70% da carteira de in-
vestimento do BNDES foi destinada ao setor extrativo e de energia nestes 
últimos anos, setores intensivos em área (VITTOR, 2012, p. 28).

Toda esta movimentação do grande capital transnacional ligado aos 
setores extrativistas e do próprio Estado nos mostra como a apropriação 
do espaço agrário se tornou oportunidade para rendimentos maiores e 
como muitos governos passaram a regulamentar a produção para vender 
e transferir terras e riquezas naturais a investidores estrangeiros. Apesar de 
questões conjunturais explicarem esta corrida acelerada, como a flutuação 
de preços dos alimentos e biocombustíveis e o boom das commodities im-
pulsionando a busca por novas áreas fornecedoras de matérias-primas, há 
fatores históricos que explicam esta dinâmica, envolvendo as relações de 
dependência e subordinação entre países e agentes internacionais.

Isso porque as taxas de lucro se tornaram mais atrativas com a apro-
priação de bens primários e pela monopolização dos investimentos em 
poucos setores (BARTRA, 2014). Os bens privatizados commoditizados 
permitiram grandes ganhos de rendas diferenciais, especialmente com 
a apropriação de terras. Bartra (2014) afirma que tais rendas advêm de 
um capital global comum, especulador e parasitário, que permitiu que 

4  Ver em: http://www.observatoriodopresal.com.br/?p=3243.



A nova “corrida por terras” no estado do Rio de Janeiro 99

os rentistas pudessem neutralizar as tendências decrescentes das taxas 
de lucro, mas também a volatilidade do mercado, forçando a concor-
rência dos capitais sobre recursos naturais favoráveis ao monopólio e à 
especulação por meio de atividades extrativas e de serviços. Para evitar 
as quedas nas taxas diferenciais de renda, aprofundaram-se os “nichos 
monopólicos” de reprimarização, concentração e estrangeirização do 
circuito produtivo. Em tempos de aumento do capital financeiro e do 
consenso das commodities (SVAMPA, 2013, 2012), a inserção econômi-
ca das periferias na economia global acabou se reprimarizando, pois é 
na agricultura, mineração, petróleo e serviços onde se passou a obter 
maiores rendimentos.

Nos países onde os pacotes de ajuste estrutural foram implementados 
sob a cartilha do sistema financeiro, setores como educação, saúde e as-
sistência social, programas de acesso à terra e combate à pobreza foram 
gravemente fragilizados pela marginalização dos governos do Sul global 
às condições internacionais. Este movimento desencadeou um rebaixa-
mento dos governos ao status de “elites predatórias”, a começar pela acei-
tação forçada dos programas e projetos, e um reposicionamento destes 
países como lugares de extração de bens naturais. Com os governos en-
fraquecidos e endividados e a precarização das economias locais, o acesso 
a terras por governos e firmas estrangeiras cresceu (SASSEN, 2016).

Segundo Sassen (2016), este reposicionamento da economia políti-
ca global na diversificação dos compradores e na facilidade de executar 
novos tipos de contratos envolvendo as aquisições de terra afetou várias 
economias locais, regionais e até nacionais, produzindo terra e água mor-
tas. Na escala local/regional, esta tendência de crescimento das aquisi-
ções alterou de forma significativa as economias locais e destruiu formas 
tradicionais de uso territorial, inaugurando uma nova fase de sobrevivên-
cia ao redor do mundo. Este crescimento vem, “acima de tudo, à custa dos 
trabalhadores, das comunidades e da natureza, que são explorados de duas 
maneiras: a maior exploração de seu trabalho e a desapropriação de seus 
bens, conhecimentos e territórios” (BARTRA, 2014, p. 119). Efetivamente, 
esta corrida por terras, além da destruição gradual das economias locais, 
preparou o terreno para as novas necessidades do capitalismo globaliza-
do e, de algum modo, enfraqueceu o setor de manufaturas nacionais, que 
não consegue competir com as grandes empresas estrangeiras e o novo 
aparato industrial chineses.
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[…] essas aquisições de terras em grande escala produziram um espaço 
operacional global que está parcialmente incorporado aos territórios na-
cionais. Elas produzem uma desnacionalização parcial e profunda dentro 
dos Estados nacionais, […] a aquisição de terras por estrangeiros como 
um dos vários processos que desagregam o território nacional. Os con-
tratos criados para estas aquisições tornam-se capacidades de uma lógica 
organizadora desarticulada do Estado nacional, apesar de essas aquisi-
ções operarem dentro de seu território. Além do mais, muitas vezes os 
contratos vão contra os interesses de grande parte da população e do ca-
pital local, que teria muito mais probabilidade de gerar ciclos positivos 
de retroalimentação em diversas regiões do país. […] Mas as tendências 
atuais não prometem muito nesse sentido: esta é uma história de expul-
sões de pessoas, de economias locais e de destruição da biosfera. (SAS-
SEN, 2016, p. 138).

Todas estas mudanças, consequentemente, foram modificando o or-
denamento e a distribuição da propriedade da terra em várias regiões do 
mundo, especialmente no meio rural, forçando novos modelos de par-
tilha da terra e reclassificando áreas a partir de interesses estrangeiros. 
Estas transformações trouxeram novos problemas quanto às formas de 
organização socioeconômica do meio rural e ao modo como se ordena o 
uso, a posse e a propriedade da terra. 

Grandes projetos, grandes propriedades: caracterizando a  
recente “corrida por terras” e o ajuste espacial no estado do  
Rio de Janeiro

As aquisições de terras, a recente corrida pela expansão do mercado de 
commodities e pela criação de áreas de preservação (públicas e privadas) 
ao redor do mundo servem para mostrar a centralidade que o espaço 
agrário (atributo espacial) teve e vem tendo na economia política e no 
capitalismo contemporâneo. As tendências de crescimento dos negócios 
de terra e de recursos naturais envolvendo os setores extrativistas incluí-
ram na ordem do dia as formas capitalistas de organização do espaço e a 
desordem territorial vivida por inúmeras populações.
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No Rio de Janeiro, é a partir de 2007 que esta tendência expansionista 
da economia extrativista ganha uma nova tônica diante das transforma-
ções ocorridas no cenário internacional e nacional. Dentro de um quadro 
de alta nos preços das commodities, o estado do Rio de Janeiro passou a 
induzir o crescimento de segmentos como a indústria do Petróleo e Gás, 
do setor naval e portuário, do petroquímico, além de obras de logística e 
construção civil. Este crescimento significou não apenas uma reestrutu-
ração produtiva movida por mudanças nas estruturas de produção e de 
circulação de mercadorias, mas a relocalização de complexos industriais 
e a disponibilização de novas áreas para negócios.

Ancorado no Planejamento Estratégico do Estado (SEPLAG, 2007, 
2012) e numa sólida relação com o empresariado, este processo signifi-
cou a formação de grandes blocos de investimentos por todo o estado.5 
Privilegiou a criação de novos polos de desenvolvimento articulados entre 
si, coordenados por grandes empresas nacionais e transnacionais, com 
forte apoio institucional e financeiro estatal via empréstimos de bancos 
públicos e isenções fiscais, articulado nas diferentes esferas de governo 
(AGB, 2011). 

Neste contexto, surge uma agenda de grandes projetos de desenvolvi-
mento, sobretudo nas cadeias de commodities, logística e em novas frentes 
de ocupação do território fluminense por meio de obras de infraestrutu-
ra. A implantação de megaprojetos, como o Complexo Industrial-Portuá-
rio do Açu, em São João da Barra (CIPA); o Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí; a siderúrgica TKCSA, em Santa 
Cruz/Rio de Janeiro (hoje Ternium); a expansão do Porto de Itaguaí e a 
implantação do Porto Sudeste, na Baía de Sepetiba; o Arco Metropoli-
tano do Rio de Janeiro, ligando a Baía da Guanabara (Polo Petroquími-
co) à Baía de Sepetiba (Polo Siderúrgico e Portuário); as Hidrelétricas 
de Simplício/Anta em Sapucaia, no rio Paraíba do Sul; a construção do 

5 Estes blocos combinavam coalizões empresariais articuladas pela Firjan (Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Energia, Indústria e Serviços (Sedeis), a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap), além de serviços de inteligência corporati-
va, como a Siplag (Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão), que cuidava do 
monitoramento de projetos e atividades finalísticas das secretarias de Estado (SEPLAG, 
2012, p. 15). Esta articulação garantiu a formação de um modelo de negócios com base 
nas Parcerias Público-Privadas (PPP) e impulsionou formas concretas de redistribuição/
relocalização/criação de novos investimentos e projetos em diferentes regiões do estado.
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maior mineroduto do mundo no Norte e Noroeste fluminense, ligado ao 
Projeto Minas-Rio da Anglo American; expansões da exploração petro-
leira em águas profundas e no Pré-Sal. Todos eles foram impondo formas 
concretas de expansão das novas aquisições fundiárias em todo o estado.

Ora, foi a expansão destes grandes projetos que mobilizou todo um 
aparato de dispositivos jurídicos e administrativos do estado para via-
bilizar aquisições de propriedades, transferências e reclassificações de 
terras destinadas aos projetos produtivos. Foram inúmeros decretos de-
sapropriatórios, contratos de concessão de uso, cessões de uso, aluguel e 
servidões fundiárias, liminares judiciais, licenças ambientais, reclassifica-
ção de áreas, novos zoneamentos distritais e planos diretores municipais. 
Estes mecanismos extraeconômicos facilitaram a liberação de grandes 
quantidades de terra ao mercado de terras e aos interesses de capitais 
estrangeiros, como fundos de pensão, bancos e corporações globais.

No litoral norte fluminense, por exemplo, os municípios litorâneos de 
Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã e São João da Barra reformu-
laram o zoneamento distrital e os planos diretores para a atração de novos 
investimentos. Aquecidos pelos altos investimentos no setor de Petróleo e 
Gás, ramo naval e portuário, estes municípios reclassificaram a divisão e 
o ordenamento distrital para facilitar a criação de novas áreas e proprie-
dades de uso industrial. Para isso, parte das áreas rurais e periurbanas fo-
ram reclassificadas nos planos diretores como zonas industriais e, com a 
nova categorização, convertidas em ativos de mercado. Outros municípios 
também promoveram reordenamento da legislação de uso territorial para 
se tornarem mais atrativos para investimentos demandadores de terras, 
como, por exemplo, Maricá, Itaguaí e Itaboraí, na região metropolitana.

Foi assim que os chamados distritos industriais foram criados. Trata-se 
de extensas áreas exclusivas concebidas para atrair empresas nacionais e 
estrangeiras, com facilitações tributárias e de infraestrutura. Estes distri-
tos vêm sendo criados por atos do poder executivo municipal e estadual 
e tiveram, nestes municípios, diferentes denominações: Zona Especial de 
Negócios (ZEN), Zona de Interesse Industrial (ZII), Zona Estritamente In-
dustrial (ZEI) ou Zona de Especial Interesse Industrial (ZEII). 

Estes territórios exclusivos foram planejados pelo Estado e implan-
tados, basicamente, nos espaços periurbanos e rurais, ao longo da pe-
riferia das sedes municipais. Ao contrário dos condomínios industriais 
privados, onde o empreendedor prepara toda a infraestrutura da área, 
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estas zonas foram dotadas de infraestrutura, como energia elétrica, rede 
de abastecimento de água e de esgoto, vias de acesso, pavimentação e 
estrutura para comunicações, toda ela ordenada pelo poder público. São 
médias e grandes áreas específicas do município destinadas ao fomento 
de atividades “exclusivas”, no caso industriais, serviços de logística, esto-
cagem, automação e gestão de processos.

Estes distritos, bem como as zonas exclusivas, seguiram a lógica pro-
posta e recomendada pela Codin (Companhia de Desenvolvimento In-
dustrial do Estado do Rio de Janeiro) e as diretrizes dos Planejamentos 
Estratégicos do Estado (SEPLAG, 2007, 2012), que fomentavam a am-
pliação do investimento por meio da interiorização de projetos de de-
senvolvimento e da formação de novos polos de dinamismo econômico. 
A companhia estimulou e vem estimulando a atração da indústria, ofer-
tando estoques de terras (ou banco de áreas) e suporte financeiro e tribu-
tário (isenções e incentivos), impulsionando e criando usos específicos 
nas regiões, segundo suas “vocações”. “Nos Distritos Industriais, a Codin 
possui o controle, manutenção e atua na comercialização dos lotes para a 
implantação de empreendimentos, e tem a responsabilidade na provisão 
da infraestrutura em articulação com órgãos e concessionárias do Estado. 
Além da gestão dos distritos, a Codin possui um banco de áreas, públicas e 
privadas, visando disponibilizar um maior número de alternativas locacio-
nais aos novos projetos empresariais.”6

Atualmente, sob o controle da Codin, estas áreas desapropriadas e 
adquiridas já somam quase 9 mil hectares. São 10 distritos industriais 
com estoque de terra e áreas exclusivas para a implantação de indústrias e 
serviços de logística, distribuídos nas regiões Centro-Sul, Metropolitana 
e Norte Fluminense.

6 Disponível em: https://mooola.riooportunidadesdenegocios.com.br/entidades-da-ca-
mara/codin/.
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Tabela 1. Distritos industriais sob a gestão da Companhia de Desenvolvimento  
Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Distrito Industrial
Região

Área
(hectares)

Campo Grande Metropolitana 250
Campos dos Goytacazes Norte 100

Duque de Caxias Metropolitana 250
Macaé Norte 40

Paciência Metropolitana 43
Palmares Metropolitana 50

Queimados Metropolitana 530
Santa Cruz Metropolitana 620

São João da Barra Norte 7.036
Três Rios Centro-Sul 40
TOTAL 8.959

       Fonte: Codin (site). Elaboração dos autores.

No município de Quissamã (RJ), a ZEN foi criada em 2006 em plena 
ascensão da cadeia produtiva de Petróleo e Gás, visando atrair investi-
mentos agroindustriais, industriais e logísticos. A ZEN 4 e 5 do municí-
pio (já existem outras três), com cerca de 1.200 hectares, está projetada 
para sediar o Complexo Logístico Farol/Barra do Furado, no distrito de 
Barra do Furado, no limite com o município de Campos dos Goytacazes, 
um projeto de logística pesada em apoio às atividades offshore do petró-
leo. Estas duas estão incluídas na Lei de Incentivos Fiscais, nº 4.533/2005, 
que define em 2% o ICMS para empresas (ALMEIDA, Rubem, 2013). 
Esses dois zoneamentos atingem diretamente as atividades da Colônia de 
Pesca Z-27, sobretudo os trajetos de acesso ao mar e a circulação pelas 
áreas de pesca. 

Em Carapebus, a ZEN abrange cerca de 25 hectares e se formou às 
margens da BR-101. Já a recém-criada ZEN de Conceição de Macabu, de 
120 hectares, concede até 80% de isenções em taxas e emolumentos, além 
de incentivos fiscais de 50% para ISS, IPTU e ITBI.7 

No município de Rio das Ostras, a etapa 2 da ZEN municipal, inspira-
da no sucesso da ZEN 1, disponibiliza mais 100 hectares para a implanta-
ção de cerca de 80 empresas, a custos mínimos de apenas R$ 0,60 por me-

7 Disponível em: http://www.conceicaodemacabu.rj.gov.br/noticia/12332.
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tro quadrado e concessão de uso por até 15 anos.8 As ZENs do município 
têm formado verdadeiros “cinturões industriais” ao redor de áreas rurais 
e assentamentos, como o caso de Cantagalo, forçando e influenciando 
a mudança de usos do solo e práticas espaciais na região. Em Macaé, o 
novo pacote de incentivos fiscais proposto pela prefeitura, em 2015, para 
manter e atrair novas empresas da cadeia de petróleo e gás para zonas in-
dustriais exclusivas prevê isenções de impostos de até 36 meses, redução 
de 25% do Imposto Sobre Serviços (ISS) e a isenção de 100% do Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU).

Foto 1. Lógica de novo uso territorial dos distritos industriais – Macaé (RJ)

 

Fonte: Brust (2015). Foto: Rui Porto Filho.

No leste metropolitano, a formação destes distritos industriais é ainda 
mais preocupante, visto que a região é deficitária de serviços e infraes-
trutura; é altamente povoada; já se encontra fortemente poluída; além 
da especulação imobiliária e demanda por habitação, como no caso de 
Itaboraí, local de instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janei-

8 Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/rio-das-ostras-inaugura-infra-es-
trutura-de-zona-de-negocios-recebe-novas-empresas-4204006.
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ro, o Comperj. O novo plano diretor do município prevê a formação de 
uma ampla zona industrial com condições fiscais diferenciadas, dividida 
em duas subzonas, sendo a primeira no bairro Engenho Velho, onde já 
existe um pequeno condomínio de indústrias, e o segundo ao longo da 
BR-493, às margens do Arco Metropolitano, que liga esta região ao Polo 
Siderúrgico e Portuário, na Baía de Sepetiba (MUNICÍPIO..., 2014), e às 
principais rodovias do estado.

Junto à formação de zonas especiais houve ainda outras ações gover-
namentais voltadas ao ordenamento territorial dos municípios. Na im-
plantação do Comperj, além da alteração no macrozoneamento munici-
pal, foi publicado um conjunto de decretos governamentais, desde 2006, 
para fins de desapropriação de terras situadas nos municípios de Itaboraí, 
Magé, Guapimirim, Duque de Caxias e Maricá. O Decreto Presidencial 
S/N de 13 de junho de 2006 desapropriou, em Itaboraí, de uma só vez, 
4.400 hectares para a construção e instalação da unidade de refino do 
Complexo (BRASIL, 2006). 

Já o Decreto Municipal nº 51, de 10 de junho de 2008, desapropriou 
1.100 hectares para a passagem de dutos, vias de acesso ao Complexo até 
a BR-493, faixas de servidão para linhas de transmissão e área florestal 
(ITABORAÍ, 2008). 

No Decreto Presidencial S/N de 31 de dezembro de 2010, a área de-
sapropriada foi de 992 hectares para o prosseguimento do projeto, fa-
cilitando a implantação de outras estruturas logísticas, como via férrea, 
tubulações de produtos químicos, instalações elétricas, adutoras, estrutu-
ras de telecomunicações e demais facilidades necessárias a permitir sua 
construção e transporte de produtos químicos (BRASIL, 2010). 

No Decreto Federal S/N de 2 de setembro de 2013, a área desapro-
priada foi de 72 hectares, destinada à construção do emissário de esgotos 
industriais até o litoral de Maricá (BRASIL, 2013). Este município vem se 
adequando para sediar o Polo Naval de Jaconé, da Petrobras, e, recente-
mente, em 2013, alterou seu plano diretor e as leis de uso do solo, criando 
uma Zona Especial de Interesse Industrial de 3 mil hectares (MARICÁ..., 
2013). Há ainda o Decreto do Oleoduto Comperj-Reduc (Refinaria da 
Petrobras em Duque de Caxias), que desapropriou cerca de 300 hectares 
para a passagem dos dutos em três municípios (ALMEIDA, Hélio, 2013), 
e o decreto de desapropriação de 1.500 moradias, em Itaboraí e São Gon-
çalo, para a construção do Porto da Petrobras, para desembarque dos 
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equipamentos na baía de Guanabara, obra ligada também ao Comperj 
(COM OBRAS..., 2011). 

Foto 2. Vista aérea do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)

Fonte: PAC (UPGN..., 2018)

Junto ao Comperj, no município de Guapimirim, o Decreto Estadual 
nº 43.030, de 15 de junho de 2011, declarou a área do Parque Natural 
Municipal das Águas, criado em 2013, como de utilidade pública para 
efeito de desapropriação, totalizando 1.830 hectares. Consta no Decreto 
Municipal nº 972, de 2 de janeiro de 2013, de criação do Parque, que os 
recursos para implantação viriam da Petrobras como parte das condicio-
nantes do Comperj. 

Ainda na escala metropolitana, precisamente na franja leste urbana e 
periurbana, temos: o Decreto Estadual nº 44.430, de 23 de setembro de 
2013, declarou de interesse social para fins de desapropriação terras e ben-
feitorias em Urindy – 3º Distrito de Cachoeiras de Macacu – para o reas-
sentamento de famílias a serem desalojadas na construção da barragem 
no rio Guapiaçu; e o Decreto Estadual nº 44.457, de 1 de novembro de 
2013, desapropriou áreas e benfeitorias atingidas para a formação do lago 
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da barragem, somando juntos cerca de 2.500 hectares destinados à desa-
propriação ao longo do vale do rio Guapiaçu e podendo expropriar quase 
1.100 agricultores (AGB, 2014). O projeto da barragem do Guapiaçu, para 
formação de reservatório para abastecimento de água direcionada à por-
ção leste da região metropolitana, foi criado como contrapartida ambiental 
aos impactos hídricos do Comperj, a ser financiado pela Petrobras. Poste-
riormente, em 2019, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado 
entre Ministério Público Estadual, governo do estado do Rio de Janeiro e 
Petrobras anulou essa contrapartida, ao menos até a realização e conclusão 
do estudo de reforço hídrico e do Plano de Segurança Hídrica do Estado 
do Rio de Janeiro.

Já no oeste metropolitano, no contato com a baía de Sepetiba, no bair-
ro de Santa Cruz, a siderúrgica TKCSA-Vale (hoje Ternium) foi implan-
tada por meio de decreto estadual sobre uma área de 900 hectares, in-
cluindo uma área de manguezal preservado, culminando na remoção de 
75 famílias de agricultores sem-terra do acampamento Terra Prometida, 
que trabalhavam no local. 

No ramo da silvicultura industrial, as iniciativas de fortalecimento do 
setor se deram com o zoneamento de áreas prioritárias e a definição de 
distritos florestais. Nas regiões Norte e Noroeste do estado, o Plano Básico 
da Silvicultura Sustentável do Norte-Noroeste Fluminense 2011 (PBSS),9 
considerado o maior projeto de silvicultura do estado do Rio de Janeiro, 
indicou uma área potencial definida em 1,5 milhão de hectares para pro-
jetos florestais com fins econômicos em todo o estado (GANDRA, 2011). 
O Plano propunha a implantação de cultivos comerciais nas chamadas 
“zonas de preferência”, três macroáreas potencialmente aptas à silvicul-

9 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 platafor-
ma de produção florestal integrada. Visa construir, a partir de um modelo de negócios via 
fomento florestal, um novo estoque de madeira, com vinculação às indústrias de trans-
formação. Estímulo a grandes cadeias produtivas, como a de papel e celulose. Fomento 
às relações de integração com a indústria. Articulação com os grandes projetos logísticos, 
como o Porto do Açu/Barra do Furado. Desenvolvimento de plataforma de exportação 
florestal, com escala compatível aos mercados regionais-globais. Modelo regulatório ba-
seado 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
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tura, definidas por critérios ambientais para a primeira etapa do proje-
to. Estas zonas foram consideradas mais “favoráveis” à implantação da 
atividade por concentrarem as terras mais degradadas, improdutivas e 
subutilizadas do estado.

O Decreto Estadual nº 45.597, de 10 de março de 2016, consolidou 
todo este esforço de expansão de novas áreas exclusivas para a atividade 
de silvicultura. O decreto, seguindo os critérios de aptidão e favorabili-
dade ambiental, definiu áreas destinadas à implantação de distritos flo-
restais, onde será incentivada a prática da silvicultura (cultivo de árvo-
res). Estes distritos são macrozonas definidas pelo Estado que abrangem, 
parcialmente, áreas de 25 municípios, sendo a maioria deles localizados 
na região Norte-Noroeste do Estado, mas também nas regiões Serrana e 
Médio Paraíba. Somados, são cinco distritos florestais: Médio Paraíba, 
com 166.597 ha; Serrano, com 72.843 ha; Noroeste, com 97.845 hectares; 
Norte 1, com 185.957 hectares; e Norte 2, com 108.041 ha, totalizando 
mais de 631 mil hectares.10

Todas estas situações nos indicam, portanto, a centralidade do es-
paço agrário no interior das dinâmicas de aquisição e especulação da 
terra decorrente do processo de expansão de grandes obras e projetos. 
Para se ter uma ideia, vejamos os três maiores GPDs do estado na ta-
bela a seguir. A liberação de terras por desapropriação e a apropriação 
de áreas para estes projetos revelaram-se um poderoso mecanismo de 
reconcentração fundiária e de formação de novos latifúndios, agora 
de caráter industrial-portuário. Considerando as áreas desapropriadas 
para os empreendimentos, as áreas adquiridas por contrato de compra 
e venda e as áreas liberadas/disponibilizadas para projetos de compen-
sação ambiental exigidos no licenciamento das obras, somados, foram 
36.018 hectares adquiridos e refuncionalizados entre 2006 a 2013 para 
atender aos interesses desta agenda, uma média de 4.145 hectares apro-
priados por ano.

10  Para maior aprofundamento do tema da silvicultura no estado do Rio de Janeiro, ver 
o texto de Thiago Lucas neste livro.
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Tabela 2. Aquisições fundiárias e áreas desapropriadas no estado do Rio de Janeiro 
para a implantação de grandes projetos de desenvolvimento (2006-2013)

Projeto Instrumento legal Área 
(hecta -res) Finalidade

Companhia 
Siderúrgica 
do Atlântico 

(CSA)
s/informação 900 Instalação da unidade siderúrgica. Segun-

do o EIA, serão utilizados 767 hectares

Complexo 
Petroquí-

mico do Rio 
de Janeiro 

(COMPERJ)

Decreto nº 42.030, 
de 15 de junho de 

2011
1.830

Altera a área do Parque Natural Muni-
cipal das Águas, declarada de utilidade 

pública para fins de desapropriação 

Decreto nº 44.430, 
de 23 de setembro 

de 2013
400

Desapropriação para reassentamento de 
famílias atingidas pelo lago da barragem do 

Guapiaçu (medida de compensação am-
biental do Complexo)

Decreto nº 44.457, 
de 1 de novembro 

de 2013
2.100

 Desapropriação em área de inundação do 
lago da barragem do Guapiaçu (medida 

de compensação ambiental do Complexo)
Decreto do Oleoduto 

Comperj-Reduc 300 Desapropriação para passagem de dutos 
em três municípios

Decreto Federal S/N, 
de 2 de setembro de 

2013
72

Desapropriação de faixas de servidão 
para a passagem do emissário de efluentes 
industriais até o litoral, em Maricá

Decreto Presidencial 
S/N, de 31 de de-
zembro de 2010

992

Desapropriação para implantação de 
outras facilitações logísticas, como via 

férrea, tubulações de produtos químicos, 
instalações elétricas, adutoras, estruturas 
de telecomunicações e demais facilidades 

necessárias a permitir a construção e o 
transporte de produtos químicos

Decreto Municipal 
nº 51, de 10 de junho 

de 2008
1.100

Desapropriação em Itaboraí para a passa-
gem de dutos, vias de acesso ao Comple-
xo até a BR-493, faixas de servidão para 

linhas de transmissão e área florestal
Decreto Presidencial 
S/N, de 13 de junho 

de 2006
4.400 Desapropriação para a construção e insta-

lação da unidade de refino do Complexo

Complexo 
Industrial-
-Portuário 

do Açu 
(CIPA)

Decreto Estadual 
nº 41.585, de 5 de 
dezembro de 2008

3.284*
Desapropriação destinada à criação do 
Distrito Industrial de São João da Barra 

(DISJB)Decreto Estadual 
nº 41.584, de 5 de 
dezembro de 2008
Decreto Estadual 

nº 41.915, de 19 de 
junho de 2009

4.237* Ampliação do Distrito Industrial de São 
João da Barra

Decreto Estadual 
nº 41.916, de 19 de 

junho de 2009
7.036

Dispõe sobre os novos limites do DISJB, 
com base nas alterações da Lei Municipal 
nº 115/2008, que fixou as zonas de expan-
são industrial do município de São João da 

Barra 

Decreto Estadual 
nº 41.998, de 19 de 

agosto de 2009
485* Supressão da comunidade de Água Preta 

do DISJB
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Contrato de Compra 
e Venda – Fazenda 

Caruara
4.234

Implantação de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN Caruara 

(medida de compensação ambiental do 
Complexo)

Contrato de Compra 
e Venda – Fazenda 

Saco Dantas
1.935

Retroárea do Porto do Açu. Instalação da 
unidade de filtragem e estoque de Minério 
– Projeto Minas Rio e projeto de termelé-

trica MPX
Contrato de Compra 
e Venda – Fazenda 

do Meio
382 Aterro hidráulico e Unidade de Tratamen-

to de Petróleo (UTP)

Contrato de Compra 
e Venda – Fazenda 

Pontinha
1.141

Reassentamento de antigos agricultores 
e moradores das terras da Fazenda Saco 

Dantas
Contrato de Compra 
e Venda – Fazenda 

Palacete
945 Reassentamento das famílias desapropria-

das para a formação do DISJB

Decreto Estadual 
nº 43.522, de 20 de 

março de 2012
8.251

Criação do Parque Estadual da Lagoa do 
Açu (medida de compensação ambiental 

do Complexo)
 TOTAL (aproximado) 36.018

Fonte: Barcelos (2018). Elaboração própria. *Valores não contabilizados no somatório ge-
ral, pois se encontram corrigidos pelo Decreto Estadual nº 41.916, de 19 de junho de 2009

O Complexo Industrial e Portuário do Açu (Cipa), no âmbito do Pro-
jeto Minas-Rio, foi um dos que mais adquiriu terras, quase 24 mil hec-
tares no total. Por isso, a constituição de um latifúndio “industrial” no 
Porto do Açu revela, de maneira emblemática, uma das principais con-
tradições do modelo de desenvolvimento a partir dos grandes projetos, 
no qual esses megaempreendimentos oferecidos pelo Estado, na moda-
lidade de parcerias público-privadas, viabilizam as condições gerais de 
superacumulação do capital por meio do processo estatal e privado de 
expropriação das terras e pela garantia do crédito via fundo público. 

Localizado no Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, o muni-
cípio de São João da Barra, com uma área de 455,044 km², é constituído 
de seis distritos: Barcelos, Cajueiro, Grussaí e Pipeiras. O distrito de Pi-
peiras, o 5º distrito fora da sede, é a região do município que concentra o 
maior número de comunidades e povoados expropriados pelo megaem-
preendimento e, portanto, o espaço em que as desigualdades e contradi-
ções dos GPDs auferem maior visibilidade, sobretudo porque foi onde 
o Estado, por meio do governo estadual, desapropriou 7.036 hectares 
de terras para a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu. 
Neste distrito, várias comunidades rurais foram atingidas e expropriadas: 
comunidades de agricultores familiares (proprietários e posseiros), pes-
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cadores artesanais, lotes e faixas de terra e pequenos comerciantes dos 
produtos locais, principalmente alimentos, pescados e artesanatos.

Diferente do que dispõe o EIA-Rima (2011), constatou-se que a de-
sapropriação das terras no Açu não foi realizada apenas a partir de um 
único decreto, que seria o de número 41.585, 5 de dezembro de 2008, 
tendo sido complementado em duas etapas, pelo segundo decreto, de 
número 41.915, publicado em 5 de junho de 2009. Os dois primeiros 
decretos, em 2008, criaram uma área industrial limitada pela estrada 
do Figueira, que liga a comunidade de Barra do Açu a Água Preta, li-
mitando-se pela estrada Saco Dantas. Em 2009, o Decreto nº 41.915, 
de 19 de junho, ampliou a área do distrito (decreto de ampliação) e, no 
mesmo dia, retificou a área proposta, com o Decreto nº 41.916, de 19 de 
junho (decreto de retificação), formando o grande distrito industrial, 
com 7.521 hectares, englobando desde a comunidade de Barra do Açu, 
Água Preta, Papagaio e Campo da Praia. Dois meses depois, ainda em 
2009, um outro decreto, agora de supressão (nº 41.998, de 19 de agos-
to de 2009), excluiu a comunidade de Água Preta e manteve o distrito 
ampliado, ficando o empreendimento com uma área de 7.036 hectares.

Foto 3. Vista parcial da Unidade de Construção Naval do Complexo Industrial Portu-
ário do Açu, São João da Barra, Norte Fluminense. Área desapropriada.

 Fonte: Moraes (2013)

As expropriações de terras constituem, ainda, uma das mais violen-
tas medidas realizadas pelo Estado, na vida de milhares de famílias no 
âmbito desses megaempreendimentos, implicando deslocamentos com-
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pulsórios, fragmentação da vida comunitária e das relações afetivas com 
o ambiente onde as famílias trabalhavam e reproduziam suas vidas. No 
entanto, para os investidores, representantes do capital, essa é uma medi-
da fundamental do Estado no processo de criação das condições gerais de 
produção e para o aumento da rentabilidade para os empreendimentos. 
Os dados referentes ao Complexo Industrial e Portuário do Açu são ilus-
trativos desse processo. Para Moraes (2012), 

A renda total do porto do Açu prevista em 2014 foi de 400 milhões, sendo 
R$ 313 milhões só de aluguel de terras. Em 2017, uma renda total de 1,6 
bilhão, sendo R$ 481 milhões de aluguel de áreas. Para 2023, daqui [a 4 
anos], a receita total prevista será de 4,8 bilhões, sendo 1,1 bilhão só de 
aluguel de terrenos. Assim, em doze anos, [as empresas responsáveis], 
pela estimativa feita pelo Bank of America Merril Linch em (12/09/2012), 
terá faturado só em aluguel de terreno a quantia de R$ 7,3 bilhões, aproxi-
madamente 25% de toda a receita prevista. (MORAES, 2012).

Em matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo de 15 de feverei-
ro de 2015, a manchete foi bem ilustrativa do processo de especulação 
fundiária que vem ocorrendo em São João da Barra: “Após 7 anos, Porto 
do Açu fica pronto em abril, mas só 10% da área está ocupada” (DURÃO, 
2015). Isto é, a utilização desta pequena porção das áreas compradas e 
desapropriadas demonstra o caráter especulativo da aquisição de terras.

No EIA-Rima (2011) consta que foi realizado um “cadastramento 
fundiário e socioeconômico pela LLX, que identificou um total de 581 
famílias ocupantes na área do distrito”. No mapeamento realizado em 
2018 pelo GT Agrária da AGB Rio-Niterói e pelo Netrad/UFF Campos, 
foi possível identificar apenas 95  casas demolidas,  o que não corres-
ponde à totalidade, pois estas são as que ainda apresentavam alguns 
destroços à vista. De várias outras não restava mais nenhum vestígio, 
não sendo possível identificá-las. Observa-se ainda que, nos lugares em 
que há uma concentração de casas destruídas, nada foi erguido, eviden-
ciando  que, no sistema capitalista, para que a terra seja “uma efetiva 
mercadoria, ela deve estar vazia” de qualquer uso que não seja aqueles 
de interesses do capital. Portanto, o valor está na natureza destruída, em 
que as populações camponesas e tradicionais, os índios, dentre outros, 
tornam-se obstáculos ao desenvolvimento e à acumulação capitalista.
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Mapa 1. Áreas dos referidos decretos de desapropriação e localização  
das ruínas das casas demolidas - Cipa

Fonte: AGB/Niterói e Netrad/UFF Campos (2018)
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O volume e a forma de incorporação de novas áreas pelos GPDs mostram 
como a terra ainda é um dos recursos naturais fundamentais de apropriação 
privada com fins de acumulação, comprovando que o espaço é central para 
pensar estratégias de acumulação, como afirma Harvey. Assim, as questões 
da financeirização do capital e a contradição da ausência ou incapacidade 
de produção têm na terra rural ou no solo urbano elementos concretos e 
fundamentais para o processo de acumulação. Portanto, a renda da terra e 
as especulações fundiárias e imobiliárias ganham destaque como forma de 
garantir investimentos mais sólidos, inclusive, em situações de crise.

Tais fatos não são exclusivos do Rio de Janeiro, vêm acontecendo nas 
diversas regiões brasileiras e em vários países com o processo de mundia-
lização do capital. Essas terras possibilitam ao grande capital restabelecer 
a rentabilidade dos seus investimentos, num quadro em que a concor-
rência entre as regiões, bem como as vantagens oferecidas, contribuem 
para a escolha e permanência desses grupos empresariais, superpondo-se 
quaisquer limites, sejam eles geográficos, culturais ou econômicos, deter-
minados pelos países em seus diferentes e complexos territórios. 

Partindo das contribuições de Marx, Mandel (1982, p. 344) com-
preende o Estado como produto da divisão social do trabalho, portanto, 
como uma expressão das relações sociais de produção existente na socie-
dade capitalista. O autor afirma que “os monopólios propriamente ditos 
dispõem de um poder financeiro e econômico tão grande que podem in-
tervir diretamente por direito na formulação e constituição das decisões 
políticas a nível do Estado e do governo”.

Para Harvey (2005, p. 82), o “Estado capitalista não pode ser outra 
coisa que instrumento de dominação de classe, pois se organiza para sus-
tentar a relação básica entre capital e trabalho”. Ele chama a atenção para 
uma questão fundamental dos megaempreendimentos, que são os confli-
tos resultantes dos processos de expropriação das terras e a consequente 
expulsão dos camponeses e demais moradores atingidos pelos impactos 
por eles provocados. Fatos comprovados nas mudanças das legislações e 
sua flexibilização para viabilizá-los.

No Complexo Industrial e Portuário do Açu, esse processo pode ser 
demonstrado quando o poder público municipal apresentou o Projeto de 
Lei nº 39/2008, que dispõe sobre o ordenamento distrital do município 
de São João da Barra, bem como sobre seu macrozoneamento, no que 
tange às áreas de especial interesse, em que determina:
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Art. 2º - O território do Município de São João da Barra, no que tange ao 
seu macrozoneamento, passa a ser dividido nas seguintes áreas de espe-
cial interesse, detalhadas no Anexo II desta lei:
I - Área Industrial;
II - Área de Interesse Agroindustrial;
III - Área de Interesse Pesqueiro:
IV - Área de Interesse Ambiental. (Lei nº 39/2008 de 31/12/2008).

Como afirmam os atingidos do Açu, a Lei Municipal nº 115/2008 foi 
publicada e modificou o ordenamento distrital de São João da Barra, em 
favor do Distrito Industrial, acompanhando o decreto estadual de desa-
propriação. Esta lei foi aprovada “na calada da noite, no dia 31 de dezem-
bro de 2008, quando as atenções estavam voltadas para a comemoração 
do Ano Bom”. Conforme denúncia realizada pelo presidente da Asprim 
em exercício, Rodrigo Santos:

O produtor rural perdeu seu sossego de vez, perdeu sua expectativa de tra-
zermos a esta Casa da sociedade brasileira, […] as agressões que, do nosso 
ponto de vista, estão acontecendo no 5º Distrito de São João da Barra, por 
parte dos decretos do Estado, que se iniciaram em 5 de dezembro de 2008, 
quando foi uma área decretada como de utilidade pública para a imple-
mentação do distrito industrial, área de aproximadamente três mil hecta-
res, que continha cerca de 1.408 lotes de terreno e 77 propriedades.
Esse decreto se tornou sem base porque o que valeria para o decreto seria 
a intenção de utilidade pública, mas o município ainda não tinha feito o 
zoneamento do solo, que ainda era área rural. Como diz na Constituição, 
o poder público municipal tem que determinar onde vai ser a desapro-
priação, onde vai ser a área de interesse rural, ou social, ou cultural, ou 
industrial.
Com essa necessidade, em 31 de dezembro do mesmo ano, quando o pes-
soal estava se preparando para comemorar o fim do ano [2008], iniciando 
um próspero ano, os produtores rurais foram apunhalados com a Lei de 
Zoneamento, fazendo com que 47% do município fosse destinado para a 
área industrial. Só não foi mais de 50% porque o regimento do município 
não deixaria, proibiria.
Essa área veio a ser zoneada como área industrial e, quando chegou em 
19 de junho de 2009, mais dois decretos do estado foram publicados, au-
mentando essa área para 7.032 hectares. (ALERJ, 2011, grifos nossos).
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Tais informações comprovam que esta iniciativa da prefeita de São 
João da Barra foi fundamental para o empreendimento, criando as condi-
ções necessárias, mesmo que após o prazo, para que o governo estadual, 
por meio do Decreto nº 41.585/2008, desapropriasse 7.036 hectares de 
terra dos agricultores e pescadores do Açu e as repassasse à iniciativa pri-
vada. No caso, para as mãos do empresário Eike Batista, para que assim 
fosse garantida a escolha e permanência do empreendimento neste lugar. 
Foi a Lei Municipal nº 115/2008 que viabilizou que toda a área destinada 
ao DISJB (Distrito Industrial de São João da Barra) perdesse a função de 
terras agricultáveis e se transformasse em Área de Expansão Industrial 
definida pelo zoneamento municipal.

Sem cumprir plenamente a finalidade das desapropriações direcio-
nadas à instalação do complexo industrial-portuário, desvelado o pro-
cesso de estrangeirização das terras e seu uso especulativo, e ainda pelo 
caráter duvidoso do processo promovido pelo Estado, não há razões 
para que essas terras precisem ficar sob a propriedade da empresa ou 
mesmo da Codin. O grande desafio atual dos agricultores atingidos é 
que seja votado e aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) o Projeto de Decreto de Lei anulando ou revisando os Decretos 
nº 41.585 e 41.586 de 5/12/2008; nº 41.915 e 41.916 de 5/6/2009 e o 
Decreto nº 41.998 de 19/8/2009, para fins de devolução da terra para 
os agricultores familiares. A retomada das terras, com a revisão dos de-
cretos, não impede o funcionamento dos terminais portuários e dos 
empreendimentos a ele ligados, hoje em operação, e ainda garante uma 
utilização mista da área. 

A aquisição e o controle de terras para compensação ambiental 
dos grandes projetos

Não é novidade que os grandes projetos são vetores de intensos impactos 
sociais ambientais nas localidades e regiões onde se instalam. Por isso, 
no intuito de mitigar os efeitos negativos gerados à natureza, a legislação 
ambiental brasileira obriga a aplicação de uma série de medidas de com-
pensação e mitigação por parte dos empreendedores. Essas ações têm por 
sentido reaver e compensar a sociedade pelas perdas ambientais decor-
rentes da instalação e operação dos empreendimentos.
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As compensações ambientais levam a três processos distintos de pres-
são sobre o espaço agrário por meio da demanda de terras. O primeiro 
processo ocorre através da apropriação de terras por atores privados para 
fins de preservação, que posteriormente se transforma em RPPN (Re-
serva Particular do Patrimônio Natural), com certificação por parte do 
órgão ambiental federal. Um segundo processo decorre da criação de no-
vas unidades de conservação federais ou estaduais, na maioria das vezes, 
propostas pelos próprios empreendedores, que posteriormente recebem 
recursos da compensação ambiental. Por fim, há o repasse do recurso da 
compensação ambiental para Unidades de Conservação já existentes, que 
passam então a sofrer influência e se tornar dependentes da existência de 
grandes projetos impactantes.

O Decreto nº 4.340, de 2002, em seu artigo 36, regulamenta que o 
empreendedor gerador de grande impacto é obrigado a apoiar a implan-
tação e manutenção de Unidade de Conservação de proteção integral. 
O recurso não poderá ser menor que 0,5% do custo total previsto para 
implantação do projeto e variará com o grau de impacto causado.11 Cabe 
ao órgão ambiental licenciador a decisão sobre a área de preservação a se 
alocar o recurso, desde que considerado o estudo de impacto, contratado 
pelo empreendedor, e ouvida a própria empresa. Ou seja, Estado e cor-
porações, de forma associada, buscam áreas para preservação ambiental 
e compensação dos impactos provocados por grandes projetos. Todavia, 
dadas as desiguais relações de poder existentes entre capital e Estado e 
os laços problemáticos delas, o empreendedor pode fazer prevalecer seu 
interesse de incorporação de novas terras por meio das novas áreas de 
preservação.

Deve-se destacar que o Decreto no 4.340 de 2000, que institui o Sis-
tema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), estimula a aquisi-
ção de terras para compensação de grandes projetos, considerando em 
primeiro lugar, em ordem de prioridade, a regularização fundiária e a 
demarcação das terras nas áreas de Unidade de Conservação. Além disso, 
permite que o recurso seja aplicado em posses e domínios não pertencen-
tes ao Poder Público, como Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

11  Decisão de 2008, em resposta à Ação Direta de Inconstitucionalidade requerida pela 
Confederação Nacional da Indústria, acabou com a determinação mínima de 0,5% e de-
finiu que o valor será calculado em proporção aos impactos causados.
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Monumento Natural. Neste caso, a aquisição de terras não é permitida 
com os recursos de compensação, sendo a prioridade, no caso, as ativida-
des de manutenção da unidade. Ainda assim, a possibilidade de alocação 
em áreas privadas permite que o recurso seja usado em terra do próprio 
empreendedor. 

A referida legislação produziu um aumento significativo da apropria-
ção de áreas para fins de preservação de natureza no Brasil, a partir de 
2002, pois disponibilizava vasto montante de recursos para fins de polí-
ticas públicas de criação de novas Unidades de Conservação. Esse “boom 
da conservação” (ZIMMERER, 2011) elevou de pouco menos de 60 mi-
lhões de hectares de áreas preservadas municipais, estaduais e federais, 
em 2000, para 127 milhões de hectares em 2010 (SOUSA et al., 2011). 
Uma duplicação nas aquisições de terras para fins de conservação no 
país. No estado do Rio de Janeiro, constata-se um crescimento de 50% 
nas áreas destinadas a Unidades de Conservação entre 2000 e 2019, de 
1,04 milhão de hectares para 1,53 milhão de hectares, com destaque para 
RPPN, que, apesar de representarem, em 2019, apenas 0,6% das áreas de 
preservação estaduais e federais, correspondem a 73% das unidades no 
estado, totalizando 167. Deste modo, de 1991 até 2019, as áreas de RPPN 
cresceram de 63,7 ha para 9,78 mil ha no estado,12 o que demonstra que, 
ainda que com uma extensão pequena, este modo de apropriação das 
terras começa a ganhar força como estratégia especulativa e como instru-
mento de viabilidade dos grandes projetos.

Todas essas formas de apropriação e controle privado de terras para 
fins de compensação, por meio de preservação da natureza em áreas es-
pecíficas, podem ser interpretadas como green grabbing, sendo este defi-
nido como formas de apropriação, expropriação e privatização de terras 
e territórios com propósitos na agenda ambiental (SAUER; BORRAS, 
2016) ou na incorporação mercantilizada na economia “verde” (WEE-
BER, 2016). Trata-se, portanto, da “transferência de propriedade (ou dos 
direitos de uso ou ainda de outras formas de controle) que abarca inves-
timentos, transações e apropriação de terras, associados à apropriação 
de recursos naturais (florestas nativas, minérios etc.), bem como outras 
formas de uso e acesso à natureza” (SAUER; BORRAS, 2016, p. 27).

12  Levantamento dos autores junto ao Inea e ao ICMBio em 2019.
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No caso da criação ou do financiamento de Unidades de Conserva-
ção públicas e privadas em virtude de compensações da degradação am-
biental de grandes empreendimentos, entendemos que essas são formas 
de captura da renda da terra e da natureza, pois permitem viabilizar le-
galmente o empreendimento por meio da troca de áreas degradadas por 
áreas preservadas. Por outro lado, também serve de estratégia de controle 
territorial das corporações em detrimento das populações preteritamente 
existentes nessas áreas. Essas populações, quando não são expulsas de 
suas terras para instalar Unidades de Conservação de uso restrito, que 
não permitem a presença humana, passam a ser reguladas por novas nor-
mas estatais que não necessariamente aceitam as práticas tradicionais, 
criminalizando-as. Dessa forma, as políticas de conservação vêm servin-
do como formas de justificar novos cercamentos de terras (CORSON; 
MACDONALD, 2012).

Nos grandes projetos no Rio de Janeiro, mecanismos de apropriação 
de áreas preservadas por meio de criação e financiamento de unida-
de de conservação foram utilizados sistematicamente. O Cipa, em São 
João da Barra, teve como medida compensatória aos impactos ambien-
tais do Complexo a Criação do Parque Estadual da Lagoa do Açu, de 
8.251 hectares, em 2012. Além dessa, no mesmo ano, foi implantada 
a RPPN Caruara, com 4.234 hectares, também como medida de com-
pensação. A área consiste na maior área de preservação privada do es-
tado, correspondendo a aproximadamente 25% deste tipo de Unidade 
de Conservação.

Estima-se ainda, de acordo com Pedlowski (2016), que o Cipa tenha 
destinado R$ 104 milhões a título de compensação ambiental para o go-
verno do estado, mas pouco se sabe sobre sua aplicação. Consta apenas 
que R$ 14 milhões foram utilizados para projetos de reflorestamento no 
município de Rio Claro (PEDLOWSKI, 2016), o que reafirma como a ter-
ra vem sendo apropriada como meio de reprodução essencial para fins 
compensação ambiental. 

A Petrobras, por conta do Comperj, a princípio não apresentou em seu 
estudo de impacto uma proposta de criação de novas áreas de preserva-
ção para compensar seus danos ambientais. No entanto, listou uma série 
de unidades para serem alocadas as compensações: Estação Ecológica da 
Guanabara (federal), Estação Ecológica Paraíso (estadual), Parque Flores-
tal do Barbosão (municipal – Itaboraí e Tanguá), Área de Proteção Am-
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biental da Bacia do Rio Macacu (estadual), Área de Proteção Ambiental de 
Guapi Guapiaçu (municipal – Guapimirim), Área de Proteção Ambiental 
de GuapiMirim (federal), Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (fede-
ral) e Área de Relevante Interesse Ecológico Guanabara (estadual). 

No entanto, em acordo firmado em 2011 com o governo do estado do 
Rio de Janeiro, coube à Petrobras “apoiar o poder público, técnica e finan-
ceiramente, na criação, implantação e manutenção do Parque Natural Mu-
nicipal das Águas de Guapimirim, Unidade de Conservação de Proteção 
Integral (UCPI), abrangendo a área de transição entre o sítio do Comperj 
e a APA de Guapimirim” (LIMA, 2016, p. 14). Ou seja, o parque, com área 
de aproximada de 1.830 hectares, foi criado em 2013 para servir de “zona 
tampão” da refinaria na sua intercessão com a APA de Guapimirim. A área 
do parque foi declarada de utilidade pública para efeito de desapropriação 
pelo Decreto estadual nº 43.030, de 15 de junho de 2011.

A empresa ainda financia o projeto da RPPN da Reserva Ecológica do 
Guapiaçu (Regua) com 369 hectares, em região de grande interesse hídrico 
para mitigar a demanda de água do empreendimento. O vale do Guapiaçu 
está no alvo da proposta de construção de uma barragem de abastecimento 
de água como forma de compensação ambiental do Comperj. Em repor-
tagem de 2011, o então secretário do Meio Ambiente do estado declarou 
que o valor da compensação ambiental do Comperj chegaria a R$ 1 bilhão. 
Dentre as compensações estavam obras de saneamento, ações de refloresta-
mento e a construção da barragem (COMPENSAÇÃO..., 2011).

Por conta da compensação ambiental da instalação da Usina Side-
rúrgica e do terminal portuário, em 2007, foi celebrado um termo de 
compromisso entre o estado do Rio de Janeiro e a TKCSA no valor de 
R$ 36 milhões, para investimentos em unidades de conservação am-
biental a serem definidas pela Câmara de Compensação Ambiental. O 
percentual representava na época mais de 12% do Fundo Estadual de 
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – Fecam (GUI-
MARÃES, 2011), o que demonstra a expressividade da importância 
destes grandes projetos nas formas de apropriação de terra para preser-
vação ambiental.

Em suma, os casos do Porto do Açu, do Comperj e da TKCSA de-
monstram a relação estreita entre os grandes projetos de desenvolvimen-
to e o processo de aquisição de terras para fins de compensação dos im-
pactos ambientais provocados – uma das formas de green grabbing. Tais 
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políticas de compensação têm por finalidade a realização de preservação 
ambiental em áreas já consolidadas, como unidades de conservação ou 
novas áreas; mas também a implementação de projetos de mitigações 
para soluções de saneamento, reflorestamento ou abastecimento de água 
via investimento direto, que demandam novas terras.

No Rio de Janeiro, os grandes projetos analisados expressam o green 
grabbing destinado à compensação dos grandes impactos ambientais, em 
especial em seus entornos territoriais. Esse processo se dá tanto como po-
lítica corporativa privada de aquisição de terra como por intermédio do 
Estado. As novas e velhas terras adquiridas para preservação de áreas na-
turais ou soluções mitigatórias produzem desapropriações compulsórias, 
novo ordenamento e regulamentações sobre o território, afetando direta-
mente pequenos agricultores e populações tradicionais. Aquilo que deveria 
compensar os danos causados pelas obras e intervenções dos projetos aca-
ba intensificando outros efeitos negativos sobre o território, numa lógica 
de sinergia e cumulatividade não detectada pelos estudos técnicos, como 
novos cercamentos, restrições, impedimentos e bloqueios territoriais.

Considerações finais

Os dados e casos empíricos abordados nos revelam uma verdadeira “cor-
rida por terras” no interior da agenda de desenvolvimento, ou seja, uma 
verdadeira agenda fundiária. As diferentes reconfigurações técnico-espa-
ciais no estado induziram um reaquecimento do mercado de terras pelos 
grandes projetos (por meio do Estado), que impuseram um regime de 
(expropriação de) terras envolvendo grandes áreas e novos usos no meio 
rural. Trata-se de novas formas de cercamento e expulsão engendradas 
pela reconcentração da propriedade da terra. Por outro lado, a própria 
política de reforma agrária no estado, neste período, sobretudo depois 
de 2008 até 2014, permaneceu praticamente paralisada, sem nenhum as-
sentamento criado e áreas desapropriadas. Apenas em 2014, três novos 
assentamentos de reforma agrária formam criados.

As transformações deste processo significaram não somente uma espe-
culação rentista da terra, onde o Estado jogou um papel central ao ser um 
“credor de terras” aos capitais nacionais e estrangeiros, seja transferindo/
oferecendo/doando ou desapropriando terras, seja preparando as condi-
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ções jurídicas das aquisições; como também permitiu uma reconcentração 
fundiária decorrente das necessidades de área dos GPDs e a formação de 
novas áreas de uso exclusivos. Tudo isso era uma forma consistente do Es-
tado, nas três esferas de governo, de garantir as condições gerais de produção 
(terras e infraestrutura) necessárias à acumulação de capital. Além disso, 
todo este processo recolocou novas contradições e conflitos na produção 
do espaço agrário, complexificando os problemas agrários do estado e im-
pondo novos modelos de partilha e distribuição da propriedade da terra.

Neste sentido, a liberação de territórios exclusivos e livres para os in-
teresses econômicos transmutados em propriedades do capital se tornou 
um passo estruturante no processo de territorialização do grande capital 
neste novo ciclo de acumulação e des-re-territorialização do próprio Esta-
do. Neste último aspecto, concordando com Haesbaert (2014), não se trata 
apenas do exercício de planejamento macrorregional, definindo diretrizes 
gerais de intervenção nas regiões, mas também de uma priorização de esca-
las mais restritas, áreas selecionadas e fragmentos do território por onde o 
Estado exerce sua ação. Ou seja, internamente ao território, o Estado recria 
“zonas especiais” estritamente econômicas (como as “zonas econômicas es-
peciais” ou “zonas francas”). O Estado, ao promover este reordenamento e 
sua própria re-territorialização, definindo os limites de quem pode ou não 
se estabelecer, seja nas regiões, seja nos microespaços, promove permanen-
temente formas concretas de desterritorialização e expulsão. 

Na verdade, o que se viu no estado do Rio de Janeiro foi um regime 
de desapropriação (LEVIAN, 2014), quando se percebe que o Estado, por 
meio de vários atos desapropriatórios e dispositivos jurídicos, fazia o uso 
de coerção extraeconômica para expropriar ativos relacionados ao tra-
balho de um grupo para o benefício de outro. E a terra, nesse contexto, 
passou a ser o eixo central, metamorfoseada em propriedade privada (de 
uso exclusivo daquela agenda) e sustentada pelo Estado. Isso abriu novos 
problemas relacionados ao uso, posse e acesso à terra, assim como indu-
ziu uma dinâmica violenta de espoliação dos territórios, forçando expul-
sões de populações locais, concentração fundiária e danos ambientais.

Nessa perspectiva, está em curso no estado um processo de remoção 
de famílias das áreas periurbanas, expulsão de pequenos agricultores de 
suas terras e pescadores tradicionais, que se assemelha, guardadas as de-
vidas diferenças históricas e temporais, ao processo de acumulação pri-
mitiva, descrito por Marx, no século XIX.
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No processo de acumulação primitiva, na Inglaterra, a expropriação 
dos camponeses de suas terras criava, a um só tempo, capital, capitalis-
tas e trabalhadores assalariados, transformando a terra em propriedade 
privada. Diferentemente do processo descrito por Marx, no século XXI, 
a expropriação dos moradores, camponeses e pescadores ocorre para a 
construção de megaempreendimentos. Portanto, é uma ação expropria-
tória promovida pelo capital já concentrado (COSTA, 2018). É o capi-
tal nacional/internacional unificado que expropria camponeses para a 
construção de complexo industrial de exportação de matérias-primas e 
produtos manufaturados para o mundo, com quase nenhum efeito de 
geração de riqueza e formação de força de trabalho interna. 

Esse processo é muito diferente da expropriação da terra na Inglaterra, 
em que ela foi utilizada como meio de produção para a atividade pastoril. 
A terra aqui é expropriada, não para a produção agrícola em bases capi-
talistas, mas como base (substrato) de um empreendimento comercial/
industrial e como reserva de valor para a estabilidade do capital nacional 
e internacional, que no capitalismo contemporâneo, na sua etapa de fi-
nanceirização exacerbada, ainda necessita de base física (terra e meios de 
produção) e uma base variável, força de trabalho livre, para se valorizar. 

Constata-se, por fim, o desrespeito permanente aos direitos desses sujei-
tos sociais afetados pelos grandes projetos de desenvolvimento e suas for-
mas de aquisições de terras. Eles foram preteridos em favor da consolidação 
de um projeto econômico que viola os direitos inerentes às comunidades 
tradicionais, bem como as condições de vida das famílias atingidas que es-
tão sendo violentamente transformadas. O processo violento de separação 
dos pequenos agricultores rurais de seus meios de produção, a terra, tende a 
convertê-los em potenciais trabalhadores assalariados e urbanos.
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CAPÍTULO 3

Metabolismo social, território e conflito:  
uma interpretação socioecológica dos  
grandes projetos de desenvolvimento

Eduardo Barcelos
Pedro D’Andrea

Introdução

É tarefa deste texto a construção de um percurso teórico-metodológi-
co de conceituação dos Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs) 
que permita sua compreensão a partir do reposicionamento do debate 
da ecologia política por meio do conceito de metabolismo social. Sua im-
portância se dá pelo fato da possibilidade de evidenciar nas disputas da 
relação sociedade-natureza a análise das trocas sociais e econômicas a 
partir dos fluxos de matéria e energia. Ou seja, é possível perceber, por 
meio do conceito, a pressão material e energética sofrida pelos (e nos) 
territórios, resultante das trocas econômicas desiguais. O conceito possui 
importante potência para transpassar uma análise compartimentada das 
trocas materiais e energéticas, diminuindo a distância disciplinar entre as 
ciências naturais e as ciências sociais. É proposto, portanto, prosseguir no 
acúmulo e na densidade entre o diálogo disciplinar trazendo a economia 
para dentro da ecologia e a ecologia para dentro da economia, integra-
lizando os pressupostos conceituais de ambas as áreas do conhecimento 
científico historicamente fragmentadas e produzindo uma nova forma 
de interpretar as relações socioecológicas (TOLEDO; MOLINA, 2007).

A perspectiva do enfoque metabólico produz uma ruptura do distan-
ciamento de análises biologicistas, antropocêntricas e mecanicistas da 
história da relação sociedade-natureza, atentando-se aos fluxos de tro-
ca material e energética ao recolocar a interpretação do metabolismo, 
mediado pelo trabalho, da atividade humana dentro e através da trans-
formação que produz a natureza. Partindo deste enfoque, a exploração 
capitalista do trabalho, processo inerente à acumulação de capital, tor-
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na-se uma forma social de configuração da natureza, e, se não há forma 
de analisar a economia capitalista sem observar as relações de produção, 
torna-se central a explicação da acumulação do capital através da análise 
das relações de apropriação (MOORE, 2017). Ou seja, capital e poder se 
conformam, então, a partir da natureza, sendo necessário o enfoque que 
articule exploração do trabalho e apropriação da natureza, produção e 
circulação de mercadorias com a expropriação e debilidade dos “recursos 
naturais”. 

Para além da necessidade de compreender a ontologia da relação so-
ciedade-natureza através do processo de trabalho, Marx buscou avançar 
com o conceito de metabolismo sobre uma crítica materialista-histórica 
das consequências do processo de produção capitalista sobre a natureza 
(FOSTER, 2005, 2013). Sua hipótese centrava-se sob a ótica que a expan-
são da acumulação de capital sobre novos sistemas territoriais, através da 
superação dos desafios interno-externos, produziria alterações profundas 
nas trocas energéticas e materiais de natureza em escala globalizada. Ele 
acreditava que, em certo nível do desenvolvimento material capitalista, 
conforme explicita em A Ideologia Alemã (MARX, 2006), os instrumen-
tos de produção da propriedade e as formas de intercâmbio das forças 
produtivas chegam a tal ponto que, 

[...] no quadro das relações existentes, produzem apenas estragos e não 
são mais forças produtivas, e sim forças destrutivas (maquinaria e dinhei-
ro); e, junto disso, surge uma classe que tem de suportar todos os ônus da 
sociedade sem usufruir de suas vantagens. (MARX, 2006, p. 105).

A partir desta compreensão, uma interpretação metabólica dos GPDs 
teria como foco analisar como a expansão de grandes empreendimentos 
e a demanda por/de matéria e energia provocam desarranjos e pressões 
estruturais nos processos ecológicos e sociais dos territórios, ou seja, no 
metabolismo social. Por meio de uma análise metabólica do capital, ca-
racterizamos os GPDs como um sistema de trocas de matéria e energia 
desigual que produz a todo momento a dissipação de energia, alterando 
qualitativamente o estado da matéria ao longo do tempo e do espaço, 
aumentando significativamente e aceleradamente (através da sobreposi-
ção das escalas temporais) as perdas dos fluxos de energia e mudando a 
dinâmica dos sistemas socioecológicos.
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A partir da experiência recente do Rio de Janeiro, o presente texto busca 
apresentar uma interpretação teórica e metodológica dos GPDs, através da 
análise do metabolismo dos conflitos territoriais engendrados pela expan-
são e implantação de projetos extrativistas, energéticos, de logística e in-
fraestrutura. Busca, assim, analisar como a dinâmica metabólica de expan-
são do capital provoca mudanças quantitativas e qualitativas no território e 
a alteração dos fluxos, fontes e estoques de energia e matéria. 

A potencialidade do enfoque no metabolismo social para a compreen-
são e conceituação dos GPDs se encontra, portanto, na sua capacidade 
em deflagrar, quantificar, sistematizar as desigualdades, rupturas e assi-
metrias estruturais que marcam o controle e o acesso aos bens e fluxos 
naturais. Desta forma, aumentam os subsídios capazes de instrumentali-
zar as diversas formas de táticas e estratégias de resistência, assim como 
ampliar de forma didática o diálogo com a sociedade.

Metabolismo social: primeiras aproximações 

O uso do conceito de metabolismo – do grego metábole, que significa 
“troca” ou “mudança” – surgiu, num primeiro momento, nas primeiras 
décadas de 1800, precisamente em 1830, quando foi usado por cientistas 
naturais que participavam dos novos descobrimentos da biologia e da 
fisiologia celulares e, posteriormente, sua aplicação na química (especial-
mente por Justus Von Liebig na Alemanha, com a química dos solos) e na 
física (FOSTER, 2013). 

Seu uso foi empregado inicialmente para compreender as trocas físico-
-químicas no interior dos organismos vivos responsáveis pelos processos 
de síntese e degradação dos nutrientes na célula que constituíam a base 
da vida, permitindo o crescimento e a reprodução das células, mantendo 
suas estruturas e adequando respostas ao ambiente. 

A partir da dinâmica de reprodução da vida celular orgânica, o con-
ceito trouxe uma interpretação das condições permanentes de criação e 
destruição da vida, isto é, mostrou a importância seminal das trocas e 
dos fluxos bioquímicos e físico-químicos que constituem a formação e o 
desenvolvimento da vida orgânica (mono e pluricelular) articuladas por 
infinitas interações possíveis entre os componentes e processos naturais. 
Ou seja, o fenômeno do metabolismo seria visto como um processo em 
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cadeia de trocas interligado com as funções de criação e destruição da 
matéria necessárias à reprodução da vida em todos os seus níveis.

A partir desta visão, o conceito ganhou notoriedade ao explicar os 
processos que regem e sustentam a ampla trama da vida e trouxe elemen-
tos importantes para pensar as trocas sociais com a natureza ou as rela-
ções entre o social e o natural. Afinal, a relação sociedade-natureza não é 
uma espécie de “ficção antropocêntrica” (TODELO; MOLINA, 2007), ou 
seja, uma relação que pensa a sociedade como se ela ainda estivesse “flu-
tuando” acima do planeta, uma sociedade que “paira no vazio” (PÁDUA, 
2005). As sociedades humanas produzem e reproduzem suas condições 
materiais e simbólicas de existência a partir de um metabolismo com a 
natureza. Os atos humanos de comer, trabalhar, habitar, deslocar, falar, 
assim como outros, são atos de troca energética dos humanos com huma-
nos, dos humanos com os não humanos e com o mundo.

Foi Marx, em O Capital, que empregou pela primeira vez o conceito 
de metabolismo para apresentar um novo enfoque na análise da relação 
sociedade-natureza e entre valor de uso e processo de trabalho. Buscando 
compreender a integração entre a concepção materialista de natureza e a 
concepção materialista da história, ou seja, a integração entre o social e o 
natural para dar conta de sua crítica à economia (FOSTER, 2005), Marx 
procurou tratar o intercâmbio metabólico com a natureza como um pro-
cesso “mediado socialmente” por meio do trabalho e da produção. No iní-
cio do capítulo V de O Capital, sobre o processo de trabalho, Marx escreve: 

Acima de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, 
um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a Natureza. […] Ao atuar, por meio desse 
movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, 
ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 2006). 

Esta compreensão dialética do mundo natural era a concepção do tra-
balho e da produção como a relação metabólica entre os seres humanos 
e a natureza exterior. É pelo processo de trabalho, como uma forma de 
metabolismo entre a humanidade e a natureza, que os seres humanos 
puderam perceber (em formas que eram limitadas pelo desenvolvimento 
histórico da produção) as condições objetivas de existência. “O trabalho 
real é a apropriação da natureza para satisfação das necessidades huma-
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nas, a atividade através da qual o metabolismo entre homem e natureza é 
mediado”, dizia Marx no Manuscrito Econômico de 1861-1863 (FOSTER, 
2005, p. 222).

Esta ideia parece nos mostrar o processo de humanização, quer dizer, 
a produção de uma “membrana social” sobre a superfície da natureza e 
como esta membrana é capaz de intervir na natureza. Nesta analogia, for-
ma-se uma espécie de “espessura material socialmente contextualizada” 
mais ou menos densa e de caráter eminentemente humano e histórico. É 
neste sentido que

Marx analisa, em “As formas que precedem à produção capitalista”, como 
a membrana da célula que é a sociedade vai se fazendo, historicamente, 
mais espessa – as relações com o mundo externo cada vez mais são me-
diadas por instrumentos e coisas previamente produzidas –, ao mesmo 
tempo que em seu interior os elementos que a compõem se separam em 
uma progressiva divisão social do trabalho. Assim, o que requer explica-
ção, escreve Marx, não é a unidade do ser humano com a natureza, pois 
isso é parte da natureza física e química, mas o que se deve explicar é o 
processo histórico por meio do qual se separa – aliena-se – a existência 
humana dos condicionantes naturais necessários para reproduzir-se. O 
que Marx irá explicar por meio de seu método – o materialismo histórico 
– são as formas como se vai modificando e se rompendo esse metabolis-
mo com a natureza. (FOLADORI, 2001, p. 107).

Tratando assim, pode-se pensar que o processo de trabalho – no sen-
tido que temos entendido o metabolismo como trocas materiais e ener-
géticas para a satisfação necessária das sociedades – assume um duplo 
sentido: de um lado, o trabalho como fator econômico ligado à ideia de 
produção da riqueza; de outro e de forma indissociada, o trabalho como 
fator físico (ou energético) ligado à medida de energia requerida para a 
transformação da base material em valor.

O processo sociometabólico

A partir das contribuições de Marx de produzir uma síntese histórico-ma-
terialista entre o social e o natural, o etnoecólogo Victor Toledo sustenta 
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que o conceito de metabolismo social surge para superar a interpretação 
fragmentada das trocas materiais e a distância disciplinar entre ecologia e 
economia. Para ele, o conceito propõe um novo enfoque epistemológico 
e restitui a necessária unidade que deve existir entre as ciências naturais e 
as ciências sociais (TOLEDO; MOLINA, 2007). O problema fundamen-
tal estaria no fato de a ecologia considerar o humano apenas como ente 
biológico, e a economia o considerar apenas como ente social.

Enquanto a ecologia realiza o estudo dos intercâmbios materiais consi-
derando o ser humano como uma espécie biológica, quer dizer, forman-
do uma parte da natureza, a economia o faz sobre o reconhecimento 
implícito de que o homem é um ente social, um elemento que forma 
parte da sociedade. Assim, a ecologia centra seu interesse sobre os in-
tercâmbios materiais que os seres humanos realizam com o universo 
natural (seus sistemas, conjuntos, processos ou elementos), enquanto 
a economia o faz sobre aqueles intercâmbios que os homens realizam 
entre eles mesmos, mais além da esfera do biológico. No entanto, am-
bos os aspectos do intercâmbio material que, à luz dessas abordagens 
aparecem como separadas, estão inseparavelmente ligados um ao outro 
no plano concreto do processo pelo qual os homens produzem e re-
produzem suas condições materiais, quer dizer, no metabolismo entre 
a sociedade e a natureza e, mais especificamente, o ato de apropriação 
pelo qual o processo geral do metabolismo começa. Visto através da 
história, essa conjunção é mais tangível nessas sociedades com o de-
senvolvimento incipiente de suas forças produtivas e é menos visível, 
embora não inexistente, nas condições das sociedades industriais mo-
dernas. (TOLEDO, 2008, p. 1-2).

Para superar esta fragmentação, segundo Toledo (2017, 2013), o con-
ceito de metabolismo social oferece uma compreensão de que as relações 
humanas se desenvolvem em uma complexidade físico-químico-biológi-
ca inseparável da vida social, tendo por mediação a cultura e a história. 
Trata-se de um enfoque que busca perceber uma dupla determinação en-
tre as naturezas humanas e não humanas, onde a sociedade “desenvolve” 
a natureza e a natureza “desenvolve” a sociedade. Nesta via de mão dupla, 
nenhuma sociedade se desenvolve no “vazio”, ou seja, no centro da aná-
lise ambiental está sempre uma sociedade contextualizada com seu meio, 
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onde a criação da riqueza aparece situada socialmente em coprodução1 
com a natureza.

Essencialmente, o enfoque metabólico afasta as visões antropocên-
tricas ou biologicistas de natureza e as visões mecanicistas da história 
e oferece maior atenção aos fluxos de interdependência da humanidade 
com a ampla trama da vida, ou seja, sua preocupação se refere à susten-
tabilidade de determinadas sociedades em coerência com sua vocação 
consequentemente materialista e com a condição material de toda rela-
ção social (TOLEDO, 2007). Podemos dizer, então, que o metabolismo 
social realiza uma interpenetração da atividade humana na teia da vida, 
dentro e através da qual a humanidade faz e refaz vários ambientes. Neste 
sentido, o conceito traz a noção de que a natureza não pode ser nem salva 
nem destruída, mas apenas transformada.

Segundo Toledo (2013), o metabolismo social começa 

[…] quando os seres humanos socialmente agrupados se apropriam ma-
terial e energeticamente da natureza (input ou entradas) e finaliza quando 
depositam resíduos e efluentes nos espaços naturais (output ou saídas). 
Mas entre estes dois fenômenos ocorrem outros processos por meio dos 
quais energias e materiais são apropriados, circulados, transformados e 
consumidos. (TOLEDO, 2013, p. 47).

Toda unidade metabólica (que pode ser uma comunidade, um muni-
cípio, uma fábrica) é influenciada por três tipos de fluxos: os de entrada, 
os interiores e os de saída. Uma vez combinados, esses fluxos definirão o 
processo metabólico em cinco fenômenos (TOLEDO; MOLINA, 2007; 
TOLEDO, 2013): apropriação, transformação, circulação, consumo e ex-
creção.

Cada sociedade, ao longo da história, conformou estes fenômenos de 
forma diferenciada. Enquanto as sociedades agrárias se centralizaram 
mais no processo de apropriação (da atividade primária) e com pequenas 
transformações, as sociedades industriais focaram-se mais nos de trans-

1 Segundo Ploeg (2008) a co-produção diz respeito “a interação e transformação mú-
tua constantes entre sociedade e natureza viva. Tanto os recursos sociais como os recursos 
naturais são constantemente configurados e reconfigurados, assim gerando continuamente 
novos níveis de co-produção. (...) A interação com a natureza viva também dá forma ao 
social” (p.40-41).



138 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

formação e consumo, porém estritamente dependentes da apropriação 
primária em escala.

Esse processo, imediatamente econômico, no sentido de ser a dimen-
são que nos aparece em primeiro plano, jamais deixa ou poderia deixar 
de ser um processo político (pois são as assimetrias de poder que condu-
zem de forma relacional o processo sociometabólico) e cultural (dimen-
são cultural-simbólica, de percepções e significação) (SOUZA, 2013). 
Afinal, toda apropriação da natureza é um ato mediado por sentidos, por 
uma racionalidade, e, portanto, contextualizada em alguma sociedade. 
Tal sentido, mais histórico e igualmente político, nos faz pensar o meta-
bolismo como um modo próprio de agir sobre a natureza.

Precisamos estar atentos ao fato de que há um caráter espaço-temporal 
embutido no conceito; logo, tal proposta deve situar os fenômenos sociais 
e naturais em uma análise multiescalar para poder dimensionar as dife-
rentes formas e intensidades de apropriação da matéria e da energia. Essas 
múltiplas formas de apropriação da natureza se encontram historicamente 
em disputa, na medida em que o projeto civilizatório moderno-colonial 
avança. As relações que nossa espécie estabelece com a natureza são sem-
pre biometabólicas (energia endossomática) e sociometabólicas (energia 
exossomática). Na escala do corpo, extraímos quantidades suficientes de 
matéria e energia para sobrevivermos como organismos e excretamos es-
sas variedades materiais e energéticas depois de assimiladas. Na escala so-
cietária, esse processo de extração e excreção é realizado a partir de um 
conjunto de relações/nexos de diferentes tipos, através da articulação dos 
indivíduos, para garantirem sua subsistência e reprodução através dos pro-
cessos de apropriação, circulação, transformação, consumo e excreção. No 
sistema capitalista, há uma forte predominância das energias exossomá-
ticas sobre as endossomáticas, o que ocasiona uma forte pressão sobre a 
natureza; logo, os radicais exo/endo servem como indicador da intensidade 
metabólica das diferentes formas de apropriação.

Significa dizer, segundo Toledo (2008), que o processo geral de me-
tabolismo gera uma situação de determinação recíproca entre sociedade 
e natureza, já que a forma característica de nossa espécie se apropriar da 
natureza, ou seja, a forma que nos organizamos como sociedade, deter-
minará a forma que transformaremos a natureza, condicionando neces-
sariamente a forma como a sociedade se configura. Ao realizarmos tais 
atividades, há um processo de socialização de frações ou partes da natu-
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reza, ao mesmo tempo em que há uma naturalização da sociedade, uma 
vez que produzimos e reproduzimos nossos vínculos com a natureza. 
Esses processos metabólicos baseiam-se em duas dimensões – material 
e simbólica –, onde um conjunto de ações articulado entre a sociedade 
e o meio natural é traduzido a partir de racionalidades, crenças, conhe-
cimentos, percepções, estéticas, imaginação e/ou intuição. Há, portanto, 
um processo ecológico da sociedade e social da natureza. 

Neste modo de ver, pode-se interpretar a fusão dialética entre o huma-
no e o não humano como produção histórica e imanente às relações de 
produção e de poder que se desenvolveram no interior das civilizações e 
dos aglomerados humanos. A natureza não é uma exterioridade, mas, sim, 
uma matriz inerente às relações humanas, ou seja, ela é agente de causa, 
condição ativa e agente constituinte da história das civilizações. O que há, 
no fundo, é uma relação criativa, histórica e dialética, uma fusão da espécie 
humana com o ambiente como um pivô das mudanças históricas.

Por este sentido, o metabolismo social nos ajuda a ver/distinguir 
as sociedades que coevoluem com a natureza e com outras sociedades 
e aquelas que coevoluem contra a natureza e outras sociedades, as que 
são expansivas em termos materiais/energéticos, daquelas resilientes; das 
mais orgânicas daquelas mais artificiais, ou seja, nos ajuda a ver relações 
como ordem/desordem, estabilidade/instabilidade, conservação/dissipa-
ção, pacto/impacto na determinação recíproca entre os processos sociais 
e naturais.

A expansão capitalista como dimensão geometabólica da acumulação

Quando David Harvey (2005b) propôs a teoria do ajuste espacial, ele ten-
tou compreender essencialmente a dinâmica de expansão do capital, ou 
seja, o papel do espaço e das reconfigurações geográficas no processo de 
acumulação. Ele afirmava a existência de uma necessidade constitutiva 
do capitalismo de se expandir e adquirir novos espaços na medida em 
que ocorriam crises/mutações no interior do sistema (HARVEY, 2005a, 
2005b). Para atenuar as contradições e as “compulsões internas”, o ajuste 
espacial teria o efeito de expandir a atividade capitalista e de criar novas 
necessidades em outras regiões, buscando a mais-valia relativa de locali-
zação. Ou seja, a expansão geográfica permitiria que o capital acessasse 
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novas reservas de recursos e de força de trabalho e desenvolver sua dinâ-
mica em outras bases socioecológicas.

Na economia política do capital, a expansão geográfica da acumula-
ção permite uma forma de “captura” de novas fronteiras e de natureza 
disponível. Segundo Jason Moore (2013a, 2013b), ao expandir, o capi-
talismo se apropria de fronteira, já que efetivamente é na fronteira que 
o capital define o padrão de movimentação da produção primária e o 
modelo de apropriação sequencial de zonas ainda não mercantilizadas 
pelo dinheiro. Assim, a expansão do capital é uma história de “movimen-
tação da Terra”, e o processo de produção é uma “produção de natureza”: 
um conjunto de relações interdependentes com a ampla rede da vida que 
governam a interpenetração da humanidade com (e dentro da) natureza 
no curso da história. 

Efetivamente, é na fronteira que o capitalismo consegue, mais ou me-
nos, disponibilizar de forma barata bens de natureza (humana e não hu-
mana) para aqueles que dispõem de capital e poder e definir seu “modo 
de produção”, mas também seu “modo de extração”. O “final” da fronteira 
é, em tese, o fim dos bens livres de natureza e, com ele, o fim do capita-
lismo parasitário (MOORE, 2013a). Quer dizer, a fronteira é uma forma 
de organizar as contradições do capitalismo, e as contradições do capita-
lismo são sempre uma maneira de organizar a natureza (humana e não 
humana) e os momentos de expansão sobre a terra.

Neste sentido, pode-se falar numa ecologia-mundo do capital, um con-
junto de transformações coproduzidas por naturezas humanas e extra-
-humanas (MOORE, 2017; CARVALHO, 2015), juntando a acumulação 
de capital e a busca do poder na unidade dialética (MOORE, 2013a). Isto 
significa que capital e poder não agem sobre a natureza, mas se confor-
mam a partir dela. Trata-se de uma extraordinária combinatória de ex-
ploração e expropriação, ao mesmo tempo pela produção e circulação de 
mercadorias e a exploração do trabalho com a apropriação da natureza 
e o esgotamento de recursos. Deste modo, o processo de acumulação de 
capital torna a exploração capitalista do trabalho uma forma social de 
conformação do ambiente. Neste sentido, a acumulação primitiva seria, 
então, precisamente,

[...] um repertório de enclausuramentos imperialistas e de apropriação 
dos “brindes” da natureza, pondo-os ao serviço da produção de mer-
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cadorias. O capital como valor em movimento é o valor da natureza. O 
valor é uma relação agrupada de naturezas humanas e extra-humanas 
(por exemplo, MARX, 1977, p. 283; BURKETT, 1999). Daí Marx es-
creve que a fertilidade natural do solo pode “atuar como um aumento 
no capital fixo” (1973, p. 748): uma observação pregativa com implica-
ções socioecológicas para a análise da acumulação de capital. (MOORE, 
2017, p. 6).

Assim, o processo de acumulação primitiva dá início a uma lenta e 
gradual construção das condições fundamentais que nos levam na di-
reção de diferentes falhas metabólicas. Aliás, neste processo, inúmeras 
falhas metabólicas já ocorreram, ou seja, a própria expansão da acumu-
lação de capital leva à sujeição de diferentes povos do planeta a diferentes 
falhas metabólicas, pois dilaceram suas relações materiais, energéticas e 
simbólicas que constituem diferentes vínculos entre nossas espécies e o 
meio ambiente. Pois, como insiste Marx, “a alienação da terra é o sine qua 
non do sistema capitalista” (MARX apud FOSTER, 2005, p. 243).

Esta dinâmica metabólica do capital só sobrevive a partir de um conti-
nuado processo de acumulação e expansão e, para isso, necessita re-criar 
constantemente estas condições. No desenvolver da geografia-histórica 
do capitalismo, são atualizadas estas dinâmicas de expansão e criam-se 
novas fronteiras de acumulação, assim como mecanismos que viabilizam 
tal processo.

Com isso, percebe-se que “o modo de operação do sistema do capital é 
a exceção e não a regra, no que diz respeito ao intercâmbio produtivo dos 
seres humanos com a natureza e entre si” (MÉSZÁROS, 2011, p. 96). Esta 
exceção, porém, é aquela que apresenta um caráter sociometabólico de 
extrema dinamicidade, cujas trocas energéticas e materiais se tornam in-
controláveis. Seu caráter totalizador é que o torna o mais violento sistema 
metabólico de nossa geografia-histórica, já que tende a controlar tudo e 
todos para provar sua viabilidade produtiva, consolidando-se como uma 
estrutura de comando singular. 

Outra contribuição importante de Mészáros diz respeito ao importan-
te papel do Estado nesta dinâmica de expansão do capital, tornando-se, 
sob a ótica metabólica, uma unidade de apropriação multiescalar que or-
ganiza seu território a partir da lógica totalitária do capital, adequando-se 
ao desenvolvimento desigual e combinado. Segundo o autor,
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[…] é tanto mais revelador que o Estado moderno tenha emergido com 
a mesma inexorabilidade que caracteriza a triunfante difusão das estru-
turas econômicas do capital, complementando-as na forma da estrutura 
totalizadora de comando político do capital. Este implacável desdobra-
mento das estruturas estreitamente entrelaçadas do capital em todas as 
esferas é essencial para o estabelecimento da viabilidade limitada desse 
modo de controle sociometabólico tão singular ao longo de toda a sua 
vida histórica. A formação do Estado moderno é uma exigência absoluta 
para assegurar e proteger permanentemente a produtividade do sistema. 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 106).

Ele defende a ideia de que a estrutura do Estado moderno é a única 
capaz de dar unidade às três contradições inerentes ao sistema capitalista: 
o distanciamento entre produção e controle; o problemático distancia-
mento entre produção e consumo, de modo que um excesso de consumo 
manipulado e desperdiçador concentra-se em poucos e determinados 
lugares; e a contradição entre produção e circulação. Dessa forma, a glo-
balização caracteriza-se como a materialização de um sistema global de 
dominação e subordinação, estabelecendo uma hierarquia entre os Esta-
dos nacionais nesta ordem totalitária, tornando-se, assim, uma forma e 
um tipo histórico específico de controle e comando de um sistema socio-
metabólico. Logo, o Estado moderno torna-se o complemento necessário 
para este sistema antagonicamente estruturado, já que “reforça a dualida-
de entre produção e controle e também a divisão hierárquico/estrutural 
do trabalho, de que ele próprio é uma clara manifestação” (MÉSZÁROS, 
2011, p. 122). 

Todavia, o Estado não pode ser considerado como estrutura em si do 
capital, já que este é um sistema específico, onde uma estrutura de co-
mando deve se adequar a todas as escalas. Ou seja, ele é parte integrante 
desta base material sociometabólica do capital, contribuindo não apenas 
para sua formação e consolidação, mas, sobretudo, para sua expansão, 
o que significa que o Estado moderno não pode existir sem ter o capital 
como ordem sociometabólica e que este funciona como “estrutura totali-
zadora de comando político da ordem produtiva e reprodutiva estabele-
cida” (MÉSZÁROS, 2011, p. 125).

Estas ideias dialogam com o que Foster (2005) aponta estar presente 
nas obras de Marx no século XIX. Enquanto analisava a expansão do co-
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mércio de longa distância de alimentos e fibras destinadas à indústria têxtil, 
Marx já apontava em 1852 que havia uma tendência natural do capitalismo 
de tornar o solo uma commoditie comerciável. Aliado a este processo e ao 
desenvolvimento da agricultura e da indústria de larga escala, havia um 
modo de exploração intensiva do solo que levaria a uma falha das relações 
metabólicas entre o homem e a natureza. A construção de uma ideia de 
falha metabólica tinha o intuito de “apontar a alienação material dos seres 
humanos dentro da sociedade capitalista das condições naturais que for-
maram a base de sua existência” (FOSTER, 2005, p. 229). Isto se daria por 
dois aspectos, necessariamente: i) na medida em que houvesse manufatu-
ras de alimentos e manufaturas para o abastecimento da indústria têxtil, 
não haveria mais donos da terra; ii) a agricultura de larga escala capitalista 
havia exaurido o solo de tal forma que havia deixado de se tornar autossus-
tentável, de forma que o desenvolvimento científico e tecnológico da época 
já não era capaz de restaurar as condições nutritivas do solo. Este segundo 
aspecto se observava, segundo Marx, pelo próprio fato de a Inglaterra ter 
que importar guano do Peru para adubar os campos produtivos ingleses, 
que já se encontravam totalmente exauridos. 

Desordem metabólica, entropia e conflitos territoriais

Segundo Foster (2005, 2013), Marx à sua época desenvolveu o conceito de 
metabolismo não apenas para compreender a ontologia das relações hu-
manas com a natureza por meio do processo de trabalho, mas também 
para levar adiante uma crítica materialista profunda dos efeitos da ativida-
de capitalista sobre a natureza. Marx tinha como hipótese que, ao passo que 
as sociedades se desenvolviam, especialmente com o crescimento e a difu-
são do capitalismo como um sistema sociometabólico incontrolável e expan-
sionista (MÉSZÁROS, 2011), as relações entre natureza e seres humanos se 
tornavam maiores e muito mais intensas do que antes, afetando primeiro o 
ambiente local, depois o regional e, finalmente, o global (FOSTER, 2013).

Estas relações cada vez mais expansivas e intensivas no uso de recur-
sos, na extração e deslocamento de materiais agiam de forma contrária 
aos processos naturais e cíclicos de produção e intercâmbio de matéria e 
energia, inclusive com os humanos, pois contribuía para esgotar as for-
mas elementares de produção da matéria viva e das condições para sus-
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tentá-la. Tinha-se como ideia que as sucessivas interferências da ativida-
de capitalista no mundo natural bloqueavam o funcionamento das fontes 
de renovação dos ciclos naturais, o que exigia do próprio sistema uma 
“reposição” das condições naturais, na tentativa de recompor os fatores e 
elementos de sustentação do metabolismo.

Baseado nos estudos de química agrícola de Justus von Liebig na 
Alemanha e James F. W. Johnston na Grã-Bretanha, Marx compreen-
deu que as monoculturas capitalistas e a grande indústria extrapola-
vam a capacidade de renovação dos ciclos vitais da terra, e isso criava 
uma verdadeira “fratura” no metabolismo da sociedade com a natureza 
(FOSTER, 2013). No fundo, era a constatação de que o ilimitado desen-
volvimento das forças produtivas culminaria no desenvolvimento de 
forças destrutivas.

Marx percebeu que o incessante crescimento da população urbana, 
concentrada em grandes centros de produção capitalista, e a agricultu-
ra industrial acumulavam uma força motriz histórica da sociedade que 
perturbava o metabolismo dos solos e da vida orgânica. O nascimento da 
grande indústria, dos sistemas de transporte e os campos cultivados atin-
gia toda a gama de condições permanentes da vida e que tal processo era 
decorrente de um sistema de espoliação não só do homem, mas também 
da terra (retirada incessante de nutrientes), ou seja, conduzindo a terra à 
pobreza e à exaustão.

Esta compreensão, mais tarde, estimulou uma crítica mais sofisticada 
aos economistas neoclássicos, que pensavam a economia como um sistema 
fechado, cíclico, estável e reversível. Para os neoclássicos, as trocas materiais 
independem da disponibilidade e da qualidade dos insumos, ou seja, a eco-
logia não é uma variável no processo econômico e de produção, e o fator 
tempo não implica nenhuma alteração das propriedades da matéria. Deste 
modo, não há perdas, fugas, desperdício, descarte de nada, todo insumo 
do processo produtivo apropriado na forma de valor pode ser substituído 
e reincorporado no sistema, pois há uma “combinação ótima de máxima 
eficiência” de alocação de recursos, de modo que todos possam participar.2

2  Esta ideia de economia como algo fechado, circular e isolado ancorou todo o pensa-
mento econômico moderno e contribuiu para o seu crescente distanciamento da realida-
de concreta, sobretudo quanto à sua negligência frente à base material do próprio proces-
so econômico e assim a sua incapacidade de dar conta do aspecto histórico e irreversível 
do processo de desenvolvimento das forças produtivas (STAHEL, 1994).
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No entanto, segundo a Lei da Entropia (ou a Segunda Lei da Termo-
dinâmica), toda troca de calor no interior de uma máquina térmica é, 
invariavelmente, dissipativa, ou seja, toda transformação da energia dis-
ponível sempre provoca perdas.3 

Isso implica dizer que toda transação energética se apropria de uma 
parte da energia disponível para realizar trabalho, mas nunca tal energia é 
conservada totalmente, pois, de todo o modo, a realização de trabalho (mo-
vimento de um corpo mediante aplicação de uma força, ou simplesmente 
aplicação de energia) envolve sempre a produção de calor (ou energia dis-
sipada). De forma geral, isso significa ressaltar que o capital empregado no 
processo produtivo nunca é homogêneo, ou seja, os insumos nunca são ho-
mogêneos e, quanto mais intensivo e acelerado for este processo, maiores 
serão as transformações qualitativas deste capital. Ou, dito de outra forma, 
há sempre uma “mudança de estado” nas trocas materiais, onde todo fluxo 
de produtos gera também um fluxo de resíduos, quer dizer, matéria e energia 
são sempre modificadas qualitativamente (proveitos e rejeitos):

Existe uma diferença entre o que entra e sai relativamente inalterado do 
processo produtivo e aquilo que entra, se transforma, saindo, portanto, 
outra coisa. Não há sentido, portanto, em falar de “elasticidade substi-
tuição” entre capital e trabalho, e nem de produtividade dos fatores de 
produção se os bens de capital não forem qualitativamente idênticos. 
(GEORGESCU-ROEGEN, 1996, p. 244).

A partir deste entendimento de que não há uma economia fechada, 
cíclica e reversível, é possível pensar o metabolismo do capital, pela lei da 
entropia, como um sistema entrópico, ou seja, um sistema de trocas que 
produz a todo o tempo processos dissipativos e de mudança qualitativa 
no “estado da matéria” ao longo do tempo. Como a economia do capital 
não pode ser considerada um sistema estático, que se autogoverna, inde-
pendentemente do ambiente, as trocas materiais capitalistas aceleram as 

3 A queima de carvão, com a consequente dissipação do calor pelo sistema, e a transforma-
ção do carvão em cinzas são um exemplo de um fenômeno entrópico, como o são o desgaste 
dos pneus no asfalto, a oxidação dos metais e o fluir das águas para o mar. O nível entrópico 
seria, nesse sentido, um índice de disponibilidade de energia e matéria em sua forma ordena-
da, ou, em termos gerais, da ordem de um sistema (GEORGESCU-ROEGEN, 1971: 4-5). E 
quanto maior a dissipação de energia e matéria desta forma ordenada, maior a desordem. 
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perdas energéticas e aumentam o estado de desordem da matéria. Afinal, 
a economia capitalista não é uma mera “questão alocativa”, como querem 
pensar os economistas clássicos, onde os insumos têm função invariável 
no processo econômico e são sempre de natureza semelhante, supondo 
que a “substituição” entre eles não tenha limite. Na verdade, os fluxos de 
“recursos naturais” sob as leis da acumulação não podem ser facilmente e 
indiscutivelmente substituídos por capital ou por outros recursos, já que 
existem alterações de propriedades e disponibilidade da matéria e um 
nível temporal de utilização que está diretamente associado ao fluxo de 
resíduos e ao esgotamento.

Isso se refere ao fato de que a energia que entra num sistema capitalista 
perde ou altera propriedades, combina-se e reage com outras fontes de ener-
gia, mudando seu estado e características originais. Ou seja, não há uma es-
tabilidade da matéria sob as leis da acumulação. Nas trocas de energia, não se 
pode conceber a ideia de uma “energia totalizante”, que não muda, invariável, 
como se a soma das parcelas energéticas trocadas fosse igual a zero. Ao con-
trário, as trocas energéticas num sistema aberto permitem a emergência de 
novas propriedades num nível superior de integração e mudanças qualitati-
vas e irreversíveis, como se fossem “saltos” que levam à emergência de novas 
entidades energéticas. Assim, nunca se conservam as qualidades e atributos 
da energia, já que a dissipação energética é inevitável.

Isso significa que a acumulação do capital, conforme a lei da entropia 
nos mostra, provoca uma desordem entrópica da matéria, ou seja, produz 
permanentemente um “estado de perdas”, degradação, rupturas, desequi-
líbrios. Na dinâmica do capital, desde o paradigma inorgânico (fossilista 
e mineral), esta desordem tem sido uma crescente, já que o capital precisa 
se apropriar dos estoques naturais de baixa entropia (terra, água, mine-
rais, petróleo, biodiversidade). As qualidades e propriedades originais 
desta matéria de baixa entropia, ao passarem pelo processo produtivo ca-
pitalista, se alteram e, mesmo num nível físico básico, mudam de estado e 
perdem estabilidade. Fenômenos como a contaminação ambiental, a po-
luição química, o descarte de efluentes ou a geração de resíduos mostram 
como as trocas materiais produzem desordem e perdas de qualidade nos 
sistemas de intercâmbio. Ou seja, todo fluxo de produtos gera e é consti-
tuído, ao mesmo tempo, por um fluxo de resíduos (descarte).

No Rio de Janeiro, a partir de 2007, quando o alto preço das commo-
dities impulsionou o crescimento dos setores extrativistas e de projetos de 
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infraestrutura, estas mudanças qualitativas nos fluxos de energia e matéria 
podem ser constatadas pelo crescimento dos conflitos territoriais e dispu-
tas sociais pelo controle e apropriação da natureza. A formação destes con-
flitos envolveu o confronto e a espoliação de diferentes circuitos sociais de 
apropriação material/energética, quando se aprofundou a lógica de gran-
des projetos de apropriação do espaço pelo Estado, implicando uma am-
pliação radical dos territórios expropriados. Esta lógica vem disseminando 
uma infinidade de formas expropriatórias de terra e território e alterando o 
metabolismo de inúmeras populações que têm seu modo de vida e cultura 
associados aos ambientes naturais e aos recursos do território.

São conflitos de atingidos(as), impactados(as), afetados(as), desloca-
dos(as), massacrados(as), violados(as), impedidos(as), bloqueados(as). 
Conflitos envolvendo pescadores artesanais contra a implantação de ter-
minais portuários. De assentados de reforma agrária em oposição à pas-
sagem de corredores logísticos (estradas, ferrovias). Lutas de agricultores 
camponeses frente à exploração mineral e hídrica. De camponeses e mu-
lheres frente aos processos desapropriatórios de terra. Lutas de morado-
res de periferia urbana contra a instalação de distritos industriais. Enfim, 
são infinitos os conflitos e as lutas.

Estes conflitos revelaram diferentes graus e níveis de instabilidade e 
desordem nas práticas materiais e têm produzido diferentes “fraturas” 
nos sistemas naturais e nos modos de apropriação à escala local. Basica-
mente, estes conflitos são resultado de processos metabólicos incompa-
tíveis com as práticas e ambientes locais, produzindo grandes impactos 
ambientais, riscos e efeitos irreversíveis sobre ecossistemas e corpos, ao 
mesmo tempo em que pequenos agricultores, pescadores, moradores ru-
rais e de periferia são deslocados compulsoriamente de seus territórios, 
concentrando-se em áreas exíguas e deixando suas terras para os ritmos 
da exploração capitalista (ACSERALD, 2004).

Grandes projetos, metabolismo social e conflitos territoriais

O controle do território coloca-se como fundamental para garantir o supri-
mento da demanda sempre em ascensão por recursos naturais, apesar dos 
avanços assinalados dos novos materiais. A cientista social mexicana Ana 
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Esther Ceceña assinala que, “se a tecnologia representa um dos pilares fun-
damentais na definição da competição internacional e para a construção 
da hegemonia, outro pilar de similar envergadura, ainda que de natureza 
muito distinta, é o território” (CECEÑA, 2001, p. 7). Assinalemos que a 
natureza com suas qualidades – a vida e os quatro elementos, terra, ar, água 
e fogo – é o que se oferece à apropriação da espécie humana, o que se dá 
por meio da cultura e da política. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 287).

Para Porto-Gonçalves (2006), nos encontramos no período histórico 
característico de uma nova divisão territorial do trabalho, onde o desen-
volvimento da tecnologia e de suas relações sociais e de poder estabelece 
o controle sobre os “recursos naturais” – sendo a natureza submetida ao 
capital como natureza-recurso-energia –, definindo a dimensão estraté-
gica de cada um deles. 

Na medida em que há um aumento do desenvolvimento tecnológico, 
há, consequentemente, um aprofundamento das relações de poder, logo, 
das desigualdades, criando novas relações espaciais de dominação/explo-
ração. Esta nova divisão territorial do trabalho assume uma perspectiva 
estratégica do controle hegemônico da natureza que se materializa de for-
ma multiescalar, dando também uma nova diferenciação entre os países 
centrais e periféricos, que não se limitam mais à pilhagem e à superexplo-
ração da natureza, mas são criadas novas funções invisíveis atribuídas à 
natureza, criando “uma tensão permanente entre tecnologia e território, 
tensão essa que institui o padrão de poder mundial (Anibal Quijano) nas 
suas múltiplas relações de escalas imbricadas enquanto divisão territorial 
do trabalho” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 292). 

Por isso, o autor defende a tese de que a problemática ambiental tem 
no território a sua centralidade, já que a partir do seu controle permite 
definir o que, a quantidade, a qualidade, para onde, para quem e o va-
lor do “recurso natural” que será apropriado, transformado, consumido, 
circulado e excretado. Ou seja, o tema do metabolismo passa a ser fun-
damental para a compressão das situações de conflitividade envolvendo 
terra, água e território e da problemática ambiental neste período. 

Este desenvolvimento tecnológico – ou, como define Carlos Walter 
(2006, p. 292), “desenvolvimento das relações sociais e de poder por meio 
da tecnologia” – gera um movimento paradoxal, já que, ao se expandir, 
tende a criar uma maior dependência em relação a estes recursos, o que 
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leva, portanto, a um eterno movimento de expansão de um padrão de po-
der mundial baseado na intensificação dos fluxos materiais e energéticos. 
Padrão este que leva à intensificação dos conflitos, tornando o território 
o centro da disputa sobre o controle dos “recursos naturais”. 

A emergência de conflitos territoriais, no caso brasileiro, provocados 
pela expansão da dinâmica metabólica do capitalismo (sobretudo os se-
tores extrativistas) se complexificou nos últimos anos com o surgimento 
de versões renovadas de acumulação do capital e espoliação dos territó-
rios. O período entre 2006 e 2008 é de fundamental importância para 
que se possa entender o atual estágio do capitalismo e suas formas de 
espoliação e acumulação, já que nestes três anos ocorreram três crises de 
forte impacto no sistema-mundo: a alimentar, a energética e a financeira. 

Sassen (2016) e Ferreira (2016) mostram que, a partir de 2006 e com a 
crise financeira global de 2008, se acentuou uma intensa corrida mundial 
pelo controle dos “recursos naturais” e energéticos em todo o mundo, 
apresentando três elementos fundamentais que corroboram sua defesa: a 
elevação do preço dos recursos naturais e primários no mercado interna-
cional; os investimentos estrangeiros diretos (IED) e a lucratividade das 
empresas nestes setores; e a luta pelo controle dos processos de produção 
de energia e fluxos energéticos, com o intuito de transferir o controle 
destes processos aos mercados financeiros e às grandes corporações mul-
tinacionais. 

Ferreira (2016) demonstra que, a partir de 2010, a América Latina 
passa a ser um importante destino para os IEDs, que se concentraram 
a partir da crise de 2008 nos setores de extração de minérios, petróleo 
e energia – o boom das commodities –, acirrando a disputa pelos fluxos 
energéticos. As empresas mineradoras, por exemplo, no ano de 2014, 
direcionavam 23% do investimento global para a América Latina (PA-
DILLA; BOSSI, 2015), sendo o Brasil o mais importante exportador de 
minério do continente, tendo exportado 410 milhões de toneladas em 
2011, enquanto todos os demais países mineradores (Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) juntos 
produziram 147 milhões de toneladas.4

4  GUDYNAS, Eduardo. O Maior extrativista do continente: Brasil. 2013. Disponível em: 
https://www.alainet.org/pt/active/64049. Acesso em: Set. 2019.
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No Brasil, em relação à regionalização destes investimentos, apenas 
São Paulo (US$ 110 bilhões), Rio de Janeiro (US$ 50,9 bilhões) e Mi-
nas Gerais (US$ 37,7 bilhões) receberam 55,9% de todo o IED greenfield5 
aportado no país entre 2003 e 2014. O estado do Rio de Janeiro (ERJ) 
chama atenção, pois, dos US$ 50,9 bilhões aportados, US$ 20,7 bilhões 
foram destinados ao setor da Mineração e Siderurgia e US$ 4,3 bilhões 
destinados ao setor do Carvão, Petróleo e Gás Natural, o que equivale a 
49% de todo o aporte estrangeiro recebido (Gráfico 1). O estado do Rio 
de Janeiro recebeu um aporte financeiro no setor mineral e siderúrgico 
maior do que o estado de Minas Gerais e é o segundo estado da federação 
que mais recebeu investimentos estrangeiros no setor energético – Car-
vão, Petróleo e Gás –, estando atrás apenas do estado de Pernambuco 
(responsável por receber mais de 50% do investimento no setor em todo 
o país).

Gráfico 1. Investimento Estrangeiro Direto greenfield  
por setor – estado do Rio de Janeiro

Fonte: D’Andrea Costa (2018)

5 O chamado IED greenfield consiste no “montante de investimento recebido pelo país 
cuja destinação é exclusivamente a criação ou expansão de capacidade produtiva das 
companhias estrangeiras no território nacional. Esta rubrica não inclui, portanto, fluxos 
de capital destinados ao investimento em ativos diversos (portfólio), fusões e aquisições 
ou incremento de caixa das empresas” (SILVA FILHO, 2015, p. 8).
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O crescimento recente destes setores no Rio de Janeiro e o papel do 
estado como destino dos IEDs6 ocorreu devido a estratégias de desenvol-
vimento baseadas em grandes projetos alinhados às dinâmicas exporta-
doras de bens primários. Na agenda política estadual (início do governo 
Sérgio Cabral, PMDB-RJ, em 2007), todo um esforço foi feito para pla-
nejar e induzir o crescimento de segmentos, como a indústria do Óleo e 
Gás, o setor mínero-metalúrgico, petroquímico, logístico e construção ci-
vil, além de todo um conjunto de intervenções urbanas em infraestrutura 
e mobilidade com foco nos eventos esportivos (Copa do Mundo de 2014 
e Olimpíadas de 2016). Para se ter uma ideia do tamanho desta agen-
da e desta convergência de setores, até 2020, o Planejamento Estratégico 
2012-2031 previa investimentos de mais de R$ 210 bilhões em todo o 
estado, sendo R$ 83 bilhões na exploração e produção de petróleo, R$ 41 
bilhões em logística, R$ 20,9 bilhões em infraestrutura urbana, R$ 20,1 
bilhões em siderurgia, R$ 14,8 bilhões em energia, R$ 14,6 bilhões em 
petroquímica, R$ 9,5 bilhões na indústria naval e náutica e R$ 7,9 bilhões 
na indústria de transformação.

Todo este processo de reorientação da economia justificou o plane-
jamento de grandes infraestruturas portuárias, dutoviárias e ferro-rodo-
viárias no interior do estado, como o Superporto do Açu, em São João da 
Barra, o Complexo Logístico Farol/Barra do Furado, entre os municípios 
de Quissamã e Campos dos Goytacazes, o projeto de construção de va-
riante da BR-101, no Norte Fluminense, o projeto bioceânico de conexão 
ferro-portuária da Ferrovia Transcontinental, que liga o Peru ao Rio de 
Janeiro (Açu), o mineroduto Minas-Rio, que cruza o Noroeste e o Norte 
do estado, o corredor logístico e as linhas de transmissão no entorno de 
Campos, o projeto Porto Canaã, em São Francisco do Itabapoana, o Arco 
Metropolitano, no entorno do Rio de Janeiro, enfim, projetos de infraes-
trutura logística pensados para dar fluidez e conexão às escalas desejadas. 
A aposta no “efeito arraste” das grandes infraestruturas permitiria uma 
expansão dos investimentos e a formação de uma estrutura de produção 
robusta, integrada e voltada ao exterior, permitindo uma ampliação dos 
fluxos de matéria e energia no interior dos projetos e do comércio global.

6 Os baixos índices de IEDs no setor de petróleo, gás natural e carvão são explicados 
pelo forte controle do estado no setor, onde a Petrobras controlava, até o golpe político 
de 2016, a extração e produção de petróleo e derivados oriundos do Pré-Sal, localizado 
na Bacia de Santos.
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Esta movimentação e expansão dos negócios em torno das redes glo-
bais de comércio de recursos naturais exigiu a liberação de grandes ex-
tensões de terras para a implantação dos projetos, bem como a criação de 
zonas econômicas exclusivas e distritos industriais. A carteira de projetos 
vinculada à estratégia governamental de projeção econômica estabeleceu 
inúmeros atos desapropriatórios e o reordenamento dos planos diretores 
municipais para a disponibilização de terras e recursos à lógica dos em-
preendimentos. Como se tratava de grandes projetos descentralizados e 
de conexões entre eles, a necessidade de liberação conjunta de áreas para 
os investimentos foi ficando cada vez mais decisiva, e a centralidade do 
espaço agrário na acomodação destas novas dinâmicas se tornou central 
(ver neste livro o texto de Ana Costa, Eduardo Barcelos e Luiz Jardim).

Esta “corrida por terras” induziu uma mudança brusca no metabo-
lismo das populações com seus ambientes e reconfigurou os problemas 
agrários do estado e as lutas por terra e território. Várias situações fo-
ram indicando que, na verdade, as áreas de reforma agrária, os territórios 
agrários camponeses, as áreas periféricas dos municípios, enfim, o espaço 
agrário fluminense estava no centro do processo de expansão de grandes 
obras e empreendimentos no estado. Os casos do Assentamento Canta-
galo, que ficou quase totalmente “circundado” pela ZEN (Zona Especial 
de Negócios) Industrial de Rio das Ostras; do Assentamento Casas Altas 
(“Mutirão Eldorado”), na Baixada Fluminense, “cortado” pela constru-
ção do Arco Metropolitano; do Assentamento Zumbi dos Palmares, em 
Campos dos Goytacazes, “cortado ao meio” pela passagem do minerodu-
to do Projeto Minas-Rio e ameaçado pela duplicação da variante da BR-
101; dos assentamentos Cambucaes e Prefeito Celso Daniel, que tiveram 
parte de suas terras desapropriadas para a duplicação da BR-101; dos as-
sentamentos Che Guevara e Ilha Grande, no Norte Fluminense, atingidos 
pela criação do Parque Estadual da Lagoa do Açu, medida compensatória 
das obras do Complexo Industrial do Porto do Açu; das comunidades 
e assentamentos do vale do rio Guapiaçu, ameaçadas de expropriação 
pela barragem de água proposta no licenciamento do Comperj (ver nes-
te livro o texto de Pedro D’ Andrea, Paulo Alentejano e Luiz Jardim); 
das Comunidades do 5º Distrito de São João da Barra, expropriadas pela 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janei-
ro (Codin) para a criação do Distrito Industrial de São João da Barra 
(ver neste livro o texto de Ana Costa e Eduardo Barcelos); dos bairros 
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periurbanos e rurais de Japeri, comunidade de Marajoara, ameaçada de 
remoção por conta das mudanças no plano diretor para a construção de 
condomínios industriais; do Rio de Janeiro, bairro de Santa Cruz, amea-
çado e fortemente impactado pelas atividades da siderúrgica TKCSA, que 
se instalou num terreno onde havia um acampamento de trabalhadores 
rurais do MST; dos pescadores da Baía de Sepetiba, atingidos pela ex-
pansão do Porto Sudeste e dos complexos industriais da Gerdau, EBX e 
Usiminas; da Comunidade Quilombola de Barrinha, em São Francisco 
do Itabapoana, ameaçada pela construção do Terminal Portuário Canaã; 
da Comunidade pesqueira de Zacarias, em Maricá, ameaçada pela espe-
culação imobiliária e pelo condomínio imobiliário IBD; das Comunida-
des de pescadores(as) da Baía de Guanabara, fortemente perseguidas por 
grupos de segurança ligados ao Comperj, inclusive com casos de assas-
sinatos e exílio de lideranças; enfim, todos estes casos de algum modo 
foram mostrando um ponto de inflexão na dinâmica do espaço agrário 
fluminense, ao revelar novas frentes de expansão, de agentes e as reconfi-
gurações fundiárias e territoriais (BARCELOS, 2018).

Estas mudanças trouxeram um novo léxico de problemas no interior 
do espaço agrário, colocando em evidência todo o metabolismo social 
envolvido na produção da vida, como a moradia, as relações de vizinhan-
ça e parentesco, as relações afetivas com o lugar, o trabalho, a pesca, a 
agricultura, a natureza, o acesso a praias, mangues, restingas, o direito de 
viver e permanecer no território. Pode-se dizer que a produção do espaço 
agrário não estava mais apenas ligada à questão da luta pela redistribui-
ção da propriedade, e que a questão da (luta pela) terra não teria mais 
como eixo organizador o enfrentamento ao “latifúndio improdutivo”, 
como tradicionalmente se viu nos conflitos agrários do estado. A questão 
da terra, efetivamente, se transmutou em novas pautas e agendas, recolo-
cando no centro do debate a defesa do comum e da vida e as disputas pelo 
acesso e controle da natureza (matéria e energia).

A “desordem metabólica” dos grandes projetos no estado do Rio de Janeiro: 
terra, água e energia

A questão central que se apresenta neste novo ciclo de desenvolvimento 
no Rio de Janeiro é, sem dúvida, a implantação de grandes projetos de 
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desenvolvimento como nova ordem socioespacial e metabólica. É a partir 
de 2007, podemos dizer, que este ciclo de desenvolvimento começa a ges-
tar um novo léxico de conflitos territoriais em torno do uso intensivo de 
“recursos naturais” e dos impactos e riscos nos modos de vida de várias 
populações que vivem dos mangues, restingas, mares e rios, da agricultu-
ra e da pesca, do trabalho familiar e comunitário. 

A implantação desta ordem socioespacial será, desde então, o proces-
so mais radical e ampliado de intensificação das trocas e rupturas me-
tabólicas no espaço agrário, dada a abertura forçada de novas terras e 
fronteiras nas diferentes regiões do estado. Efetivamente, podemos falar 
de uma nova conflitividade no espaço agrário fluminense pela própria 
mudança que ocorre no interior deste ciclo, onde a dinâmica das lutas 
sociais e populares se inflexionam, mudam de sentido simultaneamente à 
constituição desta nova ordem que se impõe. Afinal, confrontar e resistir 
aos processos compulsórios de expropriação e remoção e aos impactos 
socioambientais causados por complexos industriais, portos, estradas, es-
cavações e grandes obras de todo o tipo vão ser o centro político da ação 
dos novos protagonistas que se (re)colocam na dinâmica da luta social, 
buscando reivindicar suas vidas e costumes como dimensão da digni-
dade e da existência, de fato uma politização de suas vidas e do espaço 
onde vivem. Trata-se de uma nova tensão conformada na luta pela defe-
sa dos direitos humanos (moradia, terra, água, alimentação, trabalho), 
que por si só já indica sua importância, e pela agenda de mobilizações e 
resistência variadas levadas adiante pelos inúmeros movimentos sociais, 
coletivos, associações comunitárias, fóruns de moradores, pesquisadores 
independentes e grupos locais.

No caso do estado do Rio de Janeiro – analisado de maneira aprofun-
dada na próxima unidade –, ao passo que se consolida o processo de res-
truturação da matriz tecnológica e produtiva do estado via grandes proje-
tos de desenvolvimento, o metabolismo do capital intensifica a espoliação 
das condições materiais de reprodução da vida em múltiplas escalas. As 
primeiras a enfrentarem estes processos são as populações tradicionais e 
camponesas, que são expropriadas de seus territórios.

Quando não há uma expropriação destes territórios, são espoliadas 
as condições materiais e energéticas fundamentais para a reprodução da 
vida. O caso da salinização das terras de São João da Barra, decorrente da 
instalação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, exemplifica este 
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processo de “fratura metabólica”, já que camponeses e camponesas que 
permaneceram no 5º Distrito foram impedidos de continuar a produzir 
devido à altíssima concentração de sal presente em suas terras, provocada 
pelo depósito do material costeiro dragado para a construção da Unidade 
de Construção Naval no complexo lagunar da região. Tal processo conta-
minou o lençol freático da região, uma vez que a Prefeitura Municipal de 
São João da Barra fornecia água para a população, cuja salinidade apre-
sentava índices cinco a sete vezes superior à do rio Paraíba do Sul. Já a 
água encontrada nas áreas de pasto, em Água Preta, apresentavam uma 
salinidade 820 vezes maior que a água doce (AGB, 2018).

O Arco Metropolitano, por exemplo, interliga o refino de petróleo do 
Comperj ao Porto de Itaguaí, em Sepetiba. A passagem da estrada sobre 
áreas de reforma agrária exigiu desapropriar faixas de terra, como, por 
exemplo, no assentamento Casas Altas (ou “Mutirão Eldorado”), a R$ 1,70 
o metro quadrado, e ameaça a região com a especulação fundiária estimu-
lada pela corrida industrial ao redor do Arco. A construção da via ainda 
atingiu mananciais de água e unidades de conservação, como a Flona Ma-
rio Xavier, colocando em risco espécies ameaçadas de extinção (BOURS-
CHEIT, 2009). Há ainda situações de imobilidade e restrições de acesso de 
moradores e agricultores por conta da mudança de traçado do Arco.

Antes era poço manual, hoje uso água do poço artesiano que a empreitei-
ra fez, na obra da estrada. Eu que forneci o lugar. A água não é boa, mas 
é a que eu uso pra lavar roupa, fazer a comida e tomar banho. O primeiro 
poço ficou desativado. Com as obras do aterro, eles abriram umas valas e 
baixou a água. Hoje não tem mais força de vazão pra encher o poço. Ele 
funciona hoje de cisterna, que abasteço com a água do poço artesiano 
aberto pela empresa que tá fazendo a estrada. A pedreira já deve ter de 
treze a quatorze anos que está sendo explorada (onde era o lote do Silva-
no e do Edmilson). Foi aí que começou a tirar a vida da terra. Mas foi a 
estrada que desanimou mais, porque tirou o sossego da gente. Vivo aqui 
com dois filhos, cada qual com sua casa construída. Minha terceira filha 
vive fora com a família. (GOLLO et al., 2013)

Outro ponto é a situação da pesca e da agricultura e a consequente 
diminuição da oferta de peixes nos territórios atingidos pelos grandes 
projetos. Junto à Baía de Sepetiba, na região metropolitana, a implanta-
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ção da siderúrgica da TKCSA-Vale, em 2006, vem causando um processo 
violento de expropriação, criminalização e precarização da vida de cen-
tenas de famílias de pescadores, agricultores e moradores do bairro de 
Santa Cruz. 

Desde 2005, com a criação da Zona Estritamente Industrial (ZEI), 
Santa Cruz convive com a crescente concentração industrial e desde 
então transformada num grande canteiro de obras. A usina da TKCSA 
foi instalada numa região com tradição agrícola, que até hoje mantém 
características rurais (PACS, 2014). A chegada da siderúrgica atingiu a 
área ocupada pelo Acampamento Terra Prometida (MST), que poste-
riormente foi removido para o município de Nova Iguaçu, assim como 
impactou o famoso aipim de Santa Cruz, ou “baby aipim”, produzido na 
Colônia Agrícola Japonesa de Santa Cruz. Esta colônia foi uma das pri-
meiras comunidades violadas pela empresa. O Canal São Fernando, que 
deságua na Baía de Sepetiba, é um antigo canal de irrigação com a função 
de receptação e escoamento das águas das áreas produtivas da Colônia, 
formando um sistema de drenagem. Por ele, os eventos de enchentes são 
controlados, permitindo o cultivo agrícola e a alta produtividade e qua-
lidade do aipim. Com a implantação da usina, este canal foi desviado 
pela TKCSA para o rio Guandu e inviabilizou o sistema de drenagem na 
Colônia. No final de 2009, uma chuva de 49 ml (pouco volume) foi sufi-
ciente para inundar a área agrícola, acarretando perda total da produção 
e a inundação da Colônia.

Os abusos de poder do Estado e da empresa, neste caso, se aprofun-
daram ainda mais com a ação de grupos criminosos na região, que, após 
a instalação da empresa, deram início a uma perseguição sem limites a 
lideranças comunitárias e ativistas em direitos humanos. Já em 2005, cer-
ca de 75 famílias de trabalhadores rurais sem-terra que trabalhavam no 
local onde a empresa seria instalada sofreram ameaças e intimidações de 
grupos armados (milicianos) e da polícia militar para deixarem o local, 
o que seria, mais tarde, um despejo forçado para a implantação da usina 
(Acampamento Terra Prometida). 

Desde então, um enorme canteiro de obras foi instalado para preparar 
toda a área de 900 hectares, incluindo as obras de dragagem, a construção 
do cais e a limpeza de canais. A grande movimentação de máquinas e em-
barcações foi dificultando cada vez mais o trabalho de vários pescadores 
da baía, e em 2006 eles denunciaram que as obras de dragagem para o 
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aprofundamento do calado marinho e a circulação de grandes embar-
cações movimentaram grande volume de material tóxico, depositado no 
fundo da baía em 1996, após vazamento de rejeitos da Ingá Mercantil, 
uma fábrica de tubos galvanizados e lingotes de zinco (ZBOROWSKI, 
2008, p. 105) e, por este motivo, teria restringido e inviabilizado a pesca 
artesanal e o trabalho de mais de oito mil pescadores na região. 

Os impactos levantaram suspeitas sobre a possível contaminação am-
biental de peixes com metais pesados, incluindo deformações genéticas.7 
Na época, a Confederação Nacional das Federações de Associações de 
Pescadores, Aquicultores e Entidades da Pesca do Brasil (Confapesca) e a 
Federação das Associações de Pescadores Artesanais do Estado do Rio de 
Janeiro (Fapesca) encaminharam à Assembleia Legislativa do estado um 
pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para que fossem averiguadas todas as denúncias envolvendo o caso, des-
de desvio de verba pública, violação dos direitos humanos e trabalhistas, 
assédio moral, a crimes ambientais praticados por representantes do Es-
tado, pela prefeitura do Rio de Janeiro e pela empresa alemã ThyssenKru-
pp CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico), no que diz respeito ao 
licenciamento e execução do empreendimento. Os pescadores ainda re-
clamaram que as estruturas e os equipamentos instalados dentro de rios e 
canais os impediram de trabalhar, e a grande movimentação de navios os 
impediu de navegar. Denunciaram que o porto construído pela empresa e 
a grande movimentação de embarcações criou uma “zona de exclusão da 
pesca”, ou seja, áreas em que, por motivos de segurança, a prática da pesca 
ficou proibida, além da ponte do porto, de 4 quilômetros, que restringiu 
a passagem dos mastros dos barcos de pesca.8

Os impactos da TKCSA no metabolismo social da região foram tão 
amplos que suas emissões aumentaram em 76% a concentração de CO2 
na cidade do Rio de Janeiro e precarizaram a vida da população do bairro 
de Santa Cruz. Desde 2010, sucessivos episódios de poluição atmosférica 
aguda atingiram o bairro com uma espécie de “pó prateado” gerado du-
rante as operações de lingotamento e resfriamento do aço e lançado sob a 
atmosfera local de Santa Cruz. 

7 Fonte: http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/Linha_do_Tempo.pdf. Acesso em: Out. 
2019.
8 Disponível em: http://biblioteca.pacs.org.br/publicacao-categoria/tkcsa/. Acesso em: 
Out. 2019.
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A “chuva de prata”, como ficou conhecida, foi o evento mais crítico 
de poluição ambiental sobre a população e mostrou todo o descaso das 
autoridades ambientais, ao não ter coletado o material para análise dos 
efeitos à saúde, mas também pela morosidade em investigar o caso. Estes 
eventos se repetiram algumas vezes: em 2010, em 2012 e em 2013, quan-
do moradores relataram que as casas ficaram “prateadas”.9 Desde então, 
a chuva de prata foi vista como o mais grave impacto à saúde provocado 
pela TKCSA, motivando várias missões e campanhas de denúncia dos 
impactos da empresa na saúde e da insuficiência da oferta em serviços de 
saúde da rede municipal e estadual a toda a população exposta, diante dos 
possíveis riscos e perfis epidemiológicos gerados pela atividade industrial 
da usina. Neste caso específico dos impactos da saúde, cabe mencionar a 
ação de responsabilidade civil que a empresa moveu contra o pesquisador 
e médico sanitarista Hermano Albuquerque, da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Ensp/Fiocruz), o engenheiro sanitarista da Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio (ESPJV/Fiocruz), Alexandre Pessoa e a ser-
vidora da Uerj Monica Lima, por terem publicado relatório mostrando os 
riscos e vulnerabilidades à saúde pelo funcionamento da usina.10 

Passados quinze anos desde a instalação da TKCSA – hoje Ternium 
Brasil –, há 238 ações que correm na 1ª e 2ª Vara de Santa Cruz que res-
ponsabilizam a empresa: i) os três episódios da chuva de prata e a conti-
nuidade das emissões de material particulado na atmosfera, provocando 
doenças cardiovasculares, respiratórias e dermatológicas; ii) a intensifi-
cação da periodicidade e da intensidade dos alagamentos no Conjunto 
Habitacional São Fernando, provocado pela desvio de 90º do Canal São 
Fernando para viabilizar a terraplanagem para instalação do empreen-
dimento e iii) o comprometimento das estruturas de diversas moradias 
que se encontram à margem da linha férrea responsável pelo transporte 
do minério de ferro da Vale para o interior da planta industrial. Foram 
ao menos dois casos de desabamento de estruturas parciais de moradias.

Ainda sobre os impactos no metabolismo da pesca e agricultura, em 
São João da Barra, durante o período das obras do Complexo do Açu, entre 
2011/2012 o volume de pescado caiu em 37% e entre 2013/2014 a queda 

9 Disponível em:  http://pacs.campanhacompleta.com.br/2013/02/26/ate-quando-a-tk-
csa-tera-licenca-para-produzir-chuva-de-prata-em-santa-cruz/. Acesso em: Out. 2019.
10 Fonte: http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/Linha_do_Tempo.pdf. Acesso em: Out. 
2019.
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foi de 40% (BARCELOS, 2018). Os pescadores artesanais do Açu também 
denunciaram o fechamento da lagoa de Iquipari, área de pesca tradicio-
nal na região que hoje se encontra sob o domínio da Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) Caruara, ligada ao complexo industrial e 
sob intensa fiscalização, inclusive pela Capitania dos Portos. A lagoa se en-
contra vigiada pela empresa de segurança, com regras de acesso, tempo de 
permanência e dias específicos para uso e lazer e, ao longo de seus acessos, 
uma guarita de vigilância impede a entrada dos pescadores durante os dias 
de semana, podendo apenas entrar aos finais de semana mediante identifi-
cação. Questionaram também os impactos do bota-fora do porto e o risco 
de acidentes com grandes embarcações (AGB, 2011).

Quando analisados os efeitos no metabolismo da agricultura familiar 
do estado, o cenário apresenta um caminho para a desagriculturaliza-
ção frente ao processo de expansão territorial do capital (AGB, 2011). 
No caso do conflito no Açu, a área plantada no município de São João 
da Barra foi reduzida em 73%, saindo de 3.755 hectares, em 2009, para 
1.002 hectares em, 2015. No mesmo período houve ainda uma queda de 
84% na produção agrícola, de 185 mil toneladas, em 2009, para 30 mil 
toneladas, em 2015.

Já as famílias dos assentamentos Ilha Grande e Che Guevara sentem 
os efeitos das políticas de compensação ambiental do empreendimento, 
principalmente com a criação do Parque Estadual da Lagoa do Açu, que 
literalmente foi planejado sem qualquer critério fundiário, sobrepondo 
seu domínio aos dois assentamentos (AGB, 2011). Os agricultores rela-
tam a crescente fiscalização de suas práticas, rondas frequentes do órgão 
ambiental nas terras do assentamento e aplicação de autos de infração e 
multas pecuniárias para agricultores que cometem crimes contra a fauna.

No contexto do Comperj, em Cachoeiras de Macacu, as ações de com-
pensação ambiental do empreendimento têm ameaçado de expropriação 
mais de 1.100 agricultores familiares e assentados de reforma agrária do 
vale do rio Guapiaçu e uma projeção de impacto em mais de 15 mil tra-
balhadores rurais que participam das redes e cooperativas de produção 
e comercialização da região (AGB, 2014).11 Na área prevista da barragem 

11 Atingidos por barragens protestam no Rio de Janeiro. MAB, 26 maio 2014. Disponível 
em: http://www.mabnacional.org.br/noticia/atingidos-por-barragens-protestam-no-rio-
-janeiro. Acesso em: Out. 2019.
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vivem 11 comunidades rurais e núcleos de colonização, como o Vecchi e 
Ilha do Vecchi, Coco Duro, Serra Queimada e Quizanga. Caso a barra-
gem do Guapiaçu se efetive, mais de 16 mil toneladas de alimentos pro-
duzidos diariamente nestas comunidades deixarão de chegar aos centros 
de comercialização da região metropolitana, como o Ceasa Irajá e São 
Gonçalo, principais e maiores centros de abastecimento alimentar da me-
trópole (AGB, 2014).

Os decretos desapropriatórios, que abrangem cerca de 2.500 hectares, 
já foram publicados pelo Estado, ainda que sem o devido licenciamento 
ambiental do empreendimento e a avaliação locacional da obra. Mesmo 
estando ainda na fase de planejamento, os agricultores sofreram coações e 
intimidações da empresa Cohidro, responsável pelo levantamento e cadas-
tramento das famílias atingidas. No caso da ONG Viva Rio Socioambien-
tal, contratada pela Petrobras, as práticas são de antecipação e mediação do 
conflito, oferecendo cursos gratuitos de aceleração, que reduzem a 11 me-
ses sua duração, através do método Telecurso 2000. Caso seja viabilizada a 
barragem, serão milhares de toneladas de alimentos que deixariam de ser 
produzidos. Os danos seriam irreversíveis para os agricultores locais, e os 
impactos atingiriam toda a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Os pescadores e pescadoras artesanais – cujo número passa de 5 mil – 
são impactados ainda pelo Comperj e grandes empreendimentos indus-
triais em torno da Baía de Guanabara, da mesma forma que são alterados 
os fluxos do pescado a partir da intensificação do número de embarca-
ções que passa a circular na região.

Outra situação mais recente foi a intensificação da concentração da 
água nos processos de reprodução e expansão da acumulação do capital. 
No caso do ERJ, a concentração de GPDs acentuou os conflitos pelo uso 
da água, já que estes se caracterizam pela superexploração da terra, água e 
energia. A espacialidade diferencial dos impactos não permite que popu-
lações espacialmente distantes das fraturas metabólicas provocadas pelo 
capital tenham a percepção de que estes estão afetando suas vidas.

Se não houvesse água disponível como o Estado afirma quando lhe é 
conveniente, seja nacional ou regionalmente, o capital não estaria se ter-
ritorializando aqui. As vantagens comparativas analisadas pelo capital em 
seus processos de expansão levam em consideração inúmeras variáveis, 
como “disponibilidade” de terra, água e energia em abundância, asso-
ciadas a um Estado que facilitará jurídica e violentamente sua expansão.
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Portanto há um processo de intensificação reversa no ERJ. Quanto 
mais terra, água e energia são disponibilizadas para o capital, menos os 
setores populares têm acesso aos mesmos. Com o intuito de exemplificar, 
a Tabela 2 traz alguns dados que nos ajudam a perceber e realizar uma 
comparação entre o metabolismo social e o geometabolismo do capital.

Tabela 2: A concentração de terras, energia e água – Grandes Projetos de  
Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro

Projeto Município

Módulo 
Fiscal do 

Município 
(ha)

Área 
(ha)

Potencial/Consumo 
Energético

Consumo de 
Água

Distrito Industrial 
de São João da 

Barra

São João da 
Barra 12 7.036 1300MW / 

11.388.000 MWh
38.500.000 

l/h¹

Refinaria Duque 
de Caxias

Duque de 
Caxias 10 1.300 2 milhões m³/dia 

(Gás Natural) 1.722.583 l/h

Ternium Brasil 
(ex-TKCSA)

Rio de 
Janeiro 5 900 490MW / 4.292.400 

MWh 62.500.000 l/h

Comperj Itaboraí 10 4.500 n.d. n.d.

CSN Volta 
Redonda 14 376 255 MW / 2.223.800 

MWh 7.000.000 l/h

Fonte: D’Andrea Costa (2018)
¹ São consideradas as águas referentes ao Mineroduto Minas-Rio e a utilizada no Porto do 
Açu. n.d.: Não Disponível

A área destinada para a desapropriação das famílias e territorialização 
do Complexo Industrial e Portuário do Açu (Cipa) representa quase 50% 
de toda a área referente ao 5º Distrito do município de São João da Barra 
e quase 1/3 de todo o município (AGB, 2011). A dinâmica metabólica do 
empreendimento apresenta índices de consumo de água e de energia de 
grande magnitude. A demanda hídrica projetada inicialmente girava na 
ordem de 10 m³/s, o equivalente a uma população de 2.816.000 habitantes, 
ou então o equivalente a 85 vezes o consumo de água do próprio município 
no qual o empreendimento está instalado (AGB, 2015). A demanda hídrica 
necessária para transportar o minério de ferro através do mineroduto de 
525 quilômetros provenientes das minas da Anglo American S.A., na Serra 
do Espinhaço (MG), é de 2.500 m³/h (AGB, 2011). Ou seja, o consumo to-
tal de água do Porto do Açu é o equivalente a uma cidade de 3,7 milhões de 
pessoas. É preciso salientar que nestes cálculos não estão inseridos o con-
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sumo de água relativo ao utilizado na extração do minério de ferro extraído 
nas minas de propriedade da Anglo American.12 Recentemente a Prumo 
Logística S/A fechou um contrato com a empresa Andrade Gutierrez para 
construção de uma usina térmica GNA Açu, que tem como objetivo garan-
tir autossuficiência energética do Porto (MORAES, 2017). Sua capacidade 
será de aproximadamente 1300 MW, consumo energético equivalente a 
uma cidade de aproximadamente 4,2 milhões de pessoas. 

Passados treze anos desde o início das construções do Cipa e seis anos 
desde que a EIG Global Energy Partners assumiu o controle do Distrito 
Industrial de São João da Barra (DISJB), apenas 566,44 hectares foram 
utilizados pelos empreendimentos já negociados para ocupar a área. Isto 
representa apenas 7,87% do total da área desapropriada, sob o caráter de 
utilidade pública, destinado à construção do DISJB. Somadas as áreas já 
consolidadas, mais os recentes acordos divulgados pela Prumo Logística 
Global, o percentual de ocupação da área não chega a 10% do total da 
área desapropriada, como consta na Contestação Possessória (Processo 
nº 721-89.2017.8.19.0053) ajuizada pela Associação dos Proprietários de 
Imóveis e Moradores do Açu, Campo da Praia, Pipeiras, Barcelos e Ca-
jueiro (Asprim). Enquanto isso, a concentração e a salinização das terras 
e a degradação dos solos e restingas da região permanecem e continuam 
a inviabilizar a permanência da agricultura na região e o metabolismo 
camponês. Há, portanto, um forte caráter especulativo e espoliador das 
terras dos agricultores e agricultoras do 5º Distrito de São João da Barra.

Ainda com relação à água, segundo D’Andrea e Xavier (2019), os da-
dos referentes ao consumo de água da Ternium Brasil, antiga TKCSA, são 
alarmantes e traduzem a desigualdade estrutural e política no acesso à água 
e uma fratura no metabolismo hídrico da região. A totalidade do consu-
mo de água da siderúrgica é equivalente a 570 bilhões de litros por ano. 
Para efeitos comparativos, uma pessoa nascida no estado do Rio de Janeiro 
consome, em média, o equivalente a 90,5 mil litros de água por ano. Ou 
seja, apenas a siderúrgica ítalo-argentina, considerada a maior da América 
Latina, possui um consumo de água equivalente a 6,1 milhões de habitan-
tes. Praticamente uma cidade do Rio de Janeiro inteira! Quando levado em 

12 Em reportagem publicada pela Agência Pública (FERRAZ, 2018), são reportados casos 
relativos à falta de água disponível para as comunidades locais em detrimento da explora-
ção de minério de ferro pela Anglo American S.A.
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consideração todo o período outorgado – até 2021 –, a Ternium Brasil terá 
consumido o mesmo volume de água que 24,4 milhões de pessoas!

Sobre a apropriação de terras, o total de hectares ocupados por to-
dos os empreendimentos apresentados na Tabela 2 é de 14.276 hectares.13 
Levando em consideração a média dos módulos fiscais destes municí-
pios, igual a 10,2 ha, seria possível assentar 1.399 famílias (D’ ANDREA 
COSTA, 2018). Já o consumo total energético – sem considerar a Reduc 
– de quatro empreendimentos é da ordem de 17.904.200 MWh. Segundo 
o MME (2017), o consumo residencial de energia elétrica do estado do 
Rio de Janeiro foi de 13.706.000 MWh. O consumo energético de apenas 
quatro empreendimentos supera o equivalente de energia consumida por 
toda a população do estado do Rio de Janeiro. Por fim, o volume de água 
consumida por quatro dos cinco empreendimentos é de 109,7 milhões de 
l/h (ou 2,6 bilhões de l/dia), equivalente a uma população de 10,6 milhões 
de pessoas,14 o mesmo que 63% da população do estado do Rio de Janeiro 
(D’ ANDREA COSTA, 2018).

O que se pode observar diante desta economia política dos grandes 
projetos é uma profunda desterritorialização das condições de reprodu-
ção da vida. Os dados comprovam uma altíssima concentração não só 
da produção, mas do controle de terras, energia e água, logo, dos passi-
vos e fraturas sociometabólicas que se instalaram nos territórios que se 
encontram em disputa por suas condições básicas de acesso e controle 
dos recursos. Tais processos geram uma interdependência desigual entre 
diferentes espaços, produzindo territórios sacrificados. A consequência é 
a aceleração de entropias locais e regionais, ou seja, processos de desorga-
nização dos ecossistemas e da própria vida, acentuados pela emergência 
dos chamados riscos ecológicos ampliados, como depósitos de resíduos 
e detritos industriais. Os efeitos visíveis da contaminação, da poluição e 
da perda de qualidade da água são expressões da mudança de estado da 
matéria e das perdas nas trocas materiais.

13  Esta área total considera apenas o parque industrial construído, não levando em con-
sideração as áreas utilizadas por dutos, linhas de transmissão, pátios de estocagem, re-
troáreas portuárias, faixas de servidão e áreas ambientais. Para mais detalhes, ver o artigo 
neste livro de Ana Costa, Eduardo Barcelos e Luiz Jardim.
14 De acordo com o Censo 2010, o município do Rio de Janeiro possuía uma população 
de 6,3 milhões de habitantes.



164 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Considerações finais

Conformado a partir de um processo contínuo, mas que se reconfigura e é 
intensificado a partir da segunda metade da década de 2000, este estágio da 
dinâmica metabólica de expansão do capital, via territorialização de GPD, 
provoca mudanças quantitativas e qualitativas das formas e alteração dos 
fluxos de energia e matéria observados pelo impulsionamento de conflitos 
territoriais no Brasil e na América Latina. A acumulação de capital (re)
coloca no centro da assimetria de poder, natureza e território, onde são 
alçados à condição de intensificação da resistência de Povos e Comuni-
dades Tradicionais, camponeses e camponesas, agricultores e agricultoras 
familiares, trabalhadores e trabalhadoras rurais, trabalhadores e trabalha-
doras de periferias de grandes centros urbanos. São conflitos que expõem 
diferentes circuitos socioecológicos de apropriação material e energética e 
que vêm provocando fraturas metabólicas nos territórios, onde são invia-
bilizadas as condições de reprodução da vida através de diferentes formas 
de espoliação de terra, água e território.

Ainda que pudéssemos falar de outros processos tão intensos e pre-
datórios como esses vistos no Rio de Janeiro, o que fica claro é o modo 
desterritorializador destas frentes de expansão no espaço agrário e as su-
cessivas fraturas no metabolismo de comunidades e populações locais. 
Mais do que isto: o que vem se disseminando é um padrão de poder e 
violência mais amplo, que exerce influência sobre o metabolismo social 
da população, quer dizer, passa a controlar os processos de interdepen-
dência da sociedade com a ampla trama da vida.

Tal dinâmica contrapõe e tenciona diferentes circuitos socioecológi-
cos de apropriação material e energética existentes que, em geral, têm 
sofrido diferentes impedimentos e restrições metabólicas nos territórios 
onde são inviabilizadas as condições de reprodução da vida através de 
diferentes formas de espoliação de terra, água e energia. Estes impactos 
são espacialmente diferenciados, mas afetam a todos e todas. 

Ter um estado incapaz de produzir seu próprio alimento significa que 
ele terá de vir de mais longe e, quanto mais distante se encontra o pro-
dutor do consumidor, maior é o custo de transporte, impactando o custo 
final do produto. Ter um estado que outorga água suficiente para abaste-
cer toda a cidade do Rio de Janeiro apenas para uma empresa voltada a 
produzir aço para exportação só aprofunda o caos hídrico e as disputas 
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desiguais pela água. Ter um estado que prefere destinar terras para refinar 
petróleo e exportar minério bruto só amplia as desigualdades e os confli-
tos no campo.

Assim, a mudança no metabolismo do território fluminense a partir da 
implantação dos GPD nos mostra a profunda desordem ambiental instalada 
no espaço agrário do estado e uma complexificação dos problemas agrários 
que temos que enfrentar. Afinal, as áreas atingidas são áreas de intensa pro-
dutividade biológica e social, como mangues, rios, restingas, lagoas, baixadas, 
áreas de reforma agrária, pequenas propriedades, enfim, áreas de reprodução 
da vida mantidas, protegidas e manejadas por vários grupos sociais. Em ou-
tras palavras, este momento recente de expansão capitalista sobre o campo 
fluminense é duplamente violador: de um lado, viola e expropria trabalha-
dores e populações; de outro, atinge ecossistemas e ambientes de extrema 
importância biológica para os grupos que deles dependem.

Referências 

ACSERALD, H. (org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Re-
lume- Dumará, 2004.

AGB. Relatório dos Impactos Socioambientais do Complexo Industrial Por-
tuário do Açu. Relatório Técnico. Rio de Janeiro: Associação dos Geó-
grafos Brasileiros, 2011.

AGB. Salinização das águas e do solo no Açu: crime ambiental e expulsão da 
terra. Belo Horizonte: AGB, 19 mar. 2013. Disponível em: https://agb-
-belohorizonte.webnode.com.br/news/saliniza%C3%A7%C3%A3o-
-das-aguas-e-do-solo-no-a%C3%A7u%3A-crime-ambiental-e-ex-
puls%C3%A3o-da-terra/. Acesso em: Out. 2018.

AGB. Barragem do Guapiaçu: uma necessidade diante da “crise hídrica” 
ou mais um negócio Suspeito? Rio de Janeiro: AGB, 2015.

BARCELOS, E. A. S. Geografia e grandes projetos: ecologia, política e econo-
mia no capitalismo de fronteira. Tese (Doutorado em Geografia) – Uni-
versidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. Disponível em: https://drive.
google.com/drive/folders/1VanbGb5ZWz-OtLVMjTKLuxvX6kjKDve5.

BOURSCHEIT, Aldem. Mais uma espécie ameaçada pelo PAC. O Eco, 
3 ago. 2009. Disponível em: http://www.oeco.org.br/reportagens/
22242-sobram-duvidas-sobre-mario-xavier. Acesso em: Out. 2019.



166 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

CARVALHO, L. F. M. O tempo da ruptura do mundo: Antropoceno e Capi-
tal. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2015

D’ANDREA COSTA, P. Terra, água e território em conflito: uma análise 
transescalar da geopolítica da água desde a proposta de construção da 
barragem do rio Guapiaçu, RJ. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
– Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação 
de Professores, 2018.

D’ANDREA, P.; SANTIAGO, B. X. S. O Aguaceiro da Ternium Brasil: 
a sede e a vontade de beber da siderurgia. Le Monde Diplomatique, 
Brasil, 2019. Disponível em: https://diplomatique.org.br/ternium-a-
-sede-da-siderurgia/.

FERRAZ, Lucas. À sombra da tragédia de Mariana. Agência Pública, 23 
jan. 2018. Disponível em: https://apublica.org/2018/01/a-sombra-da-
-tragedia-de-mariana/. Acesso em: Jan. 2019.

FERREIRA, A. C. A luta pela energia. Crise do capitalismo e a nova ofen-
siva global pelos recursos naturais pós-2000. Le Monde Diplomatique, 
Brasil, v. 104, 2016.

FOLADORI, G. O metabolismo com a natureza. Crítica Marxista. São 
Paulo: Boitempo, 2001. n. 12.

FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janei-
ro: Civilização Brasileira, 2005.

FOSTER, J. B. Marx y lafracturaenel metabolismo universal de lanatura-
leza. Monthly Review Foundation, New York, v. 65, n.7. p. 1-18, 2013.

GEORGESCU-ROEGEN, N. La ley de laentropía y elproceso económico. 
Madrid: Fundación Argentaria, 1996.

GOLLO, A.; AGUIAR, I. S.; AGUIAR, O. A. Projeto de Assentamento 
Mutirão Eldorado-RJ: as transformações e trajetórias de famílias de 
agricultores, no espaço agrário em busca da cidadania. In: SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 6.; SIMPÓSIO NA-
CIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 7.; JORNADA DE GEOGRA-
FIA DAS ÁGUAS, 1., 2013, João Pessoa. Anais […]. João Pessoa, 2013.

GUDYNAS, E. O novo extrativismo progressista na América do Sul: teses 
sobre um velho problema sob novas expressões. In: LENA, P.; NASCI-
MENTO, E. (org.). Enfrentando os limites do crescimento. Sustentabili-
dade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. 
p. 303-318.



Metabolismo social, território e conflito 167

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritoraialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HARVEY, D. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.
HARVEY, D. O Novo Imperialismo. São Paulo: Loyola, 2005a.
HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 

2005b.
HARVEY, D. O Enigma do Capital: e as crises do capitalismo. Trad. João 

Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011.
LACOSTE, Y. A Geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a 

guerra. Trad. Maria Cecília França. 19. ed. Campinas: Papirus, 1985.
MARX, K. A ideologia alemã: Feuerbach – a contraposição entre a cos-

movisão materialista e idealista. São Paulo: Martin Claret, 2006.
MÉSZARÓS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. 

Trad. Paulo Cezar Castanheira, Sérgio Lessa. 1. ed. rev. São Paulo: Boi-
tempo, 2011.

MOORE, J. W. El auge de laecología-mundo capitalista (I): lasfronteras-
mercantiles em el auge y decadencia de laapropiación máxima. Labe-
rinto, n. 38, 2013a.

MOORE, J. W. El auge de laecología-mundo capitalista (II): lasfronteras-
mercantilesenel auge y decadencia de laapropiación máxima. Laberin-
to, n. 39, 2013b.

MOORE, J. W. The Capitalocene. Part I: On the Nature & Origins of Our 
Ecological Crisis. The Journal of Peasant Studies, v. 44, 2017.

MORAES, Roberto. Porto do Açu reforça-se cada vez mais como um en-
clave econômico. Blog do Roberto Moraes, 23 out. 2017. Disponível 
em: http://www.robertomoraes.com.br/2017/10/porto-do-acu-refor-
ca-se-cada-vez-mais.html. Acesso em: Set. 2019.

PACS. A chuva de prata em Santa Cruz: um desenvolvimento que adoece 
a gente. Rio de Janeiro: Instituto Políticas Alternativas para o Cone 
Sul, 2014.

PADILLA, C.; BOSSI, D. Mineração na América Latina Impactos e Re-
sistências. In: CPT; CANUTO, Antônio; LUZ, Cássia Regina da Silva; 
COSTA, Edmundo Rodrigues. Conflitos no Campo: Brasil 2014. Goi-
ânia: CPT, 2014. p. 76-86.

PÁDUA, J. A. Produção, consumo e sustentabilidade: o Brasil e o contexto 
planetário. In: ALIMONDA, Hector; PARREIRA, Clelia. Políticas Públi-
cas Ambientais Latino-Americanas. Brasília: Flacso Brasil, Abaré, 2005.



168 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

PLOEG, J. D. V. D. Camponeses e Impérios Alimentares: lutas por autono-
mia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Ed. UFR-
GS, 2008.

PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da 
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
SASSEN, S. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.
SAUER, S.; BORRAS, S. “Land grabbing” e “Green grabbing”: uma leitu-

ra da ‘corrida na produção acadêmica’ sobre a apropriação global de 
terras. Campo-Território: revista de geografia agrária, Edição especial 
0, p. 6-42, jun. 2016.

SILVA FILHO, E. B. Trajetória recente do Investimento estrangeiro direto 
e em carteira no Brasil. Boletim de Economia e Política Internacional, 
n. 19, jan./abr. 2015.

SOUZA, M. L. Os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

STAHEL, A. W. Capitalismo e Entropia: os aspectos ideológicos de uma 
contradição e a busca por alternativas sustentáveis. In: CAVALCAN-
TI, Clóvis (org.). Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma so-
ciedade sustentável. Recife: Instituto de Pesquisas Sociais, Fundação 
Joaquim Nabuco, Ministério de Educação, 1994.

TOLEDO, V. Metabolismo rurales: hacia uma teoria econômico-ecológi-
ca de laapropriación de lanaturaleza. Revista Iberoamericana de Eco-
nomía Ecológica, n. 7, p. 1-26, 2008.

TOLEDO, V. M. El metabolismo social: una nueva teoria socioecológica. 
Relaciones (Zamora), v.34, n.136, p. 41-71, 2013.

TOLEDO, V. M.; MOLINA, M. G. El metabolismo social: las relaciones 
entre lasociedad y lanaturaleza. In: GARRIDO PEÑA F.; MOLINA, 
M. G.; SERRANO MORENO J. L.; SOLANA RUIZ, J. L. (coord.). El 
paradigma ecológico em las ciencias sociales. Barcelona: Icaria, 2007. 
p. 85-112.

ZBOROWSKI, M. B. Conflitos ambientais na Baía de Sepetiba: o caso 
dos pescadores atingidos pelo processo de implantação do comple-
xo industrial da Companhia Siderúrgica do Atlântico (ThyssenKrupp 
CSA). Dissertação (Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e 
Ecologia Social) – Eicos, UFRJ, Rio de Janeiro, 2008.



 169

UNIDADE II

Concentração fundiária, crise da agricultura  
e avanço dos Grandes Projetos de Desenvol-
vimento no espaço agrário fluminense

Ana Costa, Eduardo Barcelos, Eduardo Tavares, Luiz Jardim Wanderley, Paulo 
Alentejano, Pedro Catanzaro da Rocha Leão, Pedro D’Andrea, Thiago Lucas Alves 
da Silva e Vinicius Martins da Silva

O estado do Rio de Janeiro sofreu nas últimas cinco décadas um processo 
de esvaziamento do meio rural, ampliação da concentração fundiária e 
redução da importância da agricultura, seja em relação à produção, à área 
e, principalmente, ao emprego, agravando um cenário de desigualdade 
social e crise que há muito se delineia no campo fluminense.

Nunca é demais lembrar que o Rio já foi o principal produtor de café 
do país, no século XIX, de laranja, no século XX, e era até poucas décadas 
um dos importantes polos de produção de cana-de-açúcar. Entretanto, 
hoje o estado não tem qualquer relevância na produção agropecuária 
brasileira, fruto do avanço da urbanização, mas também da falta de polí-
ticas de apoio à agricultura fluminense e de uma visão estratégica acerca 
da importância da reforma agrária para a soberania alimentar.

Uma análise dos dados dos Censos Agropecuários1 do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra), bem como informações levantadas jun-
to aos movimentos sociais rurais, nos mostram como vem se desenhando 
esse cenário no estado nas últimas décadas.

1  Utilizaremos aqui dados dos Censos Agropecuários realizados nos anos de 1970, 
1975, 1980, 1985, 1995/1996, 2006 e 2017. Vale ressaltar a necessidade de certa cautela 
na comparação dos dados, levando em conta as mudanças na metodologia e na coleta 
dos dados entre eles. 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, e o Censo de 2017 
não usou nem o ano agrícola nem o ano civil como base, desse modo, muitos estabele-
cimentos de caráter temporário (sobretudo de parceiros e arrendatários) podem ter sido 
recenseados em alguns censos e não em outros.
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Completando esse quadro, temos os impactos dos grandes projetos de 
desenvolvimento no espaço agrário fluminense, que já se configuram uma 
das principais causas de conflitos por terra no estado, como veremos.

Novas dinâmicas no espaço agrário fluminense 

O espaço agrário do estado do Rio de Janeiro tem sido marcado nas últi-
mas décadas pelo que Ribeiro et al. (2002) denominaram desagricultura-
lização, isto é, a perda crescente de espaço da agricultura, em detrimento 
do avanço da urbanização, da pecuária e de outras atividades, muitas das 
quais não agrícolas que se expandiram no meio rural, como o turismo.

Também Souza (2019), em artigo recente no qual defende uma nova 
metodologia para a compreensão do processo de desenvolvimento rural 
no estado do Rio, aponta processo semelhante.

Entende-se que, no estado do Rio de Janeiro, a tônica do processo de 
desenvolvimento rural em curso já não esteja calcada na atividade agro-
pecuária, como fora em outrora (como no ciclo do café, por exemplo), 
mas, sim, nas diferentes funções que o meio rural passou a ter no perío-
do recente: lazer (turismo rural, ecológico, cultural), moradia (diante da 
especulação imobiliária presente nos centros urbanos ou mesmo por op-
ção daqueles que buscam melhor qualidade de vida) e produção de bens 
ligados a nichos de mercados (produtos orgânicos, artesanais, ligados à 
agricultura familiar regional). Essas novas funções estão relacionadas a 
características determinantes presentes no espaço fluminense, mesmo 
que de forma não uniforme, que são: o relevo acidentado, dificultando 
a produção agrícola e pecuária, o solo com pouca fertilidade, a tradição 
turística e o alto grau de urbanização. (SOUZA, 2019, p.110).

Entretanto, consideramos que não devemos naturalizar tal processo, 
mas entendê-lo como decorrente de escolhas políticas associadas ao pre-
domínio de classes/grupos sociais que direcionam o modelo de desenvol-
vimento adotado no estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, o aban-
dono da agricultura não é uma decorrência de condições naturais, afinal, 
“o relevo acidentado” e o “solo com pouca fertilidade” não foram obstá-
culos para o desenvolvimento das monoculturas de cana e café em outras 
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épocas e nem são empecilhos para o desenvolvimento de uma agricultura 
diversificada e intensiva em mão de obra e tecnologia. Tampouco a “tradi-
ção turística” pode ser evocada para justificar a decadência da agricultura, 
uma vez que a expansão da atividade turística não tem mais que 50 anos, o 
que, convenhamos, não chega a ser tempo suficiente para configurar uma 
“tradição”. Quanto ao alto grau de urbanização, não resta dúvida de seus 
impactos sobre a dinâmica rural, especialmente pelos efeitos especulativos 
sobre a terra, com a permanente pressão pela transformação de áreas rurais 
em urbanas para expansão das cidades, mas aqui também é fundamental 
não naturalizar tal processo, mas identificar quais são os interesses que se 
associam para viabilizar essas transformações espaciais.

Os caminhos recentes desse desenvolvimento devem ser compreen-
didos na articulação entre o grande capital e o Estado, cujos interesses 
principais, atualmente, se concentram nos setores de energia (petróleo e 
gás) e turismo (lazer e entretenimento), deslocando do centro do poder 
grupos que já tiveram maior influência política no estado, como, por 
exemplo, os usineiros do Norte Fluminense e, mais remotamente, os 
barões do café do vale do Paraíba do Sul. Diante disso, as próprias terras 
antes destinadas a essas grandes monoculturas passam a ser também 
inseridas nesse circuito de valorização imobiliária associada à expansão 
dos setores de energia e turismo, seja de forma direta ou indireta. 

Uma das consequências desse processo é o avanço dos grandes pro-
jetos de desenvolvimento e empreendimentos imobiliários sobre o meio 
rural, desencadeando alguns dos principais conflitos por terra no estado 
nas últimas décadas. Esses projetos estão associados direta ou indireta-
mente à cadeia do petróleo e gás, ao extrativismo (em larga escala), à 
potencialidade logístico-portuária ou ao turismo. 

Essa conjunção de fatores tem reforçado desigualdades sociais e agra-
vado a crise agrária e alimentar por que passa o estado, ainda que pese a 
atuação de diferentes movimentos sociais em defesa da reforma agrária e 
da agricultura fluminense (ALENTEJANO, 2003, 2019).

A ampliação da concentração fundiária e a crise da agricultura

Um dos aspectos dessa crise agrária é a ampliação da concentração fun-
diária, mesmo com a decadência das grandes monoculturas no estado. 
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Uma análise dos dados do último Censo Agropecuário do IBGE (2017) 
demonstra essa tendência. De acordo com números do Censo, os pe-
quenos estabelecimentos, com menos de 10 hectares (ha) são a maioria 
(58,3%), mas possuem menos de 5% da área total dos estabelecimentos, 
ao passo que os maiores, com mais 500 ha, são menos de 1%, mas con-
trolam 31,8% da área, sendo que os com mais de 1.000 ha são 0,3% do 
total e possuem mais de 20% da área (Gráfico1). Isto significa dizer que 
os 37.892 estabelecimentos que têm entre 0 e 10 ha, que são quase 60% do 
total de estabelecimentos, têm área média de 3,2 ha,2 ao passo que apenas 
193 estabelecimentos que possuem mais que 1.000 ha (0,3% do total) têm 
área média de 2.613,9 ha.

Gráfico 1. Estrutura Fundiária – Estado do Rio de Janeiro (2017)

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário (2017). Elaboração dos autores.

Quando comparados aos dados de 2006, evidencia-se uma amplia-
ção da concentração fundiária, uma vez que os menores estabelecimen-
tos mantiveram seu percentual em número de estabelecimentos (58,4% 

2  Vale dizer que em nenhum município do estado do Rio de Janeiro o módulo mínimo 
definido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é inferior a 5 
ha, que seria a área mínima para assegurar a sobrevivência de uma família na terra em 
boas condições. Entretanto, temos 28.271 estabelecimentos agropecuários com menos de 
5 ha no estado do Rio de Janeiro, o que corresponde a 43,3% do total de estabelecimentos.
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e 58,3%), mas perderam percentual de área (de 6% para 4,9%), ao passo 
que ocorreu o inverso com os maiores, que mantiveram o percentual em 
número de estabelecimentos (0,8% e 0,9%) e aumentaram o percentual 
de área sob seu controle (de 28,9% para 31,8%).

Gráfico 2. Estrutura Fundiária – Estado do Rio de Janeiro (2006)

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário (2006). Elaboração dos autores.

Se lançarmos o olhar para um período mais longo, o das últimas cinco 
décadas, podemos ver, por meio da análise dos dados, como a crise no 
espaço agrário fluminense foi ganhando contornos (Tabela 1). 

Destacamos, primeiramente, a redução do número de estabelecimen-
tos acompanhada da redução da área total ocupada. Essa redução, no 
entanto, não é linear, ocorrendo oscilações na série histórica,3 como pode 
ser visto. O número de estabelecimentos passou de 76.235 (1975) para 
65.224 (2017), tendo atingido seu menor patamar nos anos de 1995/1996 
(53.680) e recuperando um crescimento desde então. Já em relação à área 
ocupada, esta atingiu seu menor patamar em 2006, com 2.059.462ha, e 
registrou um aumento de cerca de 300.000 ha no último censo (2017). 

3  Como já foi ressaltado, houve alteração na metodologia de coleta de dados do IBGE 
entre os censos de 1995/1996 e o de 2017, portanto, precisamos ter certa cautela na com-
paração dos números, especialmente com relação às oscilações recentes.
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Tabela 1. Confronto dos resultados dos dados estruturais dos  
Censos Agropecuários – Rio de Janeiro (1970-2017)

Dados estruturais 
Censos

1975 1980 1985 1995-
1996 2006 2017

     Estabelecimentos 76.235 77.671 91.280 5.680 58.493 65.224

     Área total (ha) 3.446.176 3.181.385 3.264.149 2.416.305 2.059.462 2.375.373

Utilização das terras (ha)

   Lavouras permanentes 166.081 145.115 153.974 78.758 77.450 59.014

   Lavouras temporárias (1) 451.464 456.298 470.725 258.483 272.383 131.508

   Pastagens naturais 1.580.487 1.466.220 1.437.879 901.030 657.716 891.320

   Pastagens plantadas (2) 278.551 278.394 319.227 644.093 632.646 670.899

   Matas naturais (3) 488.327 420.945 463.183 323.105 297.438 491.940

   Matas plantadas 34.213 32.160 39.663 25.881 13.884 27.872

Pessoal ocupado 278.564 301.688 321.912 174.274 157.696 160.571

Tratores 5.897 9.070 9.822 8.796 7.666 10.748

Efetivo de animais (4)

   Bovinos 1.658.534 1.745.152 1.788.180 1.813.743 1.924.217 1.982.295

   Bubalinos 1.408 1.986 3.087 3.485 3.556 5.520

   Caprinos 14.190 18.391 22.124 13.452 15.884 15.676

   Ovinos 13.139 15.875 21.019 18.698 44.061 24.286

   Suínos 260.038 281.631 274.893 169.338 113.433 66.598
   Aves (galinhas, galos, frangas e 
frangos) (1.000 cabeças) 12.249 13.903 10.180 21.256 12.779 11.018

Produção animal

   Produção de leite de vaca (1.000 l) 362.816 452.435 424.191 434.719 432.355 511.895

   Produção de leite de cabra (1.000 l)    104    271    743    848   1 051    875

   Produção de lã (t)    0 - -    2    2    0
   Produção de ovos de galinha             
(1.000 dúzias) 34.041 34.667 28.845 18.717 7.527 12.880

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1975/2017.
(1) Lavouras temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura, viveiros de mudas, estufas de 
plantas e casas de vegetação e forrageiras para corte na data de referência (5).
(2) Pastagens plantadasem más condições por manejo inadequado ou por falta de conservação, e em boas 
condições, incluindo aquelas em processo de recuperação na data de referência (5).
(3) Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, matas e/ou florestas 
naturais e áreas florestais também usadas para lavouras e pastoreio de animais na data de referência (5).
(4) Efetivo de animais – animais existentes no estabelecimento na data de referência (5).
(5) Data de referência: 1975, 1980, 1985 e 2006 em 31/12.Em 1995-1996 em 31/07 e em 2017 em 30/09.
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Com as devidas ressalvas metodológicas, podemos apontar três pos-
síveis razões para o aumento do número de estabelecimentos (entre 
1995/1996 e 2017): a criação de assentamentos rurais em antigos latifún-
dios, seja pela desapropriação de terras (reforma agrária) ou pela compra 
(crédito fundiário), em especial nas áreas de usinas de açúcar e álcool 
falidas no Norte Fluminense; o avanço do cinturão verde em direção ao 
Noroeste, com a expansão de pequenas lavouras de tomate, pimentão 
etc., sobre antigas áreas de pastagem; a multiplicação de sítios de lazer.

Em relação ao pessoal ocupado na agropecuária, observa-se a mesma 
redução geral entre 1975 e 2017, mas uma pequena recuperação entre 
os dois últimos Censos, revertendo uma tendência de queda que vinha 
desde o Censo de 1985, quando atingiu o patamar máximo de 321.912 
trabalhadores ocupados. De todo modo, mesmo com o aumento de cerca 
de três mil trabalhadores ocupados entre 2006 e 2017, hoje há menos 
da metade do pessoal ocupado na agricultura em relação a 1985, apenas 
160.571 trabalhadores. Considerando que a população rural do estado é 
de 525.690 habitantes (Censo Demográfico de 2010), o pessoal ocupado 
na agricultura corresponde a 30% da população rural, indicando taxas 
expressivas de moradia rural desconectada de trabalho agrícola, como 
apontado por Souza (2019). 

Do ponto de vista da produção agropecuária, é nítido o refluxo da 
agricultura em detrimento do avanço da pecuária. A área plantada com 
lavouras caiu de 617.545 ha em 1975 para 190.522 ha em 2017, uma re-
dução de quase 70%. No caso das lavouras permanentes, a queda foi de 
166.081 ha em 1975 para 59.014 em 2017, sem praticamente nenhuma 
oscilação ao longo de todo o período, resultando numa redução de 2/3 da 
área. Já a área plantada com lavouras temporárias teve uma redução de 
quase ¾ da área entre 1985 e 2017.

A área destinada à pastagem, por sua vez, teve pouca redução. Regis-
trou o menor patamar em 2006, 1.200.000 ha, tendo um aumento para 
1.500.000 ha em 2017. É sempre bom lembrar que, historicamente, no 
rastro da crise das monoculturas, se expande a criação extensiva de gado 
com o intuito de preservar o controle da terra pelo latifúndio, como ocor-
reu nos casos da cafeicultura em meados do século XX e da cana, no final 
do mesmo século (ALENTEJANO, 2003). Há fortes evidências de que 
isto esteja ocorrendo nas últimas décadas no Norte Fluminense, em de-
corrência do aprofundamento da crise do setor sucroalcooleiro.



176 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Outro fato que chama atenção é o crescimento da área de matas e flo-
restas entre os dois últimos Censos, da ordem de impressionantes 67%, 
após um período de declínio entre 1975 e 2006, fazendo com que a área 
seja praticamente a mesma hoje que em 1975, mais de 500 mil ha. O 
crescimento no rigor da fiscalização ambiental, a criação de novas Áreas 
de Proteção Ambiental (APAs), a multiplicação de Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs) e as medidas de financeirização, como o 
ICMS Verde e outras formas de pagamento por serviços ambientais de-
rivadas do novo Código Florestal, são algumas das explicações possíveis 
para este crescimento.

Assim, a área dos estabelecimentos agropecuários do estado do Rio 
de Janeiro estaria distribuída da seguinte forma em 2017: menos de 10% 
de áreas destinadas a lavouras, quase 70% destinadas a pastagens e pouco 
mais de 20% destinadas a matas (Gráficos 3 e 4).

Gráficos 3 e 4. Uso da terra no estado do Rio de Janeiro (2017)

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário (2017). Elaboração dos autores.

Dentre os setores que tiveram expansão no período analisado na Ta-
bela 1, destacam-se: os rebanhos bovino, bubalino, caprino e ovino, assim 
como da produção leiteira.

Abaixo, na Tabela 2, trazemos dados relativos à produção e área colhi-
da das principais lavouras do estado (1985-2017). Os números são elo-
quentes na caracterização da crise da agricultura fluminense. Em termos 
de área colhida, houve redução em todas as lavouras no período analisa-
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do,4 ao passo que, em termos de produção, isto só não aconteceu com o 
tomate e a mandioca.

Tabela 2. Produção e área colhida das principais lavouras, segundo os Censos  
Agropecuários – Estado do Rio de Janeiro (1985-2017)

Lavouras Produção (T) Área colhida (ha)
1985 1995/1996 2006 2017 1985 1995/1996 2006 2017

Arroz 85.200 17.248 9.221 1.579 41.715 10.548 2.684 525
Cana-de-
-açúcar

8.030.833 5.709.830 6.835.315 1.560.746 183.220 136.693 151.816 31.689

Feijão 9.184 4.606 5.586 3.902 18.526 11.515 6.390 1.885
Mandioca 128.011 40.465 152.611 165.284 17.771 6.197 10.167 15.638
Milho 75.385 33.651 25.786 9.135 58.635 23.741 10.891 3.186
Tomate 83.248 99.695 212.631 85.500 4.513 5.819 2.289 2.325*
Café 17.282 9.398 15.876 8.967 16.657 12.102 13.702 12.212*

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1985, 1995/1996, 2006 e 2017. Elaboração dos au-
tores.
*Nestes dois casos foram usados dados de 2018 da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, 
uma vez que o Censo 2017 registra a produção em mil pés, o que comprometeria a com-
paração com os anteriores.

Os casos mais drásticos de redução foram o arroz, o milho e a cana-
-de-açúcar. No caso do arroz, a produção caiu em 2017 para 1,8% do que 
foi verificado em 1985, e a área colhida diminuiu quase 80 vezes. No caso 
do milho, a produção caiu para 12%, e a área colhida encolheu quase vin-
te vezes. A cana-de-açúcar, por sua vez, a última grande monocultura a 
se manter no estado, também sofreu forte revés nas últimas três décadas. 
Em 2017, a área colhida foi de apenas 31.689 ha (17,3% do total de 1985), 
e a produção correspondeu a meras 1.560.746 toneladas (19% do total de 
1985). É verdade que entre 1995/1996 e 2006 houve certa recuperação, 
tanto em área colhida como em produção, mas na última década a queda 
acentuou-se ainda mais. O que sobrou do setor sucroalcooleiro do Norte 
Fluminense não é nem sombra do que já foi. Não que seja exatamente 
algo a se lamentar, dado o histórico de violência, exploração do trabalho 

4 As lavouras selecionadas representam as mais expressivas em termos de produção no 
país (com exceção da soja, cuja produção no estado do Rio sempre foi irrisória), além da 
importância para a alimentação da população, no caso do arroz, do feijão, da mandioca e 
do milho. A inclusão do tomate deve-se à histórica relevância dessa produção no estado 
do Rio.    
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e devastação ambiental associado historicamente a esse setor, o problema 
é a falta de uma política que aproveite a crise do setor para impulsionar 
a reforma agrária e a produção de alimentos no estado do Rio de Janeiro 
(ALENTEJANO, 2010).

Análise desses dados nos mostra que, se a crise da agricultura flumi-
nense é generalizada, ela é mais expressiva no que diz respeito aos ali-
mentos básicos, fazendo com que a população fluminense seja obrigada 
a importar quase a totalidade destes alimentos. Parte da resposta para 
decadência agrícola está no fato de a economia fluminense ter passado a 
ser ordenada pela dependência territorial do petróleo, inclusive deman-
dando terra para os grandes projetos portuários e industriais.

Como demonstramos, nas últimas décadas, no estado do Rio, vem se 
agravando as desigualdades e a crise agrária, a partir do aumento da con-
centração fundiária, da expulsão de trabalhadores do campo e da redu-
ção generalizada da produção agrícola, em especial de alimentos básicos, 
com forte impacto sobre a soberania alimentar. Outro aspecto relevante 
é o avanço da urbanização.

O estado do Rio de Janeiro é o mais urbanizado da federação, com 
aproximadamente 97% de população urbana. Mas isso não significa dizer 
que as áreas rurais do estado sejam exatamente vazios demográficos, afi-
nal, são mais de 500 mil pessoas vivendo no campo, mais do que em 10 
outros estados e no DF, segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. 
Essa população, porém, tem recebido muito pouca atenção dos sucessi-
vos governos fluminenses, em especial a parcela que vive da agricultura, 
atividade cada vez mais negligenciada pelas políticas públicas no estado. 

Discursos como o da “vocação urbana”, da “vocação turística” e da 
“vocação energética” buscam naturalizar os caminhos escolhidos para o 
desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, assim como os processos 
decorrentes destes. Foi o que se verificou com a instalação em diversas 
regiões do estado de grandes projetos de desenvolvimento com impactos 
nas áreas rurais, seja pela valorização das terras, seja pela expulsão de tra-
balhadores rurais de suas terras, atingindo inclusive assentamentos ru-
rais como o Terra Prometida, cortado pelo Arco Metropolitano, o Zumbi 
dos Palmares, ameaçado pela construção de uma variante da BR-101 em 
Campos dos Goytacazes, e do Ilha Grande e do Che Guevara, também 
localizados em Campos, atingidos pela criação do Parque Estadual da 
Lagoa do Açu, compensação ambiental do Porto do Açu.
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Não se trata de processos naturais e inexoráveis, mas de escolhas po-
líticas direcionadas pelas forças dominantes que articulam os novos in-
teresses do grande capital (energia, logística e turismo) com os velhos 
interesses das oligarquias fundiárias, que agora se capitalizam vendendo 
terras para a expansão urbana ou se associando a empreendimentos de 
grande escala territorial. 

Nesta 2ª unidade analisaremos alguns casos representativos desse 
processo atual no campo fluminense: o projeto da barragem do Guapia-
çu, em Cachoeiras de Macacu, compensação ambiental da instalação do 
Comperj (Itaboraí); o Porto do Açu, em São João da Barra, ligado ao mi-
neroduto Minas-Rio; o Complexo Turístico-Imobiliário Aretê, em Bú-
zios, sobre território quilombola; e a expansão da silvicultura industrial.
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CAPÍTULO 4

Rastros, ruínas e resistências: balanço de 
uma década do conflito do Complexo Indus-
trial Portuário do Açu, São João da Barra, Rio 
de Janeiro (2008-2018)

Ana Costa
Eduardo Barcelos

Introdução

Rastros, Ruínas e Resistências: balanço de uma década do Conflito do 
Complexo Industrial Portuário do Açu, São João da Barra, Rio de Janeiro 
(2008-2018) é a síntese de uma história narrada por várias vozes e olhares 
e descrita nos caminhos arenosos que grafam as planícies costeiras do mu-
nicípio de São João da Barra. É uma síntese que, num esforço coletivo e a 
partir da prática militante e fundamentado na pesquisa acadêmica, resul-
tado de teses de doutoramento dos autores, buscou realizar um balanço de 
uma década do conflito envolvendo a implantação do Complexo Industrial 
Portuário do Açu (CIPA), analisando os rastros, ruínas e resistências, sín-
tese do que vimos nestes últimos 10 anos. Rastros são as marcas, processos 
e violências perpetradas pelo capital e pelo Estado para viabilizar o projeto 
e seus interesses. Ruínas são as perdas, desmontes, danos, injustiças deixa-
das, esquecidas e não reparadas pelo Estado e pela sociedade. E resistências 
são os movimentos, lutas, contestações, enfrentamentos, desobediências à 
ordem dominante que tenta nos impor o silêncio e o arbítrio.

Contextualizar esta síntese e suas principais contradições, ou seja, 
fazer um balanço de como esse megaempreendimento, favorecido pelo 
Estado na modalidade de parcerias público-privado, desenvolveu um 
processo de expropriação violenta das terras via fundo público é uma das 
questões refletidas no trabalho.

Harvey (2005), em seu livro A produção capitalista do espaço, chama 
a atenção para uma questão fundamental no debate sobre a teoria mar-



182 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

xista do Estado. Questão esta que se encontra presente no percurso desse 
trabalho realizado em torno dos conflitos resultantes da desapropriação 
e consequente expulsão dos camponeses e demais moradores atingidos 
pelo Projeto Minas-Rio, afirmando que o Estado capitalista não pode ser 
outra coisa que “instrumento de dominação de classe, pois se organiza 
para sustentar a relação básica entre capital e trabalho. Se fosse diferente, 
o capitalismo não se sustentaria por muito tempo” (COSTA, 2018, p. 82).

Uma das premissas que sustenta essa função do Estado é a de que, 
quanto maior for a exploração da força de trabalho, maior será o mais 
valor, a acumulação e, consequentemente, a geração e apropriação da 
riqueza. Faz-se necessário refletir sobre este cenário atual em que a ex-
propriação da terra e sua reconcentração, operada em alguns países, 
como o Brasil, que não só desapropria, mas também garante através de 
financiamentos de fundos públicos e dos bancos oficiais como o BN-
DES, a Caixa Econômica, dentre outros, a implementação desses me-
gaempreendimentos. 

Para Mandel (1982), essa é a primeira das principais funções do Es-
tado: a de criar as condições gerais de produção que não podem ser as-
seguradas pelas atividades privadas dos membros da classe dominante. 
Portanto, a concorrência entre os países, estados e regiões, bem como as 
vantagens oferecidas, como isenções fiscais, subsídios, rebaixamento de 
salários – ou como no caso em discussão, a transformação do 5º Distrito 
no Açu, de área rural para área industrial, realizada pelo poder executivo 
e aprovado pelo poder legislativo de São João da Barra –, criou as condi-
ções necessárias para que o governo estadual desapropriasse 7.036 hecta-
res de terras, por meio de decretos estaduais, contribuindo sobremaneira 
para a escolha e permanência desses grupos empresariais na região. Ou 
seja, estamos recolocando no debate o modo como as relações de poder, 
por meio do Estado e do capital, se inscrevem espacialmente por meio 
dos conflitos ambientais e o modo como a materialidade se institui por 
meio de novas estruturas, de novas escalas, enfim, estamos colocando em 
debate a relação território, poder e natureza (BARCELOS, 2018).

No fundo, este balanço trata dos processos e efeitos da apropriação de 
terras pelos setores extrativistas e a forma pela qual a territorialização do 
capital induziu um novo léxico de problemas no interior do próprio es-
paço agrário. Isso porque não se trata apenas (apesar dele) de considerar 
o problema agrário clássico ligado ao uso, acesso e posse da “propriedade 
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da terra” e os conflitos agrários ligados à reforma agrária pela redistribui-
ção, democratização e limitação da propriedade. Efetivamente, o proble-
ma da propriedade não deixou de existir, com o cercamento de terras e as 
desapropriações para fins industriais e logísticos, nem mesmo a luta pela 
reforma agrária; entretanto isso se impôs de outras maneiras, já que as 
lutas e resistências das famílias atingidas pelos impactos da implantação 
e funcionamento do projeto complexificaram a compressão da questão 
agrária regional (BARCELOS, 2018).

Assim, este balanço apresenta de forma breve, mas contextualizada, os 
percursos e experiências vividas no conflito e os sentidos das lutas vividas 
pelas famílias atingidas na busca constante pela dignidade, ao resistirem 
às mais variadas formas de violação aos seus mais básicos direitos. Afir-
ma ainda um horizonte importante de fortalecimento dos processos de 
resistência no território, articulado a outros processos no país, por meio 
da participação, do protagonismo e das trocas com os mais diferenciados 
movimentos populares. O que vem proporcionando possibilidades de 
problematizar o atual modelo de desenvolvimento em curso e as estra-
tégias de mobilização organizadas, tomando como foco central a forma 
com a qual as comunidades resistem às violações e situações de risco e 
vulnerabilidade frente ao empreendimento.

Do planejado ao executado: o que aconteceu nos últimos 10 anos

Ao ser lançado, no final de 2006, em São João da Barra, norte do estado 
do Rio de Janeiro, o projeto do Complexo Industrial Portuário do Açu 
ganhou as páginas do noticiário nacional como o maior empreendi-
mento industrial portuário das Américas (AGB, 2011) e o maior porto 
de 5ª geração do país (MORAES, 2017). Com a promessa de impul-
sionar a dinâmica regional da economia fluminense e arrastar vários 
setores da economia nacional, o CIPA se tornou um ambicioso modelo 
de negócios e sinônimo de “parceria bem-sucedida” entre os interes-
ses estatais de projeção econômica e as pautas empresariais. Pelo seu 
tamanho e importância, foi definido como projeto estruturante pelo 
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, e 
chegou a prever um volume recorde de investimentos da ordem de US$ 
40 bilhões, além da transformação de um pequeno município litorâneo 
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com 30 mil habitantes numa cidade portuária média, com mais de 250 
mil moradores.

Ligado a um pacote de empreendimentos estratégicos, que teve o 
governo do estado, à época liderado por Sérgio Cabral, a FIRJAN (Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e grandes capitais 
nacionais e estrangeiros como seus principais indutores e financiadores, 
o projeto assegurava ainda a geração de quase 90 mil empregos na fase 
de implantação e operação até 2025 (MORAES, 2013b), uma arrecada-
ção tributária recorde no município de São João da Barra em impostos 
e serviços, uma nova carteira de projetos nos ramos naval, portuário e 
industrial, uma retroárea de uso industrial maior que a ilha de Manhat-
tan, além de concentrar as maiores compensações ambientais já previstas 
em obras de grande porte em todo o estado do Rio de Janeiro, mais de 
200 programas de cunho socioambiental e áreas particulares de proteção 
ambiental.

O projeto, vendido especialmente pelo empresário Eike Batista, dono 
do Grupo EBX, se colocava como modelo de empreendimento bem pla-
nejado, pautado na sustentabilidade e nas boas práticas corporativas, 
integrando diferentes setores da indústria pesada e logística, níveis de 
coordenação e dimensões que mutuamente se realizavam em torno de 
um contexto maior de projeção econômica. Ou seja, nada poderia conter 
seu sucesso.

Este projeto criará um corredor logístico de classe mundial para o estado 
do Rio. Primeiro por criar um mineroduto ligando o norte fluminense 
a Minas Gerais, onde encontram-se as minas de minério de ferro. Em 
segundo lugar, porque o porto, devido à sua localização privilegiada, fun-
cionará como base de apoio para as operações de apoio offshore da Bacia 
de Campos e do sul do Espírito Santo, revertendo uma possível ida destas 
operações para aquele estado. Outro fator importante é que o porto, no 
futuro, também poderá ser utilizado para a exportação de álcool. […] O 
novo Complexo Logístico viabilizará a implantação de um moderno polo 
de exportação no norte fluminense, que atrairá diversas outras empresas 
e criará toda uma infraestrutura para atender não só àquela região, como 
também todo o leste do estado de Minas Gerais. (Wagner Victer, secretá-
rio de Energia, Indústria Naval e Petróleo do governo Rosinha Garotinho, 
em 2006, no lançamento da pedra fundamental do Porto do Açu).
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Na concepção original do CIPA, um modelo porto-indústria, o projeto 
previa a construção de um terminal portuário privativo de uso misto, o 
Porto do Açu, com capacidade para receber navios de grande porte (220 
mil toneladas) e estrutura offshore com 10 berços de atracação capazes de 
movimentar, por ano, 60 milhões de toneladas de minério, 12,6 milhões 
de toneladas de carvão, 10,2 milhões de toneladas de aço e 46,4 milhões 
de metros cúbicos de petróleo, além de granéis sólidos e líquidos, cargas 
em geral e produtos siderúrgicos (RODRIGUES, 2010). Previa, ainda, na 
retroárea do porto, se beneficiar com a construção de um grande condo-
mínio industrial misto1 com plantas de pelotização, indústrias cimenteiras, 
um polo metalmecânico, unidades petroquímicas, siderúrgicas, monta-
dora de automóveis, pátios de armazenagem inclusive para gás natural, 
cluster para processamento de rochas ornamentais e usinas termoelétri-
cas (AGB, 2011). Ainda no terminal portuário, estruturas de filtragem da 
polpa mineral escoada pelo mineroduto desde a mina do Sapo, localizada 
em Conceição do Mato Dentro (MG), pátios de estocagem com empilha-
deiras e recuperadoras de minério e correia transportadora de 3 km até o 
píer do Porto, por onde é realizado o embarque do minério para diversas 
regiões do mundo. Ou seja, o CIPA era, essencialmente, um gigantismo 
de engenharia e de poder.

Apesar de todo o empenho do governo do estado e da Prefeitura Mu-
nicipal de São João da Barra em levar adiante a maior obra industrial por-
tuária do Rio de Janeiro, muita polêmica e ceticismo se criaram em torno 
do projeto. De um lado, o Ministério Público alegava que o porto, por 
suas dimensões, assemelhava-se a um terminal público, o que exigiria 
licitação. Alegavam ainda as inconsistências e fragilidades do processo 
de licenciamento ambiental, realizado de forma fragmentada, e a neces-
sidade de estudos mais integrados. De outro, o empresário Eike Batista 
driblava a legislação e a burocracia para captar o maior volume possível 

1 Neste condomínio industrial, de 7.036 hectares, somado às fazendas adquiridas pelo 
Grupo EBX, do empresário Eike Batista (que, aliás, apresentou com efusivo marketing 
a extensão de 90 km2 e maior que a Ilha da Manhattan), o porto se integraria a projetos 
que se viabilizam mutuamente, atraídos pela facilidade da saída direta para a exportação e 
pela facilidade em termos de geração de energia elétrica. O condomínio estava projetado 
em “lotes” de 80 a 1.300 hectares, agrupados em oito áreas setoriais, além 132 km de vias 
internas pavimentadas, 44 interseções viárias, oito viadutos, 92,5 km de redes elétricas 
aéreas e um emissário submarino de esgotos industriais a 4,5 km da costa (AGB, 2011).
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de recursos próprios para caracterizar o porto como de uso particular 
misto. Eike chegou a fazer três visitas por semana com investidores nas 
obras do porto, e a LLX chegou a ter mais de 60 memorandos de en-
tendimento ou negociação com empresas interessadas (RODRIGUES, 
2010). Empresas como a chinesa Wuhan Iron Steel (Wisco), o grupo íta-
lo-argentino Techint, a indiana Tata Steel, a britânica Anglo American e 
empresas nacionais como o Grupo Votorantim e Camargo Correa foram 
algumas das empresas articuladas pelo empresário. E, de outro lado, a 
população local, tomada pela desconfiança sobre a capacidade de Eike de 
atrair investimentos no montante de 40 bilhões de dólares para um muni-
cípio praticamente desconhecido e as promessas de geração de “empregos 
qualificados” para um território essencialmente rural e pesqueiro. Outra 
preocupação importante se dava em torno da preservação das restingas, 
lagoas e praias do município, já que o projeto atingia a maior faixa contí-
nua de restingas do país (AGB, 2011).

Mesmo com tudo isso, entre 2007 e 2012, o empreendimento conse-
guiu as licenças ambientais para instalação dos primeiros projetos, como 
o Terminal 1 (Porto do Açu) e o Terminal 2 (Unidade de Construção 
Naval, UCN), além das obras de pavimentação, construção de acessos, 
abertura de canal marítimo, terraplanagem e formação dos aterros hi-
dráulicos. Ainda neste período, inúmeros decretos desapropriatórios (em 
2008 e 2009) foram publicados pelo governo do estado, desapropriando 
mais de 7.000 hectares a favor da Companhia de Desenvolvimento Indus-
trial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), para a construção do distrito 
industrial.

O Terminal 1 começou a ser construído em outubro de 2007 e entrou 
em operação em outubro de 2014, com o primeiro embarque de minério 
de ferro do Sistema Minas-Rio. O controle desta operação é da Ferroport, 
empresa de capital fechado entre a Anglo American (50%) e a Prumo Lo-
gística (50%). Em 2016, o T1 começou a operar a logística de transbordo 
de óleo, operação ship to ship, e atualmente se prepara para aprofundar 
o calado para receber os maiores navios cargueiros do mundo, com 320 
mil toneladas. 

No caso do Terminal 2, o maior empreendimento hoje instalado no 
CIPA, a unidade foi oficialmente divulgada em 2010, teve sua implan-
tação iniciada em 2011 e a primeira operação comercial em novembro 
de 2014. A UCN, como ficou conhecido o Terminal 2, foi o projeto 
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mais polêmico do CIPA. Antes de ser instalada no Açu, a proposta 
da UCN de Eike Batista foi rejeitada pelo ICMBio de Santa Catarina 
e pela população local de Biguaçu, Grande Florianópolis, local onde 
a unidade seria instalada, sob a argumentação de que a localização 
do empreendimento seria incompatível com a região. No Açu, a UCN 
começou a ser construída sob fortes críticas da população local, de am-
bientalistas e pesquisadores(as), sobretudo pelos impactos nas lagoas 
costeiras, as desapropriações e a alteração dos fluxos hídricos, com a 
abertura do canal de acesso ao estaleiro. Essas primeiras obras rece-
beram aval do estado e da prefeitura logo após a emissão dos decretos 
desapropriatórios e a alteração do macrozoneamento do plano diretor 
municipal, em 2009 (BARCELOS; COSTA; MILANEZ; ALENTEJA-
NO; MORAES, 2014).

Juntamente dos terminais, toda a infraestrutura viária do 5º distrito 
de São João da Barra, local onde está instalado o CIPA, foi modificada, 
pavimentada e reordenada segundo o planejamento do distrito indus-
trial. As estradas de areia e terra, esburacadas e com movimento de agri-
cultores, pescadores e pequenos comerciantes, se transformaram em vias 
de asfalto, rápidas, com intenso fluxo de caminhões, ônibus, máquinas, 
operários. Ao mesmo tempo, na fazenda Saco Dantas, na retroárea do 
Terminal 1, instalou-se também, desde 2010, a unidade de filtragem do 
Sistema Minas-Rio, os pátios de estocagem de minério, as correias trans-
portadoras e o sistema de recuperação de água. Estas obras foram prio-
ritárias no conjunto das demais, visto o licenciamento e a instalação do 
mineroduto Minas-Rio, licenciado em 2009.

Mesmo com a instalação dos terminais e da infraestrutura logísti-
ca, o projeto inicial do CIPA ainda estava/está longe de ser concluído, 
segundo o planejamento original. As dificuldades de implantação das 
demais obras do distrito, especialmente as siderúrgicas, cimenteiras e o 
polo metalmecânico, projetos que de fato dariam sentido ao tamanho e à 
concepção do distrito industrial, encontraram fortes restrições devido à 
conjuntura internacional e às manobras desastrosas e ambiciosas de Eike 
Batista.

Entre 2012 e 2014, uma grave crise financeira e política tomou conta 
do ambiente de negócios do Grupo EBX, fazendo com que várias empre-
sas fossem vendidas (ou tivessem seu controle acionário transferido com 
novos aportes de capital) por parte de empresas ou bancos e fundos de 
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investimentos estrangeiros (BARCELOS; COSTA; MILANEZ; ALENTE-
JANO; MORAES, 2014). No final de 2011 e início de 2012, começaram 
as confirmações de desistências dos projetos siderúrgicos e automotivos 
do CIPA (Wisco-Whuan; Ternium que comprou 22% da Usiminas), por 
excesso de produção de aço no mundo e pela ausência de garantia de for-
necimento de gás, além do adiamento da geração de energia pela MPX, 
atual Eneva, agora controlada pela empresa alemã E.ON. Boa parte destes 
projetos foram alvos de investigações do Ministério Público Estadual do 
Rio de Janeiro, por meio do GATE (Grupo de Apoio Técnico Especializa-
do) para a Área Ambiental e do GAEMA (Grupo de Atuação Especializa-
da em Meio Ambiente), que apresentaram inúmeras inconsistências nos 
estudos ambientais (EIA/Rima), o que os motivou a requerer, em dezem-
bro de 2012, a suspensão das licenças ambientais, como da siderúrgica 
Ternium. Projetos de cimenteiras e outras foram também desmontados 
e desmobilizados (BARCELOS; COSTA; MILANEZ; ALENTEJANO; 
MORAES, 2014). 

Também em 2012, a crise se aprofundou com a saída da espanhola 
Acciona, responsável pela construção do Terminal 2 do Porto. Ocorreu 
uma demissão em massa de operários, chegando a deixar a empresa com 
apenas 25 funcionários, depois de ter sob seus contratos 2,5 mil trabalha-
dores. A paralisação parcial das obras da OSX a partir da crise já anuncia-
da da OGX se prolongou com greves gerais dos trabalhadores, em 2011 e 
2012, com paralisações, barricadas e protestos. Comerciantes locais, além 
dos caminhoneiros (caminhões vão a leilão), perderam mais de R$ 1 mi-
lhão por créditos não recebidos por serviços e fornecimentos de mate-
riais em terceirizações/quarteirizações. A promessa de geração de 50 mil 
empregos ficou cada vez mais distante (BARCELOS; COSTA; MILANEZ; 
ALENTEJANO; MORAES, 2014). 

Com a crise no empreendimento, em abril de 2013, se deu início o 
repasse do controle acionário das empresas do Grupo EBX para fundos e 
empresas estrangeiras: MPX para alemã E.ON; LLX para fundo america-
no EIG/Prumo; Porto Sudeste/MMX para Fundo Mubadala, Fundo ára-
be, soberano de Abu Dhabi e holandesa Trafigura. A OGX, de exploração 
e produção de petróleo, a que alcançou o maior valor no mercado acioná-
rio, foi a que enfrentou os maiores problemas, buscando parceria com pe-
troleira da Malásia, Petronas, e afundou na crise ainda sem conseguir in-
teressados. A entrada dos fundos estrangeiros mudou a configuração do 
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Complexo Industrial para apenas porto de apoio às atividades offshore, 
com empresas como Technip, NOV, Intermoor e outras. A Subsea7, GE e 
outras adiaram ou suspenderam projetos no Açu (BARCELOS; COSTA; 
MILANEZ; ALENTEJANO; MORAES, 2014).

Com toda esta movimentação, entre 2012 e 2013, após cinco anos 
do seu lançamento, o projeto do CIPA que prometia ser o maior da 
América Latina e o terceiro porto mais movimentado do mundo, foi 
sendo desconfigurado com o rápido desmoronamento do império X de 
Eike Batista, levando a uma falência quase total da concepção inicial do 
megaempreendimento porto-indústria. A crise de confiança, as ajudas 
financeiras e recuperações judiciais, crises de expectativa de retorno do 
projeto e a desistência de empresas tornaram o CIPA um projeto pra-
ticamente fantasma desde então. A taxa de ocupação da área do que 
seria o “complexo industrial portuário”, com um amplo distrito indus-
trial misto, nesses últimos 10 anos, foi de apenas 13% do que realmente 
foi planejado. Do total de 7.036 hectares desapropriados, apenas 940 
hectares foram realmente ocupados (Mapa 1). Ou seja, 87% das terras 
desapropriadas para receber os projetos do distrito industrial se encon-
tram, hoje, literalmente abandonadas e sem cumprir qualquer função 
social desde 2008!

Tendo isto em mente, percebe-se que a função social alegada das pro-
priedades e posses pretendidas na área foi virtualmente estabelecida à 
época da declaração de “utilidade pública” para fins de instalação do 
distrito industrial de São João da Barra (DISJB), por intermédio dos 
mencionados decretos de desapropriação editados pelo então governa-
dor do Estado, Sérgio Cabral. Contudo, a beneficiária das áreas (CO-
DIN), e posteriores cessionários (LLX, atual Porto do Açu S.A. e GSA), 
após quase 09 (nove) anos da alegada origem de sua posse, jamais con-
cretizaram no local a utilidade pública estabelecida pelos decretos, qual 
seja, a instalação do distrito industrial de São João da Barra (DISJB). 
Até a presente data, as áreas totais desapropriadas se encontram, em sua 
quase totalidade, sem qualquer empreendimento, não havendo com-
provação da posse real que, no caso, se expressaria faticamente pela 
presença de indústrias nos imóveis. A área ficou, portanto, tal como está 
hoje, um vazio territorial sem destinação, repleto de “mato”. (DEFENSO-
RIA PÚBLICA, 2017, p.10-18).
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Mapa 1. Do planejado ao executado (2008-2018): balanço dos projetos instalados no 
Distrito Industrial de São João da Barra (2018).
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Neste vai e vem de expectativas, entre calotes e a futurologia de Eike 
Batista, o fato é que o projeto inicial do CIPA caducou em praticamente 
todo seu planejamento, mostrando a evidente ausência de destinação das 
terras objeto das desapropriações, nos quais não foram instalados os em-
preendimentos previstos no projeto original em 10 anos. Segundo a De-
fensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é inegável a ocorrência do 
fenômeno da “adestinação”, que, para o direito administrativo, nada mais 
é que a omissão ou inércia do Estado em atribuir finalidade ao bem desa-
propriado e, por consequência, em dar função social da posse/proprieda-
de à área. Assim, o Estado, ao não utilizar a área na alegada urgência para 
fins de “utilidade pública”, configurou desvio de finalidade.

Nada justifica tamanha inércia, a não ser o aguardo da valorização imo-
biliária dos imóveis desapropriados, conduta típica para a prática de 
especulação fundiária, o que em nada atende ao interesse público, nem 
justifica as drásticas medidas de desapropriação e imissões provisórias 
na posse em caráter de urgência, desalijando os legítimos proprietários 
e possuidores de seus locais de origem. Existe um prazo apontado pela 
doutrina para o fim de a Administração Pública realizar aquilo a que se 
propôs com a desapropriação. Isto porque não se pode conceber a ideia 
de o Poder Público praticar a intervenção mais drástica no direito de pro-
priedade/posse sobre seus jurisdicionados e imitir-se na posse das áreas de-
sapropriadas sob a justificativa de “urgência”, mas ficar, ad eternum, sem 
dar aos bens qualquer destinação de utilidade pública. Neste sentido, a 
doutrina indica, com base no artigo 10, do D.L. n. 3.365/41, o prazo de 5 
(cinco) anos. Em tal dispositivo se estabelece um prazo para a promoção 
da desapropriação (consensual ou judicial) após a declaração de utilidade 
pública do bem. […] Conforme afirma José dos Santos Carvalho Filho, 
é fácil perceber que, se o Poder Público não utiliza o bem desapropriado 
para o fim a que se comprometeu à época da declaração de utilidade pú-
blica, comete fatalmente desvio de finalidade, tornando ilegítima a desa-
propriação. (DEFENSORIA PÚBLICA, 2017, p.27-28).

Atualmente, a Prumo Logística, do fundo americano EIG, atual con-
troladora da Porto do Açu (Terminal 1 e 2) já reconhece que o projeto 
original não será mais executado. Desde 2017, a Prumo tem feito esforços 
junto a investidores e mercados para consolidar um cluster de petróleo 
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e gás no Açu e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE). A con-
cepção de implantar montadoras de automóveis, unidades siderúrgicas 
e polo metalmecânico, ou seja, empreendimentos do setor mínero-me-
talúrgico, saiu do escopo da Prumo, o que já indica uma reconfiguração 
do CIPA e a necessidade de redimensionar o próprio distrito industrial. 
Afinal, o setor de óleo e gás não é intensivo em área como o setor indus-
trial e siderúrgico, ou seja, não demanda a necessidade de tamanha área 
desapropriada para o funcionamento de empreendimentos do setor (DE-
FENSORIA PÚBLICA, 2017).2

Além do petróleo e gás, outra aposta é a geração de energia, a partir 
de termoelétricas a gás, outro empreendimento também não intensivo 
em área. Desde 2018, está em implantação a termelétrica UTE GNA I, 
da Gás Natural Açu (GNA), joint venture formada pela Prumo, BP e Sie-
mens. Os projetos da UTE I e da UTE II pretendem transformar o Açu 
no maior parque termelétrico da América Latina, com investimentos 
em torno de R$ 8 bilhões e capacidade instalada de 3GW de potência. 
As térmicas serão beneficiadas pela construção do terminal de rega-
seificação de gás natural (GNL), considerado item fundamental para o 
desenvolvimento do complexo portuário. Estes projetos reforçam o Açu 
como solução logística para o recebimento, processamento, consumo 
e transporte de gás natural produzido nas Bacias de Campos e Santos 
(MINISTÉRIO..., 2018).

De todo o modo, o fato é que o CIPA foi redimensionado na sua con-
cepção original e quase toda a área desapropriada não teve sua função 
social garantida e posse exercida pelo Estado e pelas empresas. A atual 
tendência de consolidar o cluster de óleo e gás e termoelétrico, setores que 
não demandam tamanha área desapropriada, uma vez que os empreen-
dimentos estão sendo construídos no interior da fazenda Saco Dantas, já 
indica que tal situação necessita de uma solução urgente quanto aos efei-
tos das desapropriações e as expectativas não cumpridas desde o início 
do projeto. Afinal, após 10 anos, não há indicativo algum de ocupação da 
área do distrito, e o Estado não pode prosseguir sem tempo para acabar 
a profunda injustiça ambiental e social sobre inúmeros grupos e famílias 

2 Sobre o debate da relação dos empreendimentos com a área ocupada, ver a peça jurí-
dica de contestação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DEFENSORIA 
PÚBLICA, 2017).
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camponesas expulsas de suas terras em nome de um empreendimento 
que, até então, é fictício. A motivação disfarçada de utilidade pública do 
projeto e a não efetivação da posse das terras pelos empreendedores exi-
ge, portanto, o redimensionamento do distrito e a devolução das terras às 
famílias camponesas do Açu.

Cercamentos e a refundação do latifúndio: o novo regime de terras 
no Açu

O verbo expropriar – do francês exproprier – significa retirar ou excluir 
de alguém a posse de uma propriedade, ou seja, desapossar, privar uma 
pessoa ou grupo de uma titularidade pelo uso da força ou da autoridade. 
Expropriar diz respeito a uma retirada forçada, a saída de um domínio 
com privação. 

O sentido desta palavra demonstra as formas pelas quais se deu o pro-
cesso de reconcentração fundiária e a natureza das formas de produção 
do valor nas frentes de expansão em torno da implantação do CIPA e do 
Projeto Minas-Rio nestes últimos 10 anos.

Dada a escala do projeto e as dimensões das estruturas de engenharia, 
a demanda por terras no município de São João da Barra (e ao longo do 
trecho de passagem do mineroduto e em Conceição do Mato Dentro) re-
sultou na crescente reconcentração fundiária e na formação de um novo 
regime de controle e apropriação da propriedade da terra na região. Tal 
regime vem sendo a forma pela qual os conflitos agrários têm se reco-
locado na região, por meio da disputa do território, e as novas tensões 
envolvendo a luta pela natureza como marca mais recente da produção 
do espaço agrário fluminense.

As terras concentradas pelo empreendimento foram adquiridas entre 
2007 e 2011 por meio de dois processos: 1) pela aquisição direta de fazen-
das litorâneas (contratos de compra e venda) conduzida pelo Grupo EBX, 
de Eike Batista, por meio da LLX Minas-Rio Logística Comercial Expor-
tadora S/A e da LLX Açu Operações Portuárias S/A; e 2) pela publicação 
de decretos desapropriatórios a favor da Companhia de Desenvolvimen-
to Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), para a formação do 
Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB).
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Pouco depois do lançamento da “pedra fundamental” do porto, em 
2007, Eike Batista adquire duas fazendas litorâneas: o conjunto Saco 
D’Antas/Pontinha, para a instalação da primeira fase do projeto do CIPA. 
Estas duas áreas foram estratégicas para Eike, pois desde junho de 1999, 
com o Decreto Estadual nº 25.455, de 28 de junho de 1999, à época na 
gestão de Anthony Garotinho (PR-RJ), parte destas terras já tinha sido 
desapropriada por utilidade pública de propriedade de massa falida, to-
talizando 2.410 hectares, para construção, implantação e exploração de 
terminal marítimo e portuário.3 Esta desapropriação ocorreu junto aos 
interesses do governo do Rio de Janeiro de instalar no norte fluminense 
um grande projeto portuário (já reivindicado desde a década de 1940), e 
acabou sendo fortalecido no mesmo momento em que ocorria a quebra 
do monopólio e preparação de vendas das unidades de negócio da Petro-
bras, ainda na gestão FHC (BARCELOS; COSTA; MILANEZ; ALENTE-
JANO; MORAES, 2014).

Com a mudança de governo – estadual e federal – até o ano de 2005, o 
projeto do terminal portuário ficou engavetado, quando, na gestão de Ro-
sinha Garotinho (2006), foi retomado e oferecido à Vale, aproveitando o 
momento de crescimento do setor mínero-metalúrgico, que crescia com 
a alta dos preços dos minérios no mercado internacional e a necessidade 
de pensar novas alternativas logísticas para a mineração (BARCELOS; 
COSTA; MILANEZ; ALENTEJANO; MORAES, 2014).

Neste mesmo instante, a intenção de escoar o minério do Projeto 
Minas-Rio via mineroduto indicava o estado do Rio de Janeiro como 
saída mais viável. Assim, o governo do Rio de Janeiro publica o De-
creto Estadual nº 40.456, de 22 de dezembro de 2006, que concedeu 
tratamento tributário especial nas fases de construção, pré-operação e 
operação do Sistema MMX Minas-Rio no complexo mínero-siderúrgi-
co e unidades de apoio, a ser implantado no município de São João da 
Barra, e para toda a logística e infraestrutura de apoio no estado (RIO 
DE JANEIRO, 2006). Este decreto facilitou a incorporação de ativos 
de forma mais rápida e permitiu acumular mais recursos para o início 
das obras.

3 Fonte: https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/230243/decreto-25455-99?ref=topic_
feed.
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Pouco depois, Eike adquire ainda as fazendas do Meio (382 hectares) 
e Palacete, antiga Usina Barcelos, com 945 hectares, local que seria mais 
tarde usado para o reassentamento das famílias.

Ao mesmo tempo, Eike adquire também a Fazenda Caruara, com 
4.234 ha, outra grande propriedade adquirida junto à Usina Barcelos, 
do Grupo Othon. Esta aquisição, porém, já indicava outros interesses e 
outras ambições de Eike, para além do projeto Minas-Rio. Na verdade, 
a Caruara aparece nas negociações de Eike para convencer a sociedade 
de que os empreendimentos do CIPA estavam em conformidade com as 
práticas de sustentabilidade e para justificar a resposta do Grupo EBX 
aos impactos do distrito industrial. É que este imóvel contém uma am-
pla cobertura de restingas intactas, junto ao complexo lagunar de Iqui-
pari, local de intensa atividade pesqueira e recreação das comunidades 
locais (FERREIRA, 2015).4 Pelas características ambientais preservadas 
e pela singularidade botânica e ecológica, esta fazenda foi utilizada no 
processo de licenciamento ambiental do distrito industrial como medi-
da de compensação ambiental. Aqui, o controle da terra assume outra 
roupagem.

Pouco depois das negociações de Eike na aquisição das fazendas, en-
tre 2008 e 2009, uma série de decretos desapropriatórios publicada pelo 
governo Sérgio Cabral (PMDB-RJ) conferiu as garantias jurídicas e fun-
diárias para a implantação dos projetos de Eike e, sobretudo, do distrito 
industrial (CIPA), do qual o Projeto Minas-Rio é condição significativa. 
Estes decretos deram origem ao Distrito Industrial de São João da Barra 
(DISJB), de 7.036 hectares, formado e concebido sobre o 5º distrito rural 
de Pipeiras, local de intensa atividade agrícola e camponesa. O DISJB é 
um enclave licenciado e desapropriado pelo estado, para fins de utilidade 
pública, a favor da CODIN, através da publicação de cinco decretos go-
vernamentais.

4 A fazenda, com mais de 4.000 hectares, é duas vezes maior que o município de Nilópo-
lis, na Baixada Fluminense, e hoje é a maior unidade de conservação privada de restinga 
do país, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Caruara (a segunda é sete 
vezes menor). Equivale, no Rio de Janeiro, a cerca de 60% da soma de todas as 69 RPPNs 
registradas no estado (BARCELOS, 2018).
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Tabela 1. Decretos desapropriatórios para a formação do  
Distrito Industrial de São João da Barra

Decreto
Área  

desapropriada 
(ha)

Finalidade

Nº 41.584 de 5 de 
dezembro de 2008  

3.284

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em 
favor da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (CODIN), áreas destinadas para implantar no 
local um distrito industrial.

Nº 41.585 de 5 de 
dezembro de 2008

Dispõe sobre a criação do Distrito Industrial de São João da 
Barra (DISJB).

Nº 41.915 de 19 de 
junho de 2009

4.237

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em 
favor da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (CODIN), áreas destinadas para implantar no 
local um distrito industrial – Decreto de Ampliação.

Nº 41.916 de 19 de 
junho de 2009 7.036

Dá nova redação ao Decreto nº 41.585, de 5 de dezembro de 
2008, que dispõe sobre as áreas que formam o Distrito Industrial 
de São João da Barra (DISJB) – Decreto de Retificação.

Nº 41.998 de 19 de 
agosto de 2009

485

Altera o Decreto nº 41.584, de 5 de dezembro de 2008, para o 
fim de excluir áreas que inicialmente integrariam o Distrito In-
dustrial de São João da Barra (DISJB) – Decreto de Supressão.

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro. Elaboração dos autores.

Os dois primeiros decretos, em 2008, criaram uma área industrial li-
mitada pela estrada do Figueira, que liga a comunidade de Barra do Açu a 
Água Preta, limitando-se pela estrada Saco Dantas. Em 2009, o Decreto n 
º41.915, de 19 de junho, ampliou a área do distrito (decreto de ampliação) 
e, no mesmo dia, retificou a área proposta, com o decreto nº 41.916, de 19 
de junho (decreto de retificação), formando o grande distrito industrial, 
com 7.036 hectares, englobando desde a comunidade de Barra do Açu, 
Água Preta, Papagaio e Campo da Praia. Dois meses depois, ainda em 
2009, um outro decreto, agora de supressão (nº 41.998 de 19 de agosto 
de 2009), excluiu a comunidade de Água Preta, mas mantendo o distrito 
ampliado (BARCELOS, 2018).

Na primeira fase das desapropriações, executada em 2010, segundo o 
governo do estado, foram 146 desapropriações em 151 propriedades e, na 
parte da segunda, de 2011 a 2013, mais 250 propriedades foram desapro-
priadas (além de 1.403 lotes urbanos localizados no distrito de Barra do 
Açu). Já segundo a Defensoria Pública em São João da Barra, são 476 pro-
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cessos desapropriatórios tramitando no Fórum do município em 2018, 
porém, dos 229 agricultores alvos do esbulho ajuizados na 2ª Vara da 
Comarca local, menos de 5% receberam o valor total. Além deles, apenas 
um grupo de menos de 10% obteve 80% da quantia a qual tem direito.5

Para se ter uma ideia do gigantismo desta proposta e dos devaneios 
ilimitados de Eike de se tornar o homem mais rico do mundo, o DISJB 
se tornou o maior distrito industrial do estado do Rio de Janeiro, do total 
de 10 distritos administrados pela CODIN. A soma dos nove distritos 
do estado equivale a 20% do distrito de São João da Barra. É ainda maior 
que outros empreendimentos portuários e industriais, como o Porto de 
Santos (São Paulo), o Polo Industrial de Cubatão (São Paulo), o Comple-
xo Portuário Industrial de Suape (Pernambuco), o Terminal Portuário da 
Petrobras e o Cluster de Óleo e Gás (Rio de Janeiro). Sua área supera ain-
da 198 municípios brasileiros, entre eles cinco municípios fluminenses – 
Búzios, Iguaba, Porto Real, Mesquita e Nilópolis –, além de ser maior que 
43 municípios do sudeste brasileiro.6

O cenário que foi se desenhando diante destas mudanças fundiárias 
apontava para um novo ordenamento territorial que tinha por caracterís-
tica diferentes tipos de cercamentos, ou seja, de enclaves e prolongamen-
tos territoriais articulados e justapostos, com vários tipos de arranjos de 
propriedades e terrenos que, no fundo, conformaram a própria consti-
tuição da conflitividade como espaço. As terras adquiridas por opera-
ções de compra e venda e aquelas desapropriadas, já em 2010, somavam 
15.673 hectares. Se somarmos a área do Parque Estadual da Lagoa do 
Açu, medida de compensação ambiental do Complexo Industrial, com 
8.251 hectares, o arranjo total de terras necessárias para a viabilidade do 
empreendimento chegou a 23.924 hectares!

5 Fonte: http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/4340-Acu-de-229-agricultores-
-menos-de-5-receberam-indenizacao-integral.
6  Informações disponibilizadas em comunicação oral pelo professor do Instituto Federal 
Fluminense - Campos do Goytacazes, prof. Dr. Roberto Moraes Pessanha, durante Au-
diência Pública sobre o Porto do Açu realizada na Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), em 8 de junho de 2017.
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Mapa 2. Reconcentração da terra: distribuição das fazendas, áreas desapropriadas e 
unidades de conservação em São João da Barra no contexto de implantação do Com-

plexo Industrial Portuário do Açu e do Sistema Minas-Rio
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Os dados acima e o mapa anterior nos mostram uma dinâmica abrup-
ta de reconcentração fundiária e reconfiguração da distribuição da pro-
priedade da terra no município de São João da Barra, resultado da cor-
rida por terras movida pelo empreendimento. Este novo ordenamento 
da propriedade fundiária, através do CIPA e dos projetos associados, 
consolidou diferentes reconfigurações fundiárias no município, envol-
vendo uma mistura de condições e arranjos de domínio, controle e uso 
da propriedade fundiária. Este regime impôs ao município a formação de 
um novo latifúndio, composto de terrenos, propriedades e faixas de terra 
interligados por sistemas técnicos, base produtiva e estruturas de cone-
xão que se viabilizam mutuamente e por aparatos de vigilância e conten-
ção de máxima segurança. Este latifúndio criou, na sua integração, um 
continuum de terras de múltiplos usos que extrapola qualquer tentativa 
de classificá-lo como extensão improdutiva. Ou seja, formou-se com o 
projeto uma “grande propriedade industrial-logística”, espalhada pelo li-
toral, que se tornou, no limite, o maior latifúndio do norte fluminense 
(BARCELOS, 2018).

Tudo isso foi uma forma consistente de o Estado, na esfera estadual e 
municipal, garantir as condições gerais de produção (terras e infraestrutu-
ra) necessárias à acumulação de capital e viabilizar uma gama coerente 
de propósitos, vinculados a determinados interesses de frações de clas-
se. Neste sentido, a liberação de terras para uso exclusivo de interesses 
econômicos e a formação do grande latifúndio funcional se tornaram 
um passo estruturante no processo de territorialização do grande capital 
neste novo ciclo de acumulação na região e uma reterritorialização do 
próprio Estado. Conforme pontua Haesbaert (2014), não se trata apenas 
do exercício de planejamento macrorregional do Estado, definindo dire-
trizes gerais de intervenção nas regiões, mas também de uma priorização 
de escalas mais restritas, áreas selecionadas e fragmentos do território 
por onde o Estado exerce sua ação.

Na verdade, vimos no município de São João da Barra um regime de 
desapropriação (LEVIEN, 2014), quando se percebe que o Estado, por 
meio de vários atos desapropriatórios de terra, fez o uso de coerção ex-
traeconômica para expropriar ativos não relacionados ao trabalho de um 
grupo para o benefício de outro. E a terra, nesse contexto, passou a ser o 
eixo central, metamorfoseada em propriedade privada (de uso exclusivo 
da agenda econômica do grande capital).
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Para se ter uma ideia deste arbítrio, nas desapropriações realizadas no 5º 
distrito, os valores pagos às famílias no processo indenizatório, sobretudo 
nas ações possessórias, não seguiram nenhum critério equilibrado e razoá-
vel diante das ações desapropriatórias. A individualização dos processos 
foi, inclusive, uma ação estratégica da empresa e da CODIN para “isolar os 
casos uns dos outros, apresentando-os como pontuais, e fazendo com que 
a dimensão das desapropriações não fosse verificada pelo magistrado que 
analisa apenas um processo, por exemplo (CARNEIRO, 2017, p.56). 

Houve indícios de processos diferenciados na negociação com gran-
des e pequenos proprietários, além do total desrespeito a posseiros, par-
ceiros e arrendatários, considerados “não atingidos”. Enquanto vultosas 
indenizações teriam sido pagas aos grandes proprietários, nada seria ga-
rantido aos pequenos. Nas negociações com os pequenos sempre vem 
à tona a baixa fertilidade das terras como argumento para redução das 
indenizações (AGB, 2011). 

A falta de critério nas indenizações refletiu na variação dos preços 
oferecidos aos agricultores: os valores variaram entre R$ 1,24, R$ 1,29, R$ 
1,41, R$ 1,56, R$ 1,59, R$ 1,99, R$ 2,00, R$ 2,30 e R$ 2,50 o metro qua-
drado. Alguns processos acompanhados por advogados falam de R$ 0,25 
o metro quadrado (25 centavos/m²!), um valor fabricado e fraudulento. 
Durante perícias independentes, apontaram de R$ 25 a R$ 30 o mesmo 
metro quadrado (MATTOS, 2017). Segundo estas estimativas, o rombo 
nas indenizações chegaria de R$ 1,2 a R$ 2 bilhões, enquanto Eike teria 
pago apenas R$ 37 milhões para quitar todas as indenizações (MATTOS, 
2017; PITASSE, 2017).

Com a incorporação das terras pela LLX (e posteriormente pela Pru-
mo Logística) como ativos de mercado, as áreas foram alugadas para di-
ferentes empresas de logística e de apoio offshore, gerando um enorme 
processo especulatório, rentista e concentrador, à custa do sofrimento 
social de centenas de famílias. O mesmo metro quadrado desapropriado 
pelo estado a preços irrisórios e ainda não totalmente pagos às famílias 
supervalorizou no interior da dinâmica de apropriação de terras no Açu 
e passou a ser uma alternativa financeira do empreendimento. 

Na época, a LLX havia informado que já possuía contratos de aluguel de 
730 mil m², para uma área total disponível para esta finalidade de cerca de 
2 milhões de m². As áreas já contratadas são para a Intermmor, 52,3 mil m², 
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NKT Flexibles, 121 mil m², Technip, 289 mil m² e GE, 322,5 mil m², entre 
outras. Naquela ocasião, a área alugada tinha aproximadamente 730 mil 
m² alugados a um valor de R$ 6/m²/mês, o que daria em termos anuais R$ 
52,5 milhões anuais. A conta de estimativa de aluguel para os 2 milhões de 
m² de área disponível daria um total de cerca de R$ 150 milhões por ano. 
Em 20 anos, R$ 3 bilhões. Na ocasião, se fosse levado em conta o valor a ser 
pago em aluguel também pelas siderúrgicas, duas siderúrgicas projetadas 
(Wisco e Ternium) para uso do terreno, chegou-se a estimar, também em 
uma década, uma receita de renda de aluguel superior a R$ 5 bilhões. De 
outro lado, não se pode esquecer que o valor médio de terra pago como 
desapropriação aos pequenos produtores rurais foi ou será ainda, porque a 
maioria deles ainda não recebeu, de R$ 90 mil por alqueire, que divididos 
por 48.400 m² da quantidade de m² por alqueire dá a quantia de R$ 1,86 ou, 
aproximadamente R$ 1,90/m². (MORAES, 2013a).

 Esta busca por terras no Açu para a especulação fundiária é elucida-
tiva que as únicas formas normais de renda são a diferencial e a absolu-
ta, como escreveu Marx (apud PAULANI, 2016): “Fora delas, a renda só 
pode basear-se num autêntico preço de monopólio, que não é determi-
nado nem pelo preço de produção, nem pelo valor das mercadorias, mas 
pela necessidade e pela capacidade de pagar dos compradores”.

Portanto, a renda de monopólio, considerada como lucro extraordi-
nário de um preço de monopólio, é definida pelo desejo de consumir 
certa mercadoria produzida em áreas restritas pelas condições naturais, 
como é o caso da região do 5º Distrito de São João da Barra, particular-
mente o Açu, na construção do Porto. 

Este quadro é apresentado na página da empresa Prumo Logística 
Global como um dos dados comprobatórios dos rendimentos extraordi-
nários retirados das terras do 5º distrito, em São João da Barra, visto que 
o Açu fica a 128 km da Bacia de Campos, mais perto que Macaé (190 km) 
e Niterói (230 km). Com uma base ali, a estatal pode reduzir custos com 
diesel e barcos de apoio, onde 85% do petróleo brasileiro é produzido.

O próprio Blair Thomas (presidente da EIG Global Energy Partners), 
em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, depois de comprar o ativo 
de Eike Batista em 2013, disse que o porto era a joia da coroa do grupo 
X, graças à localização privilegiada: “O Açu será o ‘hub’ logístico para o 
desenvolvimento do pré-sal” (DURÃO, 2015).
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Paisagens do medo e do sal: precarização territorial, danos  
ambientais e novos bloqueios

Nesse período de implantação do Complexo Industrial e Portuário do 
Açu, em que as violações aos mais elementares direitos das famílias atin-
gidas se intensificavam, as injustiças ambientais e a precarização da vida 
foram marcas visíveis nesta dinâmica de espoliação do território.

No presente caso, a articulação realizada pelo Estado, o Capital e o Di-
reito para viabilizar o Projeto Minas-Rio e, particularmente, o Comple-
xo Industrial e Portuário do Açu, tem o desenvolvimento e o progresso 
como as justificativas para a utilização e realização de todos os arbítrios 
contra a população residente no local e, neste sentido, as violações e in-
justiças socioambientais foram monumentais.

Os efeitos socioambientais do megaempreendimento se concentra-
ram em duas frentes de degradação e injustiças ambientais. A primeira 
se refere à supressão e descaracterização do ecossistema de restinga, em 
especial na implantação do distrito industrial, fator de imensa preocu-
pação e injustiça se considerarmos o fato de ser a maior restinga do país 
e o local de trabalho de centenas de famílias agriculturas; e a segunda 
está associada às atividades de dragagem pesada do fundo oceânico e no 
continente, gerando efeitos cumulativos na planície costeira, na dinâmica 
hidrosedimentar e na produção de alimentos.

Sobre a primeira frente, desde o início das obras, em 2007, os ecos-
sistemas de restinga7 foram profundamente alterados e degradados sob a 
lógica do “alisamento do território”, ou seja, da “adequação” do ambiente 
aos projetos e estruturas necessárias ao CIPA. Alisamento aqui se refere 
a um conjunto de práticas e intervenções que visaram remodelar o ter-
ritório, especialmente mudanças de “forma” e adequação morfométrica 
(produção de novos “pisos” sobre o terreno natural). Estas práticas envol-
veram um conjunto de intervenções técnicas que moldaram a morfologia 

7 É nesta faixa do litoral fluminense e do Brasil que se encontram os ecossistemas de res-
tingas mais diversos, mais extensos e preservados de toda a costa brasileira (AGB, 2011). 
É um vasto território costeiro, formado por um continuum de planícies fluviais e flu-
vio-marinhas, compondo a chamada Baixada Campista, ou Baixada Goitacá. Trata-se de 
uma enorme extensão aplainada que se espraia por todo o litoral norte fluminense e sua 
origem e progressão remonta a ação do rio Paraíba do Sul e a ação das correntes oceânicas 
(SOFFIATI, 2005, p.68).
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da restinga naturalmente existente para a produção de uma “nova paisa-
gem”, adaptando o terreno ao porte das instalações e estruturas de enge-
nharia. Podemos destacar quatro intervenções: 1) terraplanagem, 2) al-
teamentos, 3) abertura de canais e 4) pavimentação (BARCELOS, 2018). 

Entre 2010 e 2012, o novo “piso” da restinga começou a ser alteado, e 
a planície costeira literalmente cresceu de tamanho. Especialmente para a 
unidade de filtragem e para a construção do Terminal 2, foram construídos 
seis grandes aterros hidráulicos sobre o “piso natural” da restinga. Os aterros 
são estruturas geotécnicas de sustentação usadas para “altear” (elevar) o piso 
da restinga a mais ou menos quatro metros da superfície, formando uma 
pavimentação robusta e de ampla extensão. Estes aterros são hidráulicos, 
pois o material granular transportado e depositado por tubos é feito por via 
úmida, em camadas de diferentes espessuras, mas substancialmente diferen-
te daqueles de espalhamento e compactação por equipamentos convencio-
nais. Quando depositados em terra, os aterros hidráulicos necessitam que 
diques periféricos sejam construídos para confinamento do material a ser 
lançado por via úmida, por escavação ou por aterro convencional, além de 
necessitarem de uma estrutura de canais (vertedouros) para o escoamento e 
recolhimento adequado da água sobrenadante (BARCELOS, 2018). 

Foto 1. Contraste entre o “piso natural da restinga” e a formação dos  
aterros hidráulicos (“segundo piso”)

Fonte: Eduardo Barcelos. Julho de 2015.
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Já em 2010, os primeiros aterros começaram a modificar a “forma” 
e as paisagens da restinga, produzindo uma nova morfologia nas planí-
cies do Açu. Pela sua extensão e por recobrir o piso natural do terreno, 
os aterros formaram uma “nova planície litorânea” sem qualquer relação 
com o lugar e com as formas históricas de “fazer restinga” (e da planí-
cie existente e culturalmente reconhecida) por literalmente recobrir um 
passado recente de formação e uso destas planícies. Isso acabou produ-
zindo uma paisagem estranha ao lugar, o que Oslender (2008) chama de 
paisagens do medo, ou seja, a produção de uma “forma espacial”, de uma 
paisagem desenraizada das práticas corporificadas da vida cotidiana. No 
limite deste avanço, isso significou o sufocamento da restinga e a ruptura 
de um metabolismo socioecológico com aquele território.

Para se ter uma ideia, este processo de alisamento e formação da nova 
paisagem industrial implicou a remoção da vegetação litorânea de res-
tinga e novas frentes de desmatamento. Segundo estudo divulgado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no âmbito do Atlas de 
Remanescentes da Mata Atlântica entre 2011 e 2012, São João da Barra 
foi o município brasileiro que mais desmatou áreas de restinga em todo 
o domínio de Mata Atlântica no país, ao que se atribui diretamente pela 
construção do Porto do Açu (SÃO..., 2013).

Já a segunda frente de degradação e injustiças ambientais se refere 
às atividades de dragagem pesada e alteração da dinâmica hidrosedi-
mentar da planície, com efeitos diretos sobre a produção agrícola. Por 
meio de dutos de grande calibre, as dragagens consistiram na retirada e 
transporte acelerado de areia dos fundos oceânicos para o continente, 
gerando um volume extraordinariamente grande de material arenoso. 
As dragagens foram realizadas em duas frentes: a) para o rebaixamento 
do fundo oceânico nas imediações do píer do porto e na entrada do 
canal de aproximação do Terminal 2; e b) na construção do canal de 
acesso e navegação da Unidade de Construção Naval (UCN), com esca-
vações em terra e no mar. Estas dragagens rebaixaram o fundo oceânico 
entre 10 e 18 metros, para formação de um canal de 12,6 km, sendo 9,5 
km em ambiente oceânico e 3,1 km em ambiente terrestre, com largura 
de mais de 300 metros (ou seja, maior que a largura do rio Paraíba do 
Sul na sua foz!). O material total removido foi da ordem de 65,2 mi-
lhões de metros cúbicos (volume maior do que a barragem do Fundão, 
rompida em Mariana em novembro de 2015), sendo 13,7 milhões pro-
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venientes das atividades de dragagem oceânica e 51,5 milhões oriundos 
das atividades de escavação terrestre.

As dragagens, além de promoverem uma retirada sem precedentes de 
sedimentos da plataforma marinha e do continente, provocaram efeitos 
graves na dinâmica hidrogeológica e sedimentar da planície costeira. Pri-
meiro porque os sedimentos retirados na atividade de dragagem vieram 
misturados com a água salina do mar, que, após sucessivas deposições na 
forma de aterro, escoou para os sistemas de drenagem na planície (canal 
Quitingute, lagoa de Iquipari, pequenos brejos e veios de água), aumen-
tando de forma abrupta a salinidade das águas subterrâneas e superficiais. 
Com a formação dos aterros (areia + água salina), as descargas superficiais 
geradas desencadearam uma salinização gradativa das águas e solos da re-
gião, atingindo decisivamente o metabolismo camponês com a restinga. 

A salinização das águas e solos foi detectada já em outubro de 2012, 
quando alguns agricultores da comunidade de Água Preta viram parte 
das plantações de abacaxi e maxixe nascer queimada. O sinal foi dado por 
José Roberto de Almeida, 50 anos, o “Pinduca”, agricultor e liderança do 
5º Distrito que percebeu a “folhagem torrada” em suas lavouras de aba-
caxi após irrigá-las com água do canal Quitingute. “Sempre usei essa água 
e nunca tive problemas. Não sou contra o desenvolvimento. Mas o que está 
acontecendo é desrespeito” (MORAES, 2012). Pinduca se refere às obras 
do Porto do Açu, que “rachou o mar para dentro da terra”, e à formação 
dos aterros hidráulicos com “areia salina” no entorno da comunidade.

Esta observação foi pouco a pouco sendo confirmada por outros agri-
cultores. Um vizinho de Pinduca que também teve a sua propriedade sa-
linizada foi o agricultor Durval Ribeiro Alvarenga, cuja propriedade fica 
próxima das obras do porto. Ele afirma que se livrou das desapropria-
ções,8 mas teve as suas terras invadidas pelas águas salgadas e até hoje não 
conseguiu recuperar a sua plantação nem a criação de gado.

Em novembro de 2012, apresentou uma água que sempre vinha na minha 
propriedade, sempre inundava em outubro, sempre vinha uma água de en-
chente, mas dessa vez falhou. Aí “presentou” uma outra água atingindo a 

8 As terras desse agricultor estão localizadas na área do Decreto nº 41.998, de 19 de agosto 
de 2009, que, após as lutas travadas pelas famílias atingidas, foram retiradas do DISJB 
(Distrito Industrial de São João da Barra).
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propriedade. Eu fui dar por ela quando tava morrendo um capim, eu reguei 
um abacaxi onde foi uma lavoura de 150 mil pés, eu tô veno amarelando 
tudo... fui dar por ela no abacaxi “ingiou”. E a cana, peguei a soca da cana, 
fui atingido nos capim, nos capim de brejo, morreu tudo. Eu tirava leite na 
base de 90 a 100 litro de leite por dia e foi só diminuindo, o gado destempe-
rando, desarranjando, não queria beber água, aí que eu fui dar por ela que 
era o sal que entrou na propriedade. Que foi a entrada da LLX, que a LLX 
tava fazendo aterro, botando areia nas propriedade onde eles tomaram do 
pessoal aqui, e essa areia ficava e a água veio embora. Pegou o canal que 
chama Passagem da Onça, que cai aqui na minha propriedade, e foi onde 
inundou tudo e me deu esses prejuízo todo. Aí eu tô já esse tempo todo, fui 
filmado, gravei tudo lá, tô na justiça esperando e um dia eles me procura, 
até hoje não me procuraram pra conversar, acertar, porque os prejuízo foi 
grande. Não pude mais tirar leite, o gado que eu criava, a cana era de dar ao 
gado, tirava de 90 a 100 litro de leite, parei, tive que parar com tudo, criei 
um gadim muito pouco na propriedade porque o pasto acabou, os “baxo” 
que é o lugar forte de pasto só entro o capim, o mato ruim, não tem mais 
aquele pasto que guenta o gado. Aí onde a gente agora... tô esperando que 
eles me procura, pra conversa, pra ver... já entrei na justiça, mas até hoje 
num me procuraro ainda. […] De lá pra cá, eu calculo de novembro de 
2012 pra cá, o prejuízo é muito grande... é prejuízo de mais de um milhão 
[…]. Ah, eu sinto como diz a gente, uma propriedade que tenho “opinião” 
nela, que moro pertim dela, e eu de lá pra cá, o fracasso foi grande, foi só... 
se eu não tenho outra pra sobreviver, essa propriedade não dava, que a ren-
da dela acabou, é muito pouca. (DURVAL..., 2014).

O fenômeno da salinização foi reconhecido por pesquisa realizada 
pelo Laboratório de Ciências Ambientais (LCA) da Universidade Esta-
dual do Norte Fluminense (UENF), que constatou concentrações eleva-
das de salinidade em diversos pontos ao longo das bacias de contribuição 
do canal Quitingute e da lagoa de Iquipari, além de poços subterrâneos 
e até em caixa d’água para abastecimento público.9 A equipe do LCA foi 

9 A salinidade mede a quantidade e o conteúdo de sais dissolvidos nas águas, ou seja, 
representa a soma de todos os sais dissolvidos em gramas por cada quilograma de água. 
Duas propriedades determinam esta quantidade: a condutividade elétrica e a pressão 
osmótica. A mais usual é a condutividade elétrica, um parâmetro químico que mede o 
número de íons dissolvidos por unidade de volume e a mobilidade dos íons, medido em 
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procurada pelos agricultores do 5º Distrito, que relataram o “surgimento” 
de água em terrenos que normalmente não encharcavam. Durante algu-
mas semanas foi realizado um minucioso trabalho de campo, com coleta 
e exame de amostras de água de diversos pontos da região, todos cuida-
dosamente registrados, com os exames realizados in loco.

Os resultados mostraram um grave processo de salinização da planície 
Goitacá, localizada na região do Porto do Açu, em decorrência das obras 
de construção do estaleiro da OSX, abertura do canal de acesso e formação 
de aterros hidráulicos sobre o leito da restinga, com material salinizado. O 
estudo observou a salinização das águas subterrâneas e superficiais para 
consumo humano e para irrigação – do Canal Quitingute à Lagoa de Iqui-
pari – na ordem de 5 a 7 vezes superior à do rio Paraíba do Sul; e, na comu-
nidade de Água Preta, a salinidade encontrada em água de pastagem seria 
semelhante à água do mar, 820 vezes maior que a água doce. A pesquisa 
mostrou de forma irrefutável que a construção do Porto do Açu causou o 
aumento dos níveis dos sais das águas do 5º Distrito de São João da Barra 
(RJ) para além de todos os registros históricos. O sal proveu da areia reti-
rada do mar, depositada na restinga, bem como da abertura do canal para 
o estaleiro da OSX. A água dos canais, das lagoas e do subsolo se tornou 
imprópria para a economia pesqueira e agropecuária e para o uso humano.

Além disso, a água fornecida pela PMSJB para os moradores do 5º 
Distrito apresentou valores de condutividade entre 540 a 700 uS/cm. Fato 
grave, pois a condutividade da água usada para consumo humano deve 
variar entre 60 a 145 uS/cm. A água encontrada em área de pastagens na 
comunidade de Água Preta apresentou condutividade de 41.000 uS/cm, 
ou seja, quase igual à água do mar.10 A água de irrigação que apresenta 
condutividade elétrica maior que 300 uS/cm pode levar à salinização do 
solo (EMBRAPA, 2010). Apesar das evidências científicas, o problema 
da salinização das águas e dos solos permanece sem qualquer tipo de 
tratamento sério por parte da empresa e do Estado, sem oferecer saídas 
concretas para centenas de agricultores que continuam amargando gra-
ves perdas econômicas no 5º Distrito.

μS/cm (microsiemens por centímetro). Águas de irrigação com alta salinidade podem re-
duzir significativamente a habilidade das plantas em absorver água e nutrientes, afetando 
diretamente a produtividade da cultura. 
10 Fonte: Laboratório de Ciências Ambientais (LCA), Grupo de Biogeoquímica de Ecos-
sistemas Aquáticos do CBB/UENF, outubro, novembro e dezembro de 2012.
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Em 23 de outubro de 2012, a ASPRIM, a Comissão Pastoral da Terra, o 
Comitê Popular de Erradicação do Trabalho Escravo/NF e o Movimento 
de Pequenos Agricultores, com o apoio de professores da UFF Campos, 
ingressaram com uma representação junto ao MPF e MPE. No pedido, os 
noticiantes solicitam providências urgentes no sentido de requerer, em 
juízo, o embargo liminar das obras do estaleiro e do aterro hidráulico, 
colocando o INEA, a OSX e a LLX no polo passivo para que análises mais 
detalhadas fossem efetuadas em número maior de pontos afetados direta 
e indiretamente pelos empreendimentos citados. Em matéria publicada 
pela EBC em 8/3/2013, com o título “Justiça determina que empresa de 
Eike preserve restingas no Porto de Açu” (MASSALLI, 2013), é divulgada 
uma parcial vitória dos atingidos, mas que não foi efetivada ainda.

No final do mês de janeiro de 2013, o MPF pediu o fim das obras que 
causavam danos ambientais à região, com base em pesquisas da Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense. No início de fevereiro, a OSX foi 
multada em R$ 1,3 milhão pelo secretário estadual do Ambiente, Carlos 
Minc, devido à salinização do Canal de Quitingute, no município de São 
João da Barra, onde está sendo construindo o complexo. A EBX recorreu 
da multa, alegando que a salinidade estava presente nos estudos ambien-
tais feitos pela empresa.

Nesse mesmo ano, o MPF pediu o fim das obras do porto do Açu, em 
função dos danos ambientais causados à região, com base em Ação Civil 
Pública impetrada pela ASPRIM, CPT, Instituto Visão Social e INSTI-
TUTO JUSTIÇA SOCIAL em 6/2/2012, requerendo os autores o deferi-
mento de ordem liminar de embargo judicial de toda a obra do empreen-
dimento, contra as quatro empresas rés (EBX, LLX, OSX e OGX).

Ainda com foco nestas transformações, a formação do Terminal T-2 
(ou da UCN) exigiu a implantação de estruturas dissipativas de energia 
chamadas de guias-corrente, como os quebra-mares e espigões, para faci-
litar a navegação e as manobras das embarcações. Estas estruturas foram 
instaladas no sentido perpendicular à linha de costa e tiveram grande 
influência na alteração da dinâmica hidrosedimentar das praias, tal como 
os processos de erosão-transporte-deposição de sedimentos (erosão e en-
gordamento). Segundo os estudos de impacto ambiental, tais estruturas 
poderiam acarretar alterações na circulação hidrodinâmica e nos proces-
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sos de sedimentação praial, isto é, poderiam interferir nos fluxos hidro-
sedimentares formadores das praias (BARCELOS, 2018).

A partir de 2014, os moradores e comerciantes de Barra do Açu, co-
munidade litorânea localizada ao sul das guias-corrente começaram a 
denunciar o avanço do mar sobre a praia. O processo erosivo ganhou 
repercussão e motivou estudos técnicos para avaliar a situação da dinâ-
mica hidrosedimentar e a erosão da costa, já que a própria Prumo Logís-
tica, controladora do Porto do Açu, afirmava que a erosão em Barra do 
Açu tinha causas similares à erosão ocorrida em Atafona. A empresa, por 
meio de relatório técnico elaborado por especialista da Coppetec/UFRJ, 
relacionava a erosão em Barra do Açu a causas naturais e à urbanização 
desordenada da comunidade e afastou qualquer explicação que relacio-
nasse tal erosão com a construção do porto e das guias-corrente. 

Porém, a erosão continuou. A cada evento de tempestade, o mar aden-
trava ainda mais a comunidade, causando prejuízos materiais e econô-
micos. Isso motivou o Ministério Público Federal (MPF) a investigar o 
caso, solicitando estudos complementares e independentes para avaliar a 
situação. Assim, por solicitação do MPF, o Laboratório de Geografia Fí-
sica do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense 
de Campos dos Goytacazes produziu um relatório que mostrou a possível 
interferência das guias-corrente no processo de engordamento e erosão 
da linha de costa. O estudo, porém, não confirma o nexo causal entre a 
erosão e a construção do empreendimento, mas sinaliza a vulnerabilida-
de que a praia se encontra caso a dinâmica hidrosedimentar seja alterada.

Outros estudos concluíram na mesma direção, mostrando que a dinâ-
mica hidrosedimentar da praia do Açu poderia ter relação com a cons-
trução das estruturas dissipativas do canal de acesso do T-2. O estudo do 
professor da UENF, Marcos Pedlowski, “indica que a faixa de areia da praia 
do Açu sofreu oscilações desde 2005, mas uma redução abrupta foi observada 
entre os anos de 2012 e 2013, justamente o período subsequente à finalização 
da construção do Canal de Navegação” (LATINI, 2016, p.124). O estudo 
aponta, assim como o relatório da UFF/Campos, a necessidade de mais 
pesquisas empíricas, porém os moradores da praia relataram que nunca foi 
observada uma erosão tão acelerada e em tão pouco tempo, como os even-
tos ocorridos após a construção das guias-corrente. Para eles, as guias-cor-
rentes atingiram a dinâmica de alimentação das praias da comunidade de 
Barra do Açu: de um lado, o “engordamento” das faixas de praias ao norte 
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do quebra-mar norte e ao sul do quebra-mar sul; de outro, erosão costeira 
no segmento subsequente (ao sul) do engordamento. Esta situação, porém, 
continua até hoje sem solução e sem responsabilização.

Todas estas transformações foram convergindo para um intenso des-
-envolvimento das populações de seus meios de existência, uma quebra 
da autonomia política e territorial sobre o controle da terra e dos recur-
sos. Não somente impedindo as comunidades de acessarem suas fontes 
materiais (nascentes, praias, lagoas), mas ainda contaminando tais fontes 
e disseminando um conjunto de restrições e exclusões territoriais que 
foram moldando a vida comunitária entre o isolamento e a fragmentação 
das relações existentes. 

A instabilidade e a imposição de novas regras de acesso e uso do ter-
ritório marcaram espacialmente as práticas cotidianas, submetidas a uma 
confusa e autoritária condição territorial que, na prática, significou a per-
da do controle e do usufruto do território pelos grupos, num contexto de 
profunda insegurança. A nova paisagem e suas grandes estruturas indus-
triais produziram novos códigos de acesso, fechamentos e impedimen-
tos, impossíveis de serem imaginados pela lógica territorial dos grupos, 
o que, decisivamente, impôs uma instabilidade e novas possibilidades de 
saída (BARCELOS, 2018).

A imposição desta (i)lógica territorial, associada à instabilidade do 
controle do território, com restrições de ocupação dos espaços e limites 
controlados à circulação dos grupos, se revelou um amplo movimento 
de precarização das condições de vida ou, de alguma forma, de gestão 
precária das condições de vida. As famílias se tornaram vítimas de pro-
cessos excludentes, de impedimentos, cerceamentos, vigilância perma-
nente, perdendo total ou parcialmente o controle dos espaços de vida e 
de sociabilidade. Hoje, diante da amplitude do conflito, visitar o vizinho, 
acessar fontes de água, circular pelas estradas, pescar nas lagoas, plantar, 
já não é mais a mesma coisa. Para aquelas famílias que não saíram de suas 
terras, a permanência tem significado um processo constante de disputas 
e negociações pela continuidade, ainda que precária, das práticas de re-
produção dos grupos (BARCELOS, 2018).

Trata-se de um processo de precarização territorial, que, nos termos 
de Haesbaert (2014), envolve a formação de territórios fragilizados tanto 
por sua abertura e instabilidade quanto pelo seu fechamento, onde espe-
cificamente os grupos perdem o controle de seu espaço e se veem envol-
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vidos por um conjunto de regras disciplinadoras que reconfiguram suas 
práticas, impondo condições precárias de vida. No caso do CIPA, este 
processo representou uma dinâmica de desterritorialização sob as for-
mas de exclusão e contenção territorial, ou seja, restrições na circulação 
pelas estradas rurais, vigilância constante da segurança patrimonial das 
empresas, bloqueio de acessos, contenções de áreas, delimitação de zonas 
exclusivas e de segurança, formação de áreas ambientais restritivas, de-
gradação e perdas ambientais e flexibilização das condições de trabalho.

“A gente mata a fome do povo em 90 dias”: o desmonte da agricul-
tura camponesa no Açu

Desde o início do projeto, em 2007, não foi difícil perceber as mudan-
ças ocorridas na economia agrícola municipal. As mudanças no plano 
diretor de São João da Barra, as desapropriações de terra e a recon-
centração da propriedade transformaram as relações de produção e a 
forma de uso da terra em todo o 5º Distrito. Num primeiro momento, 
isso envolveu a questão do domínio da propriedade e as transformações 
nos usos; num segundo momento, envolveu as obras de infraestrutura 
e as intervenções de engenharia que mudaram as condições ambientais 
que permitiam a reprodução social da agricultura e as condições de 
fertilidade. Estes momentos, duplamente combinados, foram e são os 
processos que conduziram e têm conduzido o desmonte da agricultura 
camponesa no Açu, ou seja, destruído os circuitos populares e comuni-
tários da economia.

Antes do projeto do CIPA, São João da Barra era reconhecida, esta-
dualmente, como um importante espaço agrícola e de produção de ali-
mentos. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE sobre 
a utilização das terras em São João da Barra, predominava a pecuária, 
com 6.450 ha de pastagens naturais e 3.060 ha de pastagens plantadas. 
As lavouras temporárias somavam 2.250 ha, e as lavouras permanentes, 
329 ha. A maioria dos produtores são proprietários, 682, mas há ainda 9 
arrendatários, 3 parceiros e 13 ocupantes. Registraram-se ainda 279 hec-
tares de horticultura/floricultura e 9.641 hectares disponíveis para cria-
ções diversas (muares, bovinos, equinos, caprinos) nos estabelecimentos 
rurais (AGB, 2011).
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Na produção, conforme dados da Emater-Rio (Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro), o município em 2009 
(ou seja, antes do início das expropriações – 2011) ocupava no ranking 
estadual o 1º lugar na produção de maxixe (2.240.000 kg de produção 
colhida/ano), o 2º lugar na produção de abacaxi (5.200 toneladas de pro-
dução colhida/ano), o 2º lugar na produção de goiaba (1.970 toneladas 
de produção colhida/ano) e o 5º lugar na produção de cana-de-açúcar 
(172.320 toneladas de produção colhida/ano) (DEFENSORIA PÚBLICA, 
2017). Além disso, em 2009, foram ainda 200 toneladas de batata-doce, 
600 toneladas de mandioca, 100 toneladas de melão, 100 toneladas de 
tomate, 35 toneladas de banana, 1.600 mil frutos de coco-da-baía, 54 to-
neladas de laranja, além de ser o segundo maior produtor de quiabo e o 
terceiro maior produtor de pescado (AGB, 2011).

Este perfil demonstra uma economia agrícola forte, de expressão re-
gional e que se nutriu de especificidades eco-históricas, desde os idos do 
século XVII, quando os primeiros povoados se constituíram na região. 
Assim como a costa norte fluminense, São João da Barra é testemunha 
histórica de um longo processo biocultural de uso e manejo dos areais e 
restingas por grupos indígenas e camponeses. Historicamente, o manejo 
destes ambientes pelos antigos ocupantes foi tornando esta região um 
importante espaço agrícola de produção de alimentos, ao que se destaca 
a adaptação de vários cultivos alimentares às condições limitantes dos 
solos litorâneos.

Embora fosse um ambiente adverso para a prática da agricultura, o 
manejo indígena e camponês com materiais orgânicos permitiu o cul-
tivo e a domesticação de alimentos adaptados aos areais, cultivados até 
hoje nos municípios litorâneos do norte fluminense. A seleção de cul-
turas como o maxixe e o abacaxi, o quiabo e a melancia, o caju e o coco 
resultam desta adaptação e manejo. Esta seleção proporcionou a fixação 
de comunidades e núcleos de povoamento e todo o espraiamento ao 
longo dos cordões arenosos. Com pequenos roçados difundidos pelas 
brechas da restinga, a prática agrícola foi moldando e reconfigurando 
o ambiente, porém mantendo sua estrutura e diversidade ao longo da 
costa norte.

No 5º Distrito de São João da Barra, por exemplo, as restingas se 
mantiveram junto a um amplo sistema produtivo nos areais associados a 
núcleos comunitários, como Água Preta, Mato Escuro, Campo da Praia, 
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Pipeiras, Papagaio, Sabonete entre outros. Nestes núcleos, as famílias têm 
constituído sistemas de produção mistos baseados na diversificação de 
culturas agrícolas e criações, com plantios para autoconsumo e para co-
mercialização, em lavouras que variam normalmente de 0,5 a 10 hectares, 
além de sistemas como avicultura caipira, piscicultura artesanal, suino-
cultura, pecuária leiteira, entre outros. O manejo agrícola é tipicamente 
da agricultura familiar, de baixo nível tecnológico, com uso de mão de 
obra da família e com técnicas de baixo impacto ambiental. São agriculto-
res familiares, posseiros, pescadores artesanais, trabalhadores assalaria-
dos, pequenos comerciantes e outros mais que se reproduzem de manei-
ra associada ao ambiente físico, numa relação de uso pouco impactante. 
Tradicionalmente, vivem nas brechas e interstícios dos ambientes costei-
ros, e, por isso, há um enorme potencial para a diversificação agrícola e 
transição agroecológica.

Estas características mostram a forte relação da economia e da popu-
lação municipal com a terra e a planície costeira e o continnum sócio-his-
tórico de uso do território, referenciados aos modos de uso e significação 
próprios aos distintos grupos sociais que passaram na região. 

Com a implantação do CIPA, porém, a retirada das famílias e a “lim-
peza da área” para as obras produziram um rastro de violações e perdas 
jamais reparadas e, sobretudo, o desmonte de todo um legado de práticas 
e experiências de produção, criação e conservação no território.

Especificamente de 2010 para cá, quando se deu início à implanta-
ção do distrito industrial e à instalação do porto, a área colhida, a pro-
dução agrícola e o número de agricultores caíram vertiginosamente. A 
área plantada no município reduziu em 73%, saindo de 3.755 hectares, 
em 2009, para 1.002 hectares, em 2015. No mesmo período houve ain-
da uma queda de 84% na produção agrícola, de 185 mil toneladas, em 
2009, para 30 mil toneladas, em 2015. Já o número de agricultores caiu 
34%, saindo de 1.110, em 2011, para apenas 735, em 2015. O número 
de agricultores por cultura também se reduziu, especialmente naquelas 
que o município tinha mais destaque: maxixe, abacaxi, quiabo, cana e 
goiaba.

Outra consequência sentida pelos agricultores foi a salinização de 
águas e solos, conforme já comentamos. Impactando diretamente a 
vida daqueles que ainda vivem na região e o meio ambiente como um 
todo, a construção do Terminal 2 e a formação dos aterros hidráuli-
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cos afetaram as áreas de restinga e as condições de fertilidade, aumen-
tando a salinidade do solo e da água doce que servia para irrigação e 
consumo. Segundo estudos da UENF, conforme comentamos, a água 
apresentou salinidade entre 5 e 7 vezes superior à do rio Paraíba do Sul 
(SUZUKI, 2012).

Efetivamente, trata-se de um verdadeiro desmonte da agricultura de 
restinga com a implantação do projeto e as desapropriações, isto é, uma 
interrupção sistemática de todo o legado histórico e produtivo existente 
naquela planície. Não somente bens materiais, mas, sobretudo, atingiu o 
modo de vida das famílias e suas referências afetivas, históricas e cultu-
rais, relações de pertencimento e sociabilidade com aquele território. E 
ainda todo aquele acúmulo de práticas e conhecimentos que historica-
mente manteve a riqueza ecológica e paisagística das restingas do muni-
cípio e um ambiente mais adaptado às condições ambientais, certamente 
de enorme potencial para a transição agroecológica, conforme as expe-
riências locais têm demonstrado.

“Minha terra não está à venda”: percorrendo resistências e ciclos 
de luta no Açu

Nesse percurso de resistência, desde 2008, os pequenos agricultores fa-
miliares, pescadores artesanais e atingidos vêm se organizando e acumu-
lando forças para os enfrentamentos necessários ao Projeto Minas-Rio, 
tendo em vista impedir as violações dos seus direitos, bem como tornar 
sem efeito os decretos das desapropriações, afinal, eles não colocaram 
suas terras à venda.

A criação da Associação dos Proprietários de Imóveis e Moradores de 
Pipeiras, Barcelos, Cajueiro e Campo da Praia (ASPRIM), em 22 de agos-
to de 2010, foi um marco importante para organizar as reivindicações e 
fortalecer a luta e resistência dos pequenos agricultores e comerciantes, 
pescadores e moradores do Açu/5º Distrito de São João da Barra; e certa-
mente foi um momento importante no ciclo de organização das famílias 
atingidas pelos impactos provocados com a desapropriação de suas terras 
e de todo o processo de implantação do porto do Açu. 

Nos últimos anos, esse processo de resistência se ampliou com a cons-
trução de um grande arco de alianças, envolvendo apoiadores de dife-
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rentes igrejas, MST, CPT, MPA, Justiça Global, pesquisadores de diversas 
instituições de pesquisa, Associação Juízes para a Democracia (AJD), 
parlamentares, sindicatos, dentre outros.

Nesse contexto de articulação de forças expressivas da sociedade civil, 
as ações políticas dos camponeses do Açu vêm se materializando, alte-
rando as escalas de denúncia e conquistando maior visibilidade, fortale-
cendo sobremaneira os processos de resistência à consolidação total do 
Complexo Industrial e Portuário do Açu. A partir deste amplo campo 
contestatório, onde diferentes organizações se cruzaram com objetivos 
diferentes, mas partilhando um sentido comum de questionar o projeto, 
o processo de resistência foi ampliando a construção de significados e 
explicações acerca do conflito, abarcando uma pluralidade de territoriali-
dades e convergindo ações entre diferentes atores.

Esta extensa rede de vozes que foi aglutinando diferentes formas de 
resistir e contestar conformou um repertório amplo de práticas, ações e 
táticas de denúncia e resistência ao projeto. Por estarem em lugares po-
líticos e institucionais diferenciados, as formas de ação proporcionaram 
um efeito rizomático no plano político-organizativo, tático e estratégico, 
apesar da profunda assimetria de poder frente ao empreendimento. Este 
efeito funcionou/vem funcionando pelo agenciamento de uma multipli-
cidade de ações abertas, flexíveis, com múltiplas incidências e reflexos 
políticos no conflito, sem remeter-se a um centro de poder e comando, 
mas capilarizando pelo território diferentes práticas de resistência (BAR-
CELOS, 2018). 

Estas múltiplas ações percorreram um ambiente mais cooperativo, 
em rede, mais ou menos coordenado, desde o plano macropolítico, com 
críticas ao Estado, ao licenciamento ambiental, aos processos de desa-
propriação e concentração fundiárias, ao plano micropolítico, com as 
táticas de contenção, formação de discursos, resistências individuais, 
protestos isolados, ações mais moleculares, como fechamento de estra-
das, participação em programas de rádio local ou aulas públicas. Ou 
seja, as práticas de resistência vêm seguindo uma dinâmica multiescalar 
e multitemporal que proporciona uma incidência capilarizada nas es-
truturas de poder, abalando as concepções rígidas e absolutas do proje-
to (BARCELOS, 2018).

Durante esse período de implantação do CIPA, nestes últimos 10 anos, 
dentre as principais ações de resistência realizadas, destacam-se: a produ-
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ção do “Relatório dos Impactos Socioambientais do Complexo Industrial 
Portuário do Açu” (GTA/AGB, 2011), Audiência Pública acompanhada da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro - ALERJ (2011, 2013 e 2017), Audiência Pública na Comissão 
Especial do Porto do Açu - ALERJ (2011), Ação Civil Pública pelo MPF no 
Rio de Janeiro (2011), Inquéritos Civis Públicos pelo MPF em Campos dos 
Goytacazes-RJ (2011), Estudos prospectivos do GATE Ambiental – Minis-
tério Público Estadual-RJ (2011), Audiência Pública Popular, organizada 
pela ASPRIM (2011); Representação junto ao Ministério Público Estadual 
do Idoso, visando impedir as violações acometidas contra os camponeses 
e camponesas daquelas comunidades, seja no momento das expropriações 
ou nas visitas realizadas pelos técnicos da Companhia de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), da LLX e da Prefeitura 
de São João da Barra (2011) e Representação junto ao Ministério Público 
Estadual da Criança e do Adolescente, como medida preventiva, prevista 
pela Lei nº 8.069/90 (2012), dentre outras.

Os enfrentamentos ao Projeto Minas-Rio em que as ações de resistên-
cia, denúncia e mobilização foram tomando contornos variados, desde o 
início das obras, assim como os processos de licenciamento ambiental, ma-
nifestações e audiências públicas, geraram brados de repulsa de todo tipo. 

Numa tentativa de construir uma retrospectiva desse processo, foi ela-
borada uma linha do tempo que caminha de forma contraditória, junto 
às pessoas, paisagens e vidas inteiras, apresentando uma síntese dos prin-
cipais fatos que marcaram esta experiência de resistência no Açu. Tais 
informações foram compiladas no Mapa da Injustiça Ambiental e Saú-
de no Brasil, elaborado pela Fiocruz/FASE, da Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental, no relatório “O Projeto Minas-Rio e seus impactos socioam-
bientais: olhares desde a perspectiva dos atingidos”, na linha do tempo 
produzida pelo Laboratório de Cenários Socioambientais Labcen/PUC 
Minas; além de sites, blogs e atualizações diversas com base no acompa-
nhamento e vivência in loco dos conflitos (COSTA, 2018).

Os fatos compilados nestas fontes descrevem um amplo repertório de 
acontecimentos, práticas contestatórias e formas de organização e sub-
jetivação políticas que permitem dividir os processos de resistência ao 
CIPA em três níveis de análise, conforme destaca Losekann (2016). Cada 
um deles realça um aspecto importante destas relações permanentes de 
resistência e oposição e nos informa os lugares de enunciação e a abran-
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gência das ações, ou seja, ao nível da descrição, estes níveis referem-se 
às diferentes escalas de ação alcançadas e mobilizadas nos processos de 
resistência e a compreensão processual das mobilizações no Açu, suas ra-
mificações, sujeitos e incidências no processo político e na esfera pública. 
Estes três níveis, na experiência concreta do conflito no Açu, se mistura-
ram na ação coletiva em maior ou menor grau em função da conjuntura 
do conflito e dos fatos que moldaram a correlação de forças. Ou seja, tais 
níveis servem para visualizar os repertórios, as performances e os sujeitos 
da ação que atuaram/atuam nos processos coletivos de luta e resistência 
política no contexto do projeto.

Tabela 2: Níveis de organização e ação dos processos de resistência frente  
ao Complexo Industrial Portuário do Açu

NÍVEIS DE  
ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS DA 
AÇÃO SUJEITOS REPERTÓRIOS/PRÁTICAS

Político-Organizativo Formação do ator 
coletivo e das 
redes de apoio

Afetados 
mobilizados 

mobilizadores e 
apoiadores

Organização popular e formação de cole-
tivos organizados; construção política em 
rede, reuniões e oitivas comunitárias, agen-
ciamento de novos sujeitos políticos, semi-
nários de formação, criação de fóruns de 
debate, comissão de atingidos e associações 
comunitárias como ator coletivo.

 

Político-Jurídico
Embates e contro-
vérsias sociotéc-

nicas

Afetados 
mobilizados 

mobilizadores e 
apoiadores

Produção de contra-laudos técnicos, dispu-
ta de narrativas, “mobilização do direito”; 
acesso a instâncias do judiciário, mobiliza-
ção de agentes públicos, produção de peças 
técnicas jurídicas (petições, ações civis pú-
blicas, representações, contestações, inqué-
ritos de investigação, relatórios.), 

Político-Estratégico / 
Político-Tático

Denúncia e Ação 
Direta

Afetados em 
si, afetados 

organizados e 
mobilizadores e 

apoiadores

Fechamento de estradas, aulas públicas, 
ocupações de terra, panfletagem e comu-
nicação, campanhas de mobilização, in-
tercâmbios regionais e internacionais, atos 
públicos, seminários, audiências públicas, 
protestos e marchas.

Fonte: BARCELOS (2018); adaptado de LOSEKANN (2016);
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Apesar destes níveis de compreensão dos processos de resistência fa-
cilitarem a descrição dos repertórios e das escalas da ação política, seria 
praticamente impossível descrever a riqueza de situações e sentidos que 
estes processos proporcionaram e proporcionam depois de mais de 10 
anos de conflito. Mas de todo o modo, eles explicitam a complexidade 
dos fatos e ações experimentadas no território e mostram a diversida-
de de práticas mobilizadas nos processos contestatórios. Afinal, após 10 
anos de perdas, danos, mas também de conquistas, essa complexidade 
demonstra a capacidade de organização e articulação das famílias atin-
gidas e as instituições e movimentos populares envolvidos, alterando no 
decorrer do tempo as escalas de denúncia e visibilidade das violações dos 
direitos humanos, vivenciadas pelos moradores, camponeses, campone-
sas e pescadores artesanais.

O cerceamento que as populações atingidas – sejam elas das alterosas 
em Minas Gerais ou das planícies Goitacá no Rio de Janeiro – vêm so-
frendo, quando suas terras são invadidas pelos representantes da empresa 
ou do próprio Estado, assim se expressa no caso da CODIN/RJ. Placas são 
fincadas, demarcando como propriedade privada da LLX e atualmente da 
Prumo Logística; casas são insuladas por valas profundas em seu entor-
no; áreas de servidão são fechadas e pessoas são impedidas de circularem 
em trajetos por elas realizados secularmente; remoções. Veículos, mesmo 
carros oficiais das universidades, com representantes das instituições, fo-
ram impedidos de visitar famílias atingidas e áreas públicas, como ocorre 
com o acesso às praias e lagoas do Açu. Pessoas idosas e sem domínio 
do alfabeto foram compelidas a registrar suas digitais em documentos, a 
entregarem suas terras, tendo o acesso impedido ou dificultado; e tantas 
outras penalidades, comprovadas por fotografias, documentários e por 
vídeos gravados pelos próprios moradores.

Se o espaço tem o formato que é produzido de forma cronológica, e se 
a história política vem sendo construída hegemonicamente, alterar esta 
estrutura ou mudar o seu curso significa, assim, adensar à ação política 
às classes subalternizadas, no chão em que estão fincadas, no seu cotidia-
no, o que torna fundamental atentar para o fato de que não basta mudar 
corações e mentes; é preciso que as mudanças sejam acompanhadas dos 
movimentos desses corpos, nos diferentes espaços temporais. 

A formação da consciência política como resistência na direção de um 
projeto que aponte para a superação desta ordem societária – que “con-
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densa a banalização do humano, que atesta a radicalidade da alienação e 
a invisibilidade do trabalho social e dos sujeitos que o realizam” (IAMA-
MOTO, 2008, p. 125) – deverá vir acompanhada das ações concretas na 
realidade vivida e sentida, nos espaços da produção e reprodução de suas 
existências.

Neste sentido, articular estas questões afeta o processo de expropria-
ção do chão onde eles se fincaram, sejam a) as expropriações de terras 
nos processos de trabalho, b) sejam os bens naturais como a água, os 
minerais, c) sejam os serviços públicos (como a saúde, a educação, dentre 
outros), com os processos mais gerais e complexos, nesta etapa da finan-
ceirização do capital, é uma estratégia fundamental para as populações 
atingidas nesses processos de enfrentamentos.

Algumas amarrações e considerações finais

Marx, no livro I de O capital, quando apresenta no capítulo XXIV a gê-
nese do capitalista industrial no processo chamado de acumulação pri-
mitiva, se utiliza da metáfora do parto ao abordar a passagem do feuda-
lismo para o capitalismo, momento que evidencia o Estado como agente 
fundamental para ativar, segundo o autor, artificialmente, esse processo 
de transformação, afirmando que “todos utilizavam o poder do estado, a 
força centrada e organizada” (MARX, 2013, p. 872). Ele mostra como, a 
partir de determinado momento, que varia de lugar para lugar e depende 
de contextos específicos, a força oficial coloca-se a serviço do avanço do 
capital. Por fim, afirma que “a força é o parteiro de toda a sociedade velha 
que traz uma nova em suas entranhas. Ela mesma é uma potência econô-
mica” (MARX, 2013, p. 872). 

Essa metáfora pode representar também a relação no mínimo com-
plexa entre o capital e o Estado, na constituição do Projeto Minas-Rio e, 
particularmente, no Complexo Portuário e Industrial do Açu. Produto 
de uma união promíscua, ou seja, algo que foi “agregado sem ordem 
nem distinção; misturado, confuso, indistinto”,11 e ainda abarcando 
“elementos desonestos; que contêm imoralidade ou degradação moral”. 
No caso em questão, a força para parir o “monstro” expropriou “[…] 

11 Ferreira (1999).
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as duas fontes de onde emana toda riqueza: a terra e o trabalhador” 
(MARX, 2013).

Esse domínio funcional do Estado inclui essencialmente: assegurar os 
pré-requisitos gerais e técnicos do processo de produção efetivo (meios 
de transporte ou de comunicação, serviço postal etc.); providenciar os 
pré-requisitos gerais e sociais do mesmo processo de produção (como, 
por exemplo, sob o capitalismo, lei e ordem estáveis, um mercado na-
cional e um Estado territorial, um sistema monetário). (MANDEL, 
1982, p. 334).

A utilização do “monstro” como representação do gigantismo que os 
empreendedores e o Estado atribuem ao projeto Minas-Rio e, em par-
ticular, ao Porto do Açu, por meio de suas campanhas publicitárias e a 
reprodução pelos diferentes meios de comunicação, pode sinalizar uma 
tentativa de que este empreendimento, concebido e implementado de 
cima para baixo, numa relação autoritária e de desrespeito aos mais ele-
mentares direitos da população expropriada, pode ser analisado não só 
como forma de mostrar força para atrair grandes aportes financeiros, mas 
também como estratégia de imobilizar e amedrontar a população atingi-
da, visando dificultar ou mesmo tentar impedir que esses trabalhadores 
se organizem e lutem contra todas as violações e violências provocadas.

No entanto, após 10 anos do lançamento da pedra fundamental, os 
estudos e vivências naquele território demonstraram que todo esse pro-
cesso vem contribuindo para uma maior consciência da necessidade da 
organização, construção de estratégias e ações que possibilitem, àqueles 
trabalhadores camponeses e pescadores, o fortalecimento da luta para 
reaverem as suas terras. 

Durante esse tempo, muitas mudanças ocorreram, dentre elas o pro-
cesso de falência do grande idealizador do projeto, o empresário Eike 
Batista, responsável pela realização de todas as parcerias entre os inves-
tidores privados e o Estado, à época considerado o homem mais rico e 
influente do Brasil e o sétimo mais rico do mundo. Depois de preso duas 
vezes, em 2017, atualmente encontra-se indiciado e investigado, por meio 
de denúncias de ilicitude e corrupção em todo o processo de articulação 
e implementação do Projeto Minas-Rio e, particularmente, no Porto do 
Açu. O governador do estado do Rio de Janeiro naquele período, Sérgio 
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Cabral, responsável pelas negociações, atualmente presidiário, confessou 
em 25/2/2019 (RIBEIRO; GOMES, 2019) que recebeu propina para via-
bilizar a desapropriação das terras do Açu.

Diante da gravidade destes fatos, a luta dos atingidos pelo Porto do 
Açu continua e, durante 2019, após a confissão de seu idealizador, Eike 
Batista, da forma nada republicana em que ocorreu as desapropriações 
das terras e os investimentos ali realizados, as ações das famílias do Açu 
têm sido de articulação com a Alerj, visando à imediata revisão dos De-
cretos nº 41.915, de 19 de junho de 2009, confessadamente editados de 
forma fraudulenta e que contrariam a norma legal vigente, uma vez que 
essas terras em questão não cumprem hoje qualquer uso e função social 
que materialize a utilidade pública, além de as indenizações ainda não 
terem sido devidamente pagas.

Criar as condições necessárias nessa fase, para que os atingidos – ho-
mens e mulheres, pessoas idosas e jovens – pudessem se organizar e se 
fortalecer ainda mais, foi, além de estratégica, necessária. Até porque, “ao 
organizar-se livre e criativamente, os sujeitos não desenvolvem apenas 
suas potencialidades individuais, mas também suas dimensões públicas e 
coletivas” (SEMERARO, 1999, p. 160). 

Nesse caso, é preciso ter clareza de que os setores dominantes, no caso, 
o Estado e os empreendedores, reconhecem e até em parte estimulam a 
auto-organização da sociedade civil, mas buscam orientá-la para a defesa 
de interesses puramente corporativos, privatistas, como se pode verificar 
nas estratégias e táticas utilizadas pela empresa, no caso das audiências, 
denominadas de públicas, que são realizadas, no caso do Porto, fora do 
Distrito e sem o conhecimento e participação efetiva de toda a população 
vitimada. 

Demonstra-se que esse “reconhecimento” e até estímulo dos grupos 
que representam os megaempreendimentos são “regulados pela lógica 
do mercado e, onde isso não for possível, arbitrados por uma burocracia 
estatal “racionalizadora” – [que] terminam por reproduzir a ordem capi-
talista” (COUTINHO, 1991). Interessante observar o discurso da chefe 
do Executivo municipal, quando ela defende que todos devem ser inte-
grados ao processo de desenvolvimento em curso, e foi a sua gestão a que 
mais contribuiu para criar as condições favoráveis à desapropriação das 
terras dos agricultores. Excluiu, dessa forma, e expropriou esse conjunto 
de trabalhadores dos seus meios de produção, que é a terra. Retirou, tam-
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bém, a possibilidade de garantir a sua subsistência e de seus familiares, 
por meio do trabalho até então realizado. Observe a ênfase da prefeita:

Enfatizou a importância da união de forças para que os moradores da re-
gião sejam integrados ao processo de desenvolvimento. “Nós sabemos que o 
porto e o distrito industrial são muito importantes para São João da Barra 
e para a região Norte do Estado, porque mudarão o perfil econômico da 
nossa região. (BLOG BARRAFMNOTÍCIAS, 2011).

É importante salientar a busca desenfreada para privilegiar as formas 
de representação puramente corporativas e setorizadas, eliminando as 
possibilidades de participação política, ou ainda permitindo apenas – 
mas de forma dissimulada – uma participação consentida da população. 
Para Coutinho (1991), significa que “a apatia é vista como condição para 
evitar o congestionamento das demandas”. Essa é uma das questões que 
vêm ocorrendo em todo o âmbito do Projeto Minas-Rio e, particular-
mente, no processo de implantação do Superporto do Açu, como afirma 
uma das atingidas e integrante da direção da ASPRIM, dona Noêmia Ma-
galhães:

[…] eles [Empresa] fazem parceria com a conivência do governo, né, 
quando eles fazem, no nosso caso lá, o governo parece que é sócio, é co-
nivente, eles fazem parceria também com as universidades, por isso que 
a gente tem dificuldade, porque eles montam laboratório, a gente então 
tem as universidades divididas, a quantidade de terras lá do Porto do Açu 
que eles pegaram, o que entrou dentro do Projeto pelo governo estadual, 
é... então, pra lei é legal, tão agindo dentro da legalidade. Quanto a gente... 
não existe diálogo, existe monólogo, porque nas audiências públicas não 
nos é permitido falar, tudo que a gente vai argumentar, eles...daqui a dez 
dias, anotam, escrevem...só eles falam. Passam filmes de uma empresa 
que, você vendo aquele filme, te dá vontade mesmo de pertencer àquela 
empresa, passa uma história linda.12

12 Depoimento gravado de uma reunião com a Anistia Internacional em seu escritório 
no Rio de Janeiro, em 2014.
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Nesse processo de análise das ações realizadas por esses sujeitos, ob-
serva-se o desenvolvimento de uma consciência coletiva entre os cam-
poneses e o reconhecimento da sua capacidade de organização, força 
e união, o que confere legitimidade à luta, às suas demandas. Também 
aglutina movimentos sociais do campo e da cidade, grupos de pesqui-
sadores de diversas universidades, pesquisadores da AGB, religiosos, a 
mídia alternativa e até mesmo jornalistas dos meios de comunicação 
comercial, no enfrentamento dos conflitos vivenciados naquele terri-
tório. 

O interesse de empresas na instalação de grandes empreendimentos do 
Complexo Industrial do Porto do Açu, no município de São João da Bar-
ra, no norte do estado do Rio de Janeiro, pode ser abalado. A avaliação é 
da presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (CODIN), Conceição Ribeiro.

De acordo com Conceição, as manifestações regionais contra os projetos 
passam por seu momento mais tenso e podem afugentar os planos de alguns 
empresários. (NOGUEIRA, 2012, grifo próprio).

Para Thompson (1981, p. 17), “a experiência entra sem bater à porta e 
anuncia mortes, crises de subsistência, guerra de trincheira, desemprego 
[…]. Pessoas são presas: na prisão pensam de modo diverso sobre as leis. 
O contexto em que as lutas são travadas e vivenciadas pelos sujeitos num 
determinado momento histórico constitui e é constituído por uma cultu-
ra ancorada nos processos e nas relações de produção.

Durante essa experiência de quase uma década, partilhada e analisada 
com os trabalhadores camponeses atingidos pelos impactos provocados 
com a implantação do Porto do Açu, observam-se, nesse segundo mo-
mento da luta, as mudanças, conquistas e visibilidade que o movimento 
alcançou. Como assegura Iamamoto (2001), é o tratamento do trabalhador 
como “sujeito criativo vivo” que torna possível salientar o papel da luta de 
classes na modificação e nos rumos imprimidos ao processo de trabalho, 
reconhecendo nos trabalhadores a condição de autores de sua própria his-
tória, que resistem às dilapidações do capital (IAMAMOTO, 2001, p. 86).

Dentre as conquistas significativas dos processos de resistências dos 
sujeitos ali envolvidos, em quase uma década de lutas, e os avanços po-
líticos obtidos, tem-se: a visibilidade de suas denúncias, a articulação e 
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parceria construída com os atingidos no âmbito do projeto Minas-Rio 
em Minas Gerais e a realização de três importantes Audiências Públicas 
na Alerj. Para os trabalhadores atingidos do Açu, a prisão do ex-governa-
dor Sérgio Cabral, em novembro de 2016, e a do empresário Eike Batista, 
em janeiro de 2017, são as mais simbólicas, até então. 

Tais fatos contribuíram para que ocorresse, ainda no primeiro tri-
mestre de 2017, todo o processo de mobilização à criação de estratégias 
na retomada das lutas para anulação dos decretos de desapropriação das 
terras no Açu, culminando com a ocupação organizada pela ASPRIM e 
pelo MST de uma área expropriada pela CODIN e LLX, de um agricultor 
também da resistência, em 19 de abril de 2017. Com a solidariedade e 
apoio dos movimentos sociais, dos pesquisadores, dos religiosos e dos 
estudantes e a capacidade de luta desses homens e mulheres da restinga, 
eles conseguiram permanecer por cem dias acampados. Resistiram e tra-
varam uma luta árdua contra o Estado – por meio do poder judiciário, 
da repressão e da violência da polícia militar – e contra a empresa Prumo 
Logística, que se apropriou do poder de Estado e conduziu a repressão 
junto aos seus “seguranças privados”.

A “necessidade pública” da enorme área desapropriada de 7.036 hec-
tares, impactando mais 1.500 famílias – e que após uma década, já com 
o porto em pleno funcionamento e sua capacidade ampliada, como pode 
ser confirmado em audiência pública em São João da Barra no início de 
2017 – não se confirma por nenhuma justificativa e expectativa futura, 
já que apenas 13% das terras foram utilizadas desde 2007. Portanto, a 
desapropriação de suas terras por decreto, mesmo com a promessa de in-
denização, vem sendo combatida e negada. Os processos de resistências e 
lutas desenvolvidos em quase uma década são reveladores de que aquela 
terra nunca esteve à venda e, portanto, não é mercadoria. 

Uma conclusão a ser considerada é que no conflito acontecido no 
Açu, em São João da Barra, e repercutido nas diferentes escalas – do local 
ao regional, do estado do Rio de Janeiro a Minas Gerais, como em vários 
outros estados da federação, e mesmo internacionalmente –, é a eficácia 
do Poder Judiciário na operacionalização da Lei.

Ressalta-se que, no caso estudado, em menos de dois anos, a Justi-
ça em São João da Barra foi capaz de autorizar a “invasão” de parte da 
CODIN e da empresa LLX em 302 propriedades, das quais apenas cinco 
aguardavam a decisão da Justiça para os próximos meses.
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Os dados apresentados ilustram a importância da desapropriação por 
decreto de 7.036 hectares de terras no Açu e todas as relações ilegais iden-
tificadas e denunciadas pela ASPRIM e as demais entidades apoiadoras 
do Ministério Público e do Poder Judiciário, sem que uma decisão deste 
último considerasse os estudos e pesquisas encaminhadas, bem como os 
elementos probatórios juntados, como fotos, documentários, reporta-
gens, laudos de laboratórios, como no caso de salinização, dentre tantos 
outros. Isto corrobora com Mascaro (2016) quando ele afirma que

O capital só existe com o direito e o Estado – sendo a legalidade a re-
sultante da conformação dessas formas13 –, mas, ao mesmo tempo, toda 
ordem estatal e legalidade só existem em função do capital. Com isso, o 
poder do capital e as estratégias da acumulação atravessam negativamen-
te o solo da legalidade, que é, também, sua própria condição de existên-
cia. (MASCARO, 2016, p. 7).

Na atualidade, e particularmente a partir desse estudo, as reflexões de 
Thompson (1987c), presentes em “O Domínio da Lei”, são provocativas. Ele 
apresenta o contexto do século XVI no âmbito do embrionário capitalismo 
inglês, quando a Lei Negra é promulgada na Inglaterra. O autor afirma que 
a lei precisa ao menos aparentar-se justa para que possa se legitimar peran-
te a sociedade. No entanto, na fase de superacumulação capitalista, sequer 
essa preocupação tem sido levada em conta. Essa é uma outra questão que 
abre possibilidades de novos estudos no âmbito do Projeto Minas-Rio, bem 
como a outros procedimentos do Poder Judiciário.

13 Cf. Mascaro (2013).
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CAPÍTULO 5

A falácia da escassez: a crise hídrica e a  
barragem do rio Guapiaçu

Pedro D’Andrea
Luiz Jardim Wanderley
Paulo Alentejano

Introdução

O discurso de que a água é um recurso escasso tem sido utilizado am-
plamente no Brasil e no mundo nas últimas décadas para justificar a 
privatização desse bem natural e realizar grandes obras, como adutoras, 
transposições e barragens, para supostamente solucionar o problema da 
falta de água para abastecimento humano. Este discurso oculta as desi-
gualdades relacionadas à apropriação da água pelo capital e à distribuição 
da mesma entre diferentes atividades econômicas e classes sociais, assim 
como os problemas técnicos e operacionais das estruturas de captação e 
distribuição de água. 

O projeto da barragem do rio Guapiaçu é um exemplo deste tipo de 
obra. Originalmente proposta como compensação ambiental para os 
impactos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em 
implantação no município de Itaboraí, a barragem foi projetada para o 
vale do rio Guapiaçu, no município vizinho de Cachoeiras de Macacu, 
ambos na região metropolitana do Rio de Janeiro. O argumento era o de 
que a construção do Comperj geraria um grande crescimento populacio-
nal nos municípios do leste metropolitano, como Niterói, São Gonçalo, 
Maricá, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Rio Bonito, tornando 
necessário ampliar a oferta de água para essa população. Como a água 
distribuída na maior parte destes municípios é hoje proveniente do sis-
tema Imunana-Laranjal, que capta água das bacias dos rios Guapiaçu e 
Macacu, a barragem foi projetada como forma de ampliar o volume de 
água deste sistema. 
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Entretanto, como veremos com detalhe ao longo do texto, com a crise 
da Petrobras, as obras do Comperj foram paralisadas e posteriormen-
te houve um redimensionamento do mesmo, que passou de um grande 
complexo petroquímico para poucas unidades de processamento de pe-
tróleo e gás natural ainda em fase de construção, com grande atraso. Com 
isso, a justificativa original para a construção da barragem perdeu senti-
do, o que levou a um deslocamento do argumento em defesa da mesma, 
que passou a ser ancorado no discurso da crise hídrica.

O objetivo deste capítulo é demonstrar que o discurso da crise hídrica 
não se sustenta, pois encobre profundas desigualdades na apropriação 
e uso da água. Para isso, analisaremos como se construiu historicamen-
te o discurso da escassez de água no mundo, como argumento para a 
privatização desse bem natural; e também como, a partir disso, foram 
construídos mecanismos de gestão da água que aterrorizam a população, 
colocando-a como responsável pelo desperdício deste bem, ocultando as 
reais destinações da água e os grandes beneficiários das grandes obras 
hídricas. 

Também procuraremos demonstrar como se deu a construção da pro-
posta de localização da barragem e os impactos que esta geraria no vale 
do Guapiaçu, área de histórica presença camponesa na região metropoli-
tana do Rio de Janeiro. Vale lembrar, que as terras da fazenda São José da 
Boa Morte, situada às margens do rio Guapiaçu e vizinhas do Núcleo Co-
lonial Papucaia criado nos anos 1950, foram objeto de acirradas disputas 
nos anos 1950 e 1960, incluindo duas ocupações e sucessivos despejos, só 
resolvidas com a desapropriação em 1982, após nova ocupação realizada 
em 1979. A ocupação agrícola do vale do Guapiaçu também foi impul-
sionada nos anos 1960, quando para lá foram deslocados trabalhadores 
rurais envolvidos em conflitos pela terra no Norte Fluminense. Com a 
criação dos núcleos coloniais Quizanga, Vecchi e Ilha Vecchi, o vale do 
Guapiaçu passou a contar com um grande contingente populacional e 
a desempenhar importante papel no abastecimento alimentar da região 
metropolitana. Já nos anos 2000, a presença camponesa expande-se ain-
da mais no vale, com a aquisição da fazenda Serra Queimada por des-
cendentes dos antigos colonos, através da política de crédito fundiário. 
Todos estes agricultores, porém, têm em comum a insegurança jurídica 
em relação à posse da terra, uma vez que não receberam a titulação de-
finitivas das terras que ocupam, o que foi ardilosamente utilizado como 
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argumento para não reconhecer sua presença na região, o que é uma prá-
tica comum na implantação dos Grandes Projetos de Desenvolvimento 
(GPDs) – a invisibilização e a negação de direitos das populações atin-
gidas.

Portanto, este capítulo buscará articular a leitura crítica dos GPDs 
com a desconstrução do discurso da escassez hídrica, procurando de-
monstrar como ambos fazem parte de um mesmo processo de espoliação 
característico do capitalismo contemporâneo, que aprofunda os proces-
sos de apropriação dos bens da natureza, transformando-os em recursos 
sob o controle do capital, ao mesmo tempo em que promove expropria-
ção e violência contra os trabalhadores. 

O consenso da escassez e o (des)equilíbrio do consumo de água 
no Brasil

Svampa (2013) afirma que, na década de 2000, a América Latina passou 
do Consenso de Washington para o Consenso das Commodities. Isto é, 
passou da aplicação generalizada das medidas neoliberais propugnadas 
pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial e Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento para a aposta generalizada na exportação 
de produtos agropecuários e minerais como base para o desenvolvimento 
dos países do continente e em busca de uma balança comercial positiva. 
Há um caráter econômico, político e ideológico que fundamenta e legiti-
ma o caráter neoextrativista defendido e posto em prática pelos governos 
latino-americanos. Ao serem criticados, rapidamente são apontados os 
benefícios gerados para as camadas mais pobres da população a partir 
da transferência de renda por meio de programas sociais viabilizados pe-
los recursos excedentes gerados pela exportação dos produtos primários. 
Este Consenso das Commodities, entretanto, aprofunda a dinâmica de 
espoliação de terras, “recursos naturais” e territórios e re-cria novas for-
mas de dominação e dependência, criando o que autora chama de zonas 
de sacrifício. São estas as áreas onde estão presentes povos que praticam 
outras lógicas de relação com a natureza, sustentada por outras epistemes 
e que são desconsideradas e destruídas em nome do progresso por meio 
de grandes projetos extrativos que, teoricamente, sustenta um desenvol-
vimento nacional. 
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O debate realizado por Svampa nos serve de base para apontar mais 
uma tentativa de construção de consenso, desta vez o da escassez hídri-
ca, que busca legitimar a expansão do capital sobre a água, vista como 
recurso econômico ou mercadoria. Tal proposta apresenta alguns fatores 
semelhantes aos apontados por Svampa, mas outros que se diferenciam e 
que por isso devem ser olhados com maior atenção e especificidade.

O primeiro fator é relativo ao aspecto temporal. O consenso da escas-
sez hídrica começa a ser construído no início da década de 1990, mais 
precisamente em Dublin, na Irlanda, em 31 de janeiro de 1992, onde foi 
realizada a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente que, 
ao final do encontro, produz dois documentos: o Relatório da Conferên-
cia e a Declaração de Dublin. Anterior ao boom das commodities, a Con-
ferência de Dublin precisa ser entendida como espaço que fundamenta e 
viabiliza instrumentos normativos e ideológicos para a espoliação em lar-
ga escala da água, bem natural essencial para qualquer economia de base 
econômica neoextrativa. Para que houvesse uma apropriação econômica 
de grande escala, era necessário que os arranjos entre Estado e capital já 
estivessem articulados. 

A Declaração de Dublin nos apresenta o segundo fator. A primeira 
frase do documento é fortemente carregada por um terrorismo hídrico: 
“A escassez e o mau uso da água doce representam uma séria e cres-
cente ameaça ao desenvolvimento sustentável e à proteção do meio 
ambiente”. 

A introdução do documento segue e já antecipa os requisitos quantita-
tivos e qualitativos que legitimam a ideia antes mesmo dela ser defendida.

Quinhentos participantes, incluindo especialistas designados pelos Go-
vernos, de uma centena de países e representantes de oitenta organismos 
internacionais, intergovernamentais e não governamentais participaram 
da Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente (ICWE) […] 
exigem abordagens fundamentais novas para a avaliação, desenvolvimen-
to e gestão de recursos de água doce, o que só pode ser provocado por 
meio de comprometimento político e de envolvimento dos mais altos ní-
veis de governo até as comunidades mais pequenas. O compromisso terá 
de ser apoiado por imediatos e substanciais investimentos, campanhas 
de conscientização pública, mudanças legislativas e institucionais, desen-
volvimento tecnológico e programa de capacitação. Subjacente a todos 
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estes itens deve haver um maior reconhecimento da interdependência de 
todos os povos e de seu lugar no mundo natural. (DECLARAÇÃO DE 
DUBLIN, 1992).

Aqui se apresentam o terceiro e o quarto fatores. Os requisitos quanti-
tativos e qualitativos se apoiam nos “quinhentos participantes”, sendo eles 
especialistas designados por governos, organismos internacionais, inter-
governamentais e não governamentais. O terceiro é relativo ao papel do 
discurso (que esconde o caráter político e de poder) que sustenta, através 
de inúmeros estudos, a existência da escassez hídrica como problemáti-
ca ambiental. É também apoiado sobre a luz da tecnocracia moderno-
-colonial, chamada por Porto-Gonçalves (2006) de discurso da escassez. 
O discurso técnico é uma estratégia de poder ideológica que visa a um 
convencimento de algo sobre alguém. Um discurso que não apresenta 
argumentos convincentes é ignorado e/ou rechaçado. No decorrer destes 
anos, o discurso da escassez é o instrumento ideológico que visa legitimar 
o consenso da escassez hídrica, legitimando o poder do capital sobre a 
água, de forma invisível e, não fosse suficiente, responsabilizando os indi-
víduos por uma crise. Crise hídrica falaciosa que faz parte e sustenta este 
consenso. Isto não significa negar que de fato há uma desigualdade no 
acesso à água, mas, sim, uma ideia de crise propagada que não explicita 
o caráter estrutural da mesma. É preciso criar a ideia de escassez para 
conferir valor a determinado bem e, além disso, designar responsáveis, 
aparatos e meios para resguardar de forma (supostamente) devida a se-
gurança hídrica.

O quarto fator que sustenta a ideia é tão poderoso quanto um dos 
fatores que legitimam o Consenso das Commodities. O consenso da es-
cassez hídrica também é fruto de uma construção econômica, política e 
ideológica articulada por governos latino-americanos e pelas principais 
hegemonias do sistema-mundo moderno-colonial, aliados ao Banco 
Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, diversos fundos de investi-
mento, ao capital financeiro e a muitos outros organismos internacionais, 
intergovernamentais e ONGs. Vale dar destaque ao papel das universi-
dades e centros de pesquisa associados ao capital e suas frações, que não 
só incorporam, mas corroboram o discurso da escassez e colaboram na 
construção do consenso. Esta diversidade de atores apresenta a comple-
xidade que está por trás do projeto de poder que visa ao controle da água, 
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vista como recurso pelo capital. Esta complexa rede de poder dissemina 
as diretrizes que sustentam o consenso por meio do discurso tecnocrata, 
trabalhando incessantemente na estratégia em escala para garantir sua 
disseminação na hierarquia que estrutura o sistema-mundo moderno-
-colonial. 

As estratégias apontadas na Declaração de Dublin são explícitas 
ao afirmar a necessidade de investimentos, campanhas públicas, mu-
danças legislativas e institucionais, desenvolvimento tecnológico e 
programas de capacitação. São quatro os princípios orientadores que 
sustentam a Declaração de Dublin e que deveriam ser utilizados por 
diversos países no mundo, inclusive o Brasil: 1) A água doce é um re-
curso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvi-
mento e o meio ambiente; 2) Desenvolvimento e gestão da água deve-
rão ser baseados numa abordagem participativa, envolvendo usuários, 
planejadores e agentes políticos em todos os níveis; 3) As mulheres 
desempenham um papel central no fornecimento, gestão e proteção da 
água; e 4) A água tem um valor econômico em todos os usos e deve ser 
reconhecida como um bem econômico. Para além das palavras desti-
nadas a construir o consenso e amenizar insatisfações, o essencial da 
declaração está na definição de que a água é um recurso finito que tem 
valor econômico.  

O consenso da escassez hídrica que se delineia em Dublin é fundamental 
para influenciar diretamente na construção das regulamentações jurídicas 
que instrumentalizam a gestão dos recursos hídricos. Ele está presente, por 
exemplo, no Art. 1º da Lei das Águas do Brasil (Lei nº 9.433/1997) elabora-
da cinco anos depois da Conferência de Dublin. O inciso II afirma que “a 
água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”; o IV, que 
“a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas”; o V aponta que é a “bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”; e o VI de-
fende que a gestão da água deve ser descentralizada. Todos estes elementos 
estão presentes na Declaração de Dublin.

Ademais, é fundamental para aprofundar a espoliação do capital so-
bre a água e concentrá-la a partir do seu exercício do poder e do controle 
mediante múltiplas formas. Nesse sentido, é tático construir o exercício 
de apontar quais formas são estas e como e em que escalas operam, as-
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sim como seu potencial de impacto gerado a partir do grande volume 
que é sugado pelos setores intensivos em exploração da água. São eles: i) 
Agronegócio; ii) Mínero-metal-siderúrgico; iii) Bebidas Alcoólicas; vi) 
Energético; e v) Saneamento Básico. Para cada um destes setores, há uma 
ou mais entidades de classe consolidadas que tem por objetivo reunir, ar-
ticular e defender o interesse dos diversos atores que os constituem, inci-
dindo nos espaços de gestão institucionalizados, conforme apontado an-
teriormente. São blocos de poder que consolidam um projeto territorial 
definido onde são aglutinadas instituições de pesquisa, bancos, empresas 
de telecomunicações, escritórios de advocacia, empreiteiras e diversas 
frações do capital que, articulados, garantem sua acumulação e expansão.

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) congrega inúmeros 
representantes dos setores produtivos que dão sustentação ao agronegó-
cio brasileiro. Sua criação tem por objetivo reunir e unificar toda a re-
presentação patronal do setor, além de congregar diferentes frações do 
capital em defesa de um mesmo projeto de classe. Caracteriza-se como 
uma nova forma de organização da classe dominante difundida a partir 
da década de 1990, cujo Estado passava por um profundo processo de 
reorganização e liberalização da economia, notadamente marcado pela 
transferência de responsabilidades das políticas públicas e sociais para o 
setor privado. São associadas à Abag mais de 80 empresas e instituições 
nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores. Destacam-se, 
entre elas, Monsanto do Brasil Ltda., Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., 
Cargil Agrícola S/A, Embrapa, CHS do Brasil Grãos e Fertilizantes Ltda., 
Globo Comunicação e Participações S/A, Du Pont, Bayer S/A, Basf S/A, 
Banco Santander S/A, Banco Itaú BBA S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa 
Econômica Federal.

Quando considerada apenas a produção de cana-de-açúcar, milho, 
soja, algodão herbáceo, arroz, bovinos, frangos e suínos, relativa ao ano 
de 2015,1 o volume final de água consumido por este setor é igual a 395,5 
trilhões de litros/ano. Para que este setor continue a espoliar a água da 

1 A partir do banco de dados da Produção Agrícola Municipal – 2015, do IBGE, foi pos-
sível realizar uma comparação entre estes dados e os fornecidos pela Abag. A saber: al-
godão herbáceo = 4 milhões de toneladas; arroz (em casca) = 12,3 milhões de toneladas; 
cana-de-açúcar = 750,2 milhões de toneladas; milho = 85,2 milhões de toneladas; soja = 
97,4 milhões de toneladas.  Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612#resulta-
do. Acesso em: Fev. 2020.
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natureza e da população, é necessária a construção de uma estratégia de 
poder capaz de articular diferentes frações do capital nacional e finan-
ceiro, além de estabelecer uma estratégia de poder em escala capaz de 
polarizar sua atuação em diferentes arenas.

Ao considerarmos de forma integrada o setor mínero-metal-siderúr-
gico, três entidades de classe se destacam como associações que congre-
gam as maiores multinacionais do ramo. São elas: Instituto Aço Brasil, 
Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e a Associação Brasileira de 
Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM). Reúnem mineradoras, side-
rúrgicas, entidades de classe patronais, escritórios de advocacia, empresas 
de engenharia mineral, ambiental e de geologia, fabricantes de equipa-
mentos, centros de tecnologia, bancos de desenvolvimento, entre outros 
setores que estão direta ou indiretamente relacionados ao ramo. Desta-
cam-se a CSN, Gerdau, Vale, Anglo American, Alcoa, AngloGold Ashan-
ti, ArcelorMittal, Astec do Brasil, Vallourec, Votorantim, Usiminas, CSP e 
a Ternium. Constituem-se como blocos de poder para defender seus pro-
jetos territoriais desenvolvendo ampla capacidade de alcance, influência 
e presença em diversos setores do Estado. Consolidam assim a ingerência 
sobre as diretrizes econômicas e a agenda de desenvolvimento do país. 

Desde 1980, o Brasil figura na lista dos 10 maiores produtores de aço no 
mundo, sendo, em 2015, o responsável pela produção de mais da metade 
da liga metálica produzida na América Latina. No mesmo ano, foram pro-
duzidos 33,3 milhões de toneladas de aço, dos quais 42% foram destinados 
ao mercado externo.2 Com capacidade instalada de produção de 50,4 mi-
lhões de toneladas por ano de aço bruto, em um parque produtor de aço 
composto por 30 usinas, o ramo siderúrgico tem operado uma produção 
de 30 milhões de toneladas por ano. Seu saldo comercial gira em torno de 
US$ 3,9 bilhões com exportações destinadas a mais de 100 países. O total 
de água doce circulada no processo de produção deste setor, em 2015, foi 
equivalente a 5,4 trilhões de litros de água.3 Já a pauta dos bens minerais 
exportados pelo país em 2016 atingiu o volume de 394 milhões de tone-
ladas, das quais 244,2 milhões (62% do total) foram de minério de ferro.4 

2 Dados retirados de pesquisa realizada pelo Instituto Pacs. Disponível em: http://viola-
coesnasiderurgia.pacs.org.br/#topicos.
3 Dados do Instituto Aço Brasil.
4 “Relatório Anual de Atividades 2016-2017”. Disponível em: http://portaldamineracao.
com.br/ibram/wp-content/uploads/2017/08/WEB_REL_IBRAM_2017.pdf.
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Estima-se que são utilizados 6 mil litros de água para cada tonelada de 
minério de ferro produzida.5 Logo, apenas para a produção de minério de 
ferro, o setor mineral utilizou 1,5 trilhão de litros de água em apenas um 
ano (D’ANDREA COSTA, 2018). Somados o montante de água utilizada 
no processo de produção do minério de ferro e do setor siderúrgico, o total 
chega a 6,9 trilhões de litros de água. Para efeitos comparativos, o consumo 
médio per capita de água no Brasil é de 154,14 litros diários por habitante 
(equivalente a 56.261,1 litros por ano).6 Em um período de 365 dias, o total 
de água utilizada por ambos foi equivalente a um país de 122,6 milhões de 
pessoas, mais da metade da população brasileira.

A Associação Brasileira da Indústria de Cerveja (CervBrasil) foi cria-
da em maio de 2012 e reúne as quatro maiores fabricantes de cerveja do 
país, são elas: Ambev, Heineken, Brasil Kirin e Grupo Petrópolis. Juntas 
elas correspondem a 96% da produção de cerveja do país. De acordo com 
o estudo “Recursos Hídricos e a Economia Verde – Setor Privado”, que faz 
parte da “Coleção de Estudos sobre Diretrizes para uma Economia Verde 
no Brasil”, produzido pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável (FBDS), a indústria de alimentos e bebidas é a que responde 
pelo maior consumo de água da indústria da transformação. Os dados 
referentes ao consumo de água na produção de cervejas, presentes no 
estudo da FBDS, é da ordem de 20 mil litros de água para cada quilolitro 
de cerveja (1 quilolitro é igual a mil litros). Ou seja, para cada 20 mil litros 
de água, são produzidos mil litros de cerveja (ou 20 litros de água para 
1 litro de cerveja). O setor cervejeiro do país é responsável pela terceira 
maior produção de cerveja do mundo, tendo produzido 13,8 bilhões de 
litros em 2015 (Anuário CervBrasil 2015), logo foi responsável por um 
consumo de 276 bilhões de litros de água em 2015. 

Os cercamentos de terra e água não são um processo novo e re-
cente no desenvolvimento histórico e geográfico do capitalismo, como 
apontou Rosa Luxemburgo, mas as estratégias de articulação interna-
-externa posta no (e pelo) Estado se adaptam às condições históricas e 
geográficas atualizando as múltiplas formas de expansão, acumulação 
e espoliação do capital. Com o intuito de tornar público e explícito os 
vultosos volumes de água espoliados e controlados pelo capital, apre-

5 Disponível em: http://www.fbds.org.br/IMG/pdf/doc-19.pdf.
6 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, atualizado em 31/1/2018).
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sentamos na Tabela 1, abaixo, o volume de água utilizado pelo agrone-
gócio (considerando apenas os produtos especificados), pela indústria 
da mineração (considerando apenas o minério de ferro), pela indústria 
siderúrgica e pela indústria cervejeira (utilizando a referência de cál-
culo da FBDS). 

Tabela 1. Consumo total de água – Agronegócio, Bebidas Alcoólicas e  
não alcoólicas e Mineração, Metalurgia e Siderurgia (2015)

Setor Produto Produção 
(milhões/t)

Pegada 
Hídrica 

Consumo 
da água por 

produto 
(trilhões/l)

Consumo 
total por 
setor (tri-

lhões/l)

Consumo 
total (qua-
trilhões/l)

Agrone-
gócio

Cana-de-açúcar 750 210 (l/kg) 157,5

1.403

1,405

Milho 85 1222 (l/kg) 104,2

Soja 97 11397 (l/kg) 1.110

Algodão Herbáceo 4 9980 (l/kg) 39,9

Arroz 12 2500 (l/kg) 30,7

Bovinos 7 15000 (l/kg) 114,1

Frangos 12 4325 (l/kg) 56,1

Suínos 12 5988 (l/kg) 77,9
Mineração, 
Metalurgia 
e Siderur-

gia

Minério de Ferro 244 6.000 (l/t) 1,4
1,8

Aço 30 12.000 (l/t) 0,360

Bebidas 
alcoólicas Cerveja 13,8 bi-

lhões l
20 (l) água /1 
(l) de cerveja  0,276 0,276

Fonte: adaptado de D’Andrea Costa (2018)7

7 Para o cálculo dos volumes de água utilizados na produção do Agronegócio, foi utilizada a 
metodologia desenvolvida pela Water FootPrint. Podendo ser calculada para um indivíduo, 
toda a cadeia de valor de determinado produto ou para uma empresa, a pegada hídrica 
possui três componentes: água verde, azul e cinza. Juntos, estes componentes fornecem uma 
projeção abrangente do uso da água, delineando a fonte de água consumida, como chuva/
umidade do solo ou águas superficiais/subterrâneas, e o volume de água doce necessário 
para a assimilação de poluentes. A pegada hídrica verde é relativa à água da precipitação 
armazenada na zona radicular do solo e evaporada, transpirada ou incorporada pela vege-
tação. A pegada hídrica azul é relativa à água proveniente de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, incorporada um produto ou retirada de um corpo d’água e devolvida de ime-
diato ou em outro momento. A pegada hídrica cinza é a quantidade de água doce necessária 
para assimilar poluentes para atender a padrões específicos de qualidade de água. Considera 
a poluição de fonte pontual descarregada em um corpo hídrico diretamente através de uma 
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Juntos, estes setores foram responsáveis pelo consumo de 1,405 tri-
lhão de litros de água em apenas 365 dias (já que todos os dados são refe-
rentes ao período de um ano). Os dados produzidos pelo Sistema Nacio-
nal de Informações sobre Saneamento (SNIS, atualizado em 31/1/2018) 
apontam que o consumo médio per capita de água no Brasil é 154,14 
l/hab/dia (equivalente a 56.261,1 l/hab/ano). Considerando esta média 
nacional como base de cálculo, o montante utilizado por estes setores no 
período de um ano é equivalente ao consumo de água de uma população 
de 24,9 bilhões de pessoas. Estes setores utilizam um montante de água 
capaz de abastecer o equivalente a 3,5 vezes a população mundial ou 119 
vezes a população brasileira (D’ANDREA COSTA, 2018).8

Mas a quem favorece esta lógica da escassez? E qual projeto de país se 
esconde sobre ela? O terrorismo hídrico é utilizado em amplas campa-
nhas publicitárias que culpabilizam o indivíduo colocando o problema 
da falta de água nas torneiras que pingam, no tempo do banho e da esco-
vação dos dentes, responsabilizando-nos, portanto, pela necessidade de 
economizar a água.

Segundo o estudo Monitoramento da Propriedade da Mídia,9 realizado 
pelo Intervozes e pela Repórteres Sem Fronteiras, há uma relação direta 
entre a propriedade da mídia com a estrutura fundiária no país, ambas no-
tadamente marcadas pelo alto índice de concentração. Mais do que isso, 
inúmeros proprietários dos maiores e de maior alcance meios de comu-
nicação possuem negócios no setor que mais explora água no Brasil. O 
Grupo Folha, criado em 1931, já tinha uma linha editorial voltada ao setor; 
João Carlos Di Genio, dono do Grupo Mix de Comunicação (sexta rede 
nacional de maior alcance) e do Grupo Objetivo, é proprietário de cinco 

tubulação ou indiretamente através de escoamento superficial ou lixiviação do solo, super-
fícies impermeáveis ou outras fontes difusas. Para mensuração do cálculo da pegada hídrica 
da agricultura em larga escala, o indicador numérico é resultante da soma das pegadas azul, 
verde e cinza. Para o cálculo dos volumes de água utilizados na produção de Bebidas Al-
coólicas e Mineração, Metalurgia e Siderurgia, os indicadores apontados na Tabela 1 foram 
extraídos da publicação “Recursos Hídricos e a Economia Verde – Setor Privado”, da Fun-
dação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e patrocinado pela Ambev, 
BNDES, JSL, Light, Shell e Tetra Pak.
8 Segundo o IBGE, o Brasil possui uma população estimada para 2020 de 209,5 milhões 
de habitantes.
9 Disponível em: http://brazil.mom-rsf.org/br/destaques/interessesempresariais/. Acesso 
em: Mar. 2020.
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fazendas de produção de gado e reprodução de animais; o Grupo Alfa, con-
glomerado financeiro e proprietário da Rede Transamérica de Rádio (quin-
ta rede nacional de maior alcance), é proprietário da empresa Agropalma 
(extração de óleo de palma), da Soubach (empresa de produção de couro) e 
da empresa Águas Prata; os membros da família Marinho, maior acionista 
do Grupo Globo (proprietário de nove dos cinquenta maiores meios de 
comunicação do país), possuem negócios no setor e são proprietários, por 
exemplo, da Fazenda Bananal Agropecuária, Guara Agropecuária e Man-
gaba Cultivo de Coco (NÓBREGA; BANDEIRA, 2018), além disso, o Gru-
po é associado à Associação Brasileira do Agronegócio. 

Estas históricas relações comerciais e de poder explicitam uma estra-
tégia publicitária que vai além de interesses familiares e do objetivo de 
criar uma consensualidade positiva sobre o agronegócio, mas têm por 
objetivo sustentar um projeto de poder de classe que invisibiliza a con-
centração fundiária, a superexploração hídrica, os conflitos e impactos 
gerados aos territórios e à natureza pelo setor. Relações comerciais e de 
poder que há mais de dois anos se expressam através da enorme campa-
nha publicitária “Agro é pop, Agro é tech, Agro é tudo”. 

Partimos de um princípio antagônico ao que é defendido pelo capital 
e pelo Estado. Estes se empenham em afirmar que a água é um “recurso 
finito” e dotado de valor e, através do discurso da escassez, fundamentam 
um aparato técnico, político e ideológico para criar as condições norma-
tivas e institucionais que permitem a expansão do controle do capital via 
acumulação por espoliação. É necessário construir um consenso antagônico 
e contra-hegemônico: o da abundância. Este deve ter por princípio des-
construir a falácia empregada pelo capital e pelo Estado da “crise hídrica”. 
Defender o princípio da abundância não significa negar a materialidade 
que a realidade nos apresenta em alguns espaços: que de fato falta água para 
homens, mulheres e crianças, mas, sim, buscar a compreensão, a partir das 
múltiplas escalas dos fenômenos, das condições estruturais que ocasionam 
estas tensões hídricas mais ligadas a uma desordem ecológica global (POR-
TO-GONÇALVES, 2006) do que a inexistência de água suficiente.

O aparato técnico, político e ideológico tem na Conferência de Du-
blin o seu momento decisivo, onde é deflagrada uma estratégia articulada 
pelo capital em pautar tanto a concepção jurídica e normativa sobre a 
água quanto as formas de gestão que devem ser empregadas nos Esta-
dos-nação. Cinco anos depois, no governo de Fernando Henrique Car-
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doso, é aprovada a Lei das Águas (nº 9.433/99), que ecoa os princípios 
acordados em Dublin. Este é o momento em que são dispostas as condi-
ções concretas e jurídicas que são irradiadas a partir da reprodução dos 
espaços institucionais de gestão. Ao reproduzir a estrutura organizativa 
do Estado no tocante à gestão da água, as arenas de correlação de poder 
são confinadas a estes espaços, e o resultado deste “jogo” está posto antes 
de as regras serem definidas. Este processo potencializa a expansão do 
capital sobre o controle das águas, a partir da organização em blocos de 
poder dos setores empresariais e financeiros que possuem uma eficiente 
estratégia de ação em escala. O controle exercido nestes espaços é resul-
tado das relações políticas e de poder que são articuladas desde o local 
a todas as escalas da federação. A correlação de forças está dada: as enti-
dades de classe se articulam com as representações do poder público nos 
espaços de gestão (Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos e Comitês de Bacia Hidrográfica), cons-
truindo a hegemonia do capital sobre a gestão da água no Brasil. 

Em um contexto de espacialização dos Grandes Projetos de Desenvol-
vimento que ocorre no Brasil e no Rio de Janeiro, é necessário, portanto, 
reproduzir a dinâmica de controle sobre a água que permitirá as condi-
ções materiais para a reprodução e expansão da dinâmica metabólica do 
capital. O projeto de implantação da barragem do rio Guapiaçu se insere, 
então, nesta conjuntura.

A barragem do rio Guapiaçu: desmistificando o consenso da crise

As discussões apresentadas acima auxiliam na identificação da constru-
ção das estratégias desencadeadas em múltiplas escalas pelo Estado e 
pelo capital para se apropriar da água. Pode-se dizer que esta trajetória 
ocorre a partir de um duplo aspecto: i) no começo dos anos de 1990, é 
iniciada uma articulação do capital que passa a construir as diretrizes 
“de cima para baixo” de uma política de gestão “dos recursos hídricos”; 
estas diretrizes criam as condições normativas que passam a influenciar 
diretamente nas formas de gestão da água em diferentes Estados em todo 
o mundo; a PNRH no Brasil, por exemplo, é criada em 1997 e assume 
as diretrizes apontadas na Conferência de Dublin de 1992, que também 
influenciam diretamente a PERH do ERJ, criada em 1999; este primeiro 
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aspecto é de suma importância, pois cria as condições jurídicas que lega-
lizam a intensificação da exploração da água em todo o país; ii) a partir 
de meados da década de 2000, sob forte influência da crise alimentar de 
2006, da crise energética em 2007 e da crise financeira em 2008, há uma 
reestruturação da estratégia de expansão do capital que aponta para uma 
intensificação do processo de acumulação a partir da corrida global por 
terras, controle dos processos de produção da energia e pela consequente 
superexploração hídrica, fortemente influenciada pelo boom das commo-
dities; a partir de um modelo neoextrativista de desenvolvimento, carac-
terístico pela sua intensiva exploração e espoliação da natureza, a água 
torna-se mais ainda um elemento estratégico, sendo um recurso central 
em todos os processos de produção das principais commodities produzi-
das no Brasil; torna-se estratégica a mercantilização e espoliação da água 
para expandir, acumular e concentrar capital e poder. 

Deste ponto em diante, a análise parte destes aspectos e os relaciona 
com o projeto de construção da barragem do rio Guapiaçu, visto aqui 
como central em uma conjuntura de reestruturação da matriz econômica, 
tecnológica e produtiva do estado do Rio de Janeiro apoiada na implanta-
ção de Grandes Projetos de Desenvolvimento. O projeto da barragem do 
rio Guapiaçu caracteriza-se como uma proposta de empreendimento que 
é causa e consequência da produção capitalista do espaço, em que, para 
viabilizar a reestruturação produtiva do estado fluminense, faz-se neces-
sário garantir vultosos volumes de água. É inviável garantir a implantação 
do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro e da Ternium 
Brasil (antiga TKCSA), por exemplo, em uma região notadamente mar-
cada por uma forte concentração industrial, sem que se criem projetos 
alternativos para garantia da segurança hídrica destes empreendimentos. 
É fundamental, portanto, exercer o controle sobre a vazão da bacia hidro-
gráfica do rio Guapi-Macacu – responsável pelo abastecimento de grande 
parte da população da região leste-metropolitana.

O projeto estatal-privado: a barragem do Guapiaçu

O Vale do Guapiaçu tem na sua história recente, desde os anos 1980, 
sofrido com ameaças constantes no que tange à construção de uma bar-
ragem-reservatório. O que dá materialidade a esta ameaça está relacio-
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nado à conjuntura política, financeira e/ou econômica pela qual passa 
o ERJ e o país em determinados momentos histórico-geográficos. A 
primeira vez que surge a possibilidade de construção de uma barragem 
na bacia hidrográfica do rio Guapiaçu é na década de 1980. Naquele 
momento, o projeto havia sido elaborado pela Companhia Estadual de 
Água e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), cujo objetivo era abastecer 
os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Com uma localização 
espacial distinta da atual, o projeto era previsto para o alto rio Guapia-
çu e ameaçava inundar cerca de 50 fazendas e 200 hectares de terra, 
na qual trabalhavam agricultores e agricultoras familiares. O projeto já 
havia captado um empréstimo de US$ 90 milhões do Banco Mundial, 
mas, a partir de uma importante mobilização local, o projeto acabou 
sendo engavetado, só voltando a aparecer décadas à frente.

Em 2003, é produzido o Plano Diretor dos Recursos Hídricos da 
Baia de Guanabara (PDRH-BG), elaborado pela Ecologus-Agrar, com 
financiamento do Banco Mundial, sob encomenda do governo do esta-
do. Nele, são apresentados programas que buscam apresentar soluções 
para a “melhoria da quantidade de água” ofertada através de três ações: 
i) diminuição dos índices de perdas físicas de água dos sistemas de tra-
tamento e distribuição, que chegam a 40%, como veremos adiante; ii) 
aprofundamento de estudos relativos ao conhecimento hidrológico da 
região, com vistas a aproveitar racionalmente o uso das águas subterrâ-
neas; e iii) implantação de barragens reservatórios e transposição de va-
zões para o aumento da disponibilidade hídrica. Nesta última ação, são 
apresentados 24 potenciais eixos barráveis, dentre eles o Eixo Guapiaçu, 
mas que acaba sendo preterido em detrimento de outras alternativas. 

Um agricultor do vale do Guapiaçu, em entrevista, faz menção à pro-
posta apresentada pelo PDRH-BG e aponta uma interessante análise 
quando afirma que a realocação espacial da barragem estava diretamen-
te relacionada ao imbróglio judicial pelo qual passavam e ainda passam 
os(as) assentados(as) de Serra Queimada e Vecchi. Percebe-se que a gera-
ção que é assentada em 2000, seja na Ilha Vecchi-II ou na Serra Queima-
da, assim como os assentados, nas décadas de 1960 e 1970, do Vecchi e 
Ilha Vecchi-I, possuem uma trajetória de constante ameaça e insegurança 
pela possibilidade de implantação do reservatório.

Três anos depois da elaboração do PDRH-BG, a proposta de construção 
da barragem-reservatório é novamente apresentada, desta vez no âmbito 
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da implantação do Comperj, em 2007. No Relatório de Impacto Ambiental 
do Comperj, a região do Vale do Guapiaçu é mencionada no conjunto de 
possibilidades mapeadas para fornecimento de água para o próprio em-
preendimento. O relatório indica a necessidade de realizar estudos para 
que fossem averiguadas as melhores opções, a partir de critérios técnico-
-econômicos e ambientais. São mapeadas as seguintes opções: águas do 
rio Guandu, onde poderiam ser captadas diretamente do curso do rio ou 
através do reúso de águas da estação de tratamento, localizada em Seropé-
dica; reservatório de Ribeirão das Lajes; rio Paraíba do Sul; reservatório de 
Juturnaíba; e o reservatório do rio Guapiaçu, que assim é descrito:

Uma eventual construção de uma barragem-reservatório no vale do rio 
Guapiaçu é uma alternativa com grande volume de água, e, portanto, es-
tratégica para o governo estadual, pois essa bacia hidrográfica é a única que 
ainda tem área preservada, sem ocupação. (CONCREMAT, 2007, p. 41).

Da forma como são apresentadas as alternativas no documento, há 
uma clara indução de apontar a barragem do rio Guapiaçu como prin-
cipal alternativa. Ser apontado como uma região estratégica para o go-
verno do ERJ demonstra a preferência por essa opção. No entanto, o fato 
mais relevante, e que apresenta importante gravidade, está relacionado ao 
argumento de que na área inexiste ocupação humana, provocando uma 
estratégia de invisibilização dos homens e mulheres do Vale do Guapiaçu 
na tentativa de legitimar a alternativa. Este argumento será novamente 
utilizado em outros momentos e traduz uma estratégia histórica do Esta-
do brasileiro na utilização do discurso do “vazio demográfico” para legi-
timar grandes empreendimentos. A proposta, então, passa a ser inserida 
no conjunto de condicionantes ambientais do licenciamento do Comperj 
e associada ao contexto de déficit hídrico da região leste metropolitana 
do ERJ, gerando uma dupla estratégia de ratificação do empreendimento. 

O projeto inicial do Comperj previa a criação de 212 mil empregos. O 
município de Itaboraí – onde está localizado o empreendimento – pos-
suía em 2010 uma população de 218.008 pessoas.10 Ou seja, provocaria 
inevitavelmente um crescimento populacional, com a atração de mão de 
obra, que produziria uma demanda também no abastecimento de água. 

10 Dados do IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaborai/
panorama. Acesso em: 22 jun. 2018.
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O empreendimento geraria, ainda, uma alta atratividade de setores in-
dustriais ligados à cadeia do petróleo, o que aumentaria ainda mais a de-
manda pelo uso da água. Todo este cenário é aliado a uma conjuntura de 
um déficit de abastecimento hídrico já existente na região. Mesmo assim, 
isto não afetou a escolha da localização espacial do empreendimento. 
Portanto, o projeto do reservatório passa a ser justificado pela necessi-
dade de se atender uma demanda já existente e que seria agravada com a 
reconfiguração espacial da região. Com esta conjuntura, dois estudos são 
publicados entre 2010 e 2013 com vistas à resolução do quadro de déficit 
hídrico da região, que passam a dar o suporte técnico-político para vali-
dar o projeto da barragem.

O primeiro deles foi o Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos rios 
Guapi-Macacu e Caceribu-Macacu (Projeto Macacu), realizado em 2010, 
coordenado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e financiado 
pela Petrobras Ambiental. Trata-se de um planejamento estratégico que 
aborda a gestão dos recursos hídricos das bacias referentes aos municí-
pios do leste metropolitano, impactadas pelo contexto de implantação do 
Comperj, que apresentavam a necessidade de ampliação do sistema de 
abastecimento hídrico agravada pela implantação do empreendimento. 
O estudo propõe a necessidade de ampliação de infraestruturas hidráuli-
cas para o aumento da disponibilidade hídrica para os municípios impac-
tados pelo Comperj, mas dá especial atenção à necessidade de ampliação 
da demanda do Sistema Imunana/Laranjal, responsável por abastecer os 
municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e da Ilha de Paquetá.

O Projeto Macacu, a partir das análises realizadas sobre o balanço hí-
drico da região hidrográfica dos rios Macacu e Caceribu, projeta um dé-
ficit hídrico para o Sistema Imunana/Laranjal considerando o cenário de 
instalação do Comperj. A implantação do empreendimento ocasionaria 
o aumento do déficit hídrico na região que passaria de 2,57 m³/s, consi-
derando o cenário para 2010, para 4,65 m³/s até o ano de 2020, aumen-
tando em 80% a demanda hídrica para a região (AGB, 2014). 

Quando apresentadas as propostas de alternativas para o aumento da 
disponibilidade hídrica, o projeto resgata as contidas no Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA) do Comperj – apresentadas anteriormente. De início 
são descartadas as opções de captação direta das águas do rio Guandu e 
da implantação da barragem do Ribeirão das Lajes e do rio Paraíba do Sul, 
sob a justificativa de elevados custos de operação. Também é descartada a 
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possibilidade de transposição das águas do Lago de Juturnaíba, já que tal 
operação poderia provocar o esvaziamento do volume útil do reservatório, 
o que ocasionaria a piora dos parâmetros de qualidade da água. Quando 
apresentada a possibilidade de reúso das águas de retrolavagem da ETA 
Guandu, é exposta uma informação de extrema importância no tocante à 
relação entre Comperj e barragem do rio Guapiaçu:

A que considera o reúso das águas de retrolavagem dos filtros da ETA 
Guandu está sendo tratada entro o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
e a Petrobras, para suprir apenas a demanda do processo industrial do 
Comperj. (UFF, 2010, p. 46, grifos nossos).

O Projeto Macacu afirma que as águas de reúso provenientes da ETA 
Guandu serão utilizadas apenas para o processo industrial do Comperj. 
Fica evidente que o empreendimento precisará de outras fontes para 
captar a água necessária para abastecer as atividades não industriais do 
Comperj. Restaria, então, apenas a alternativa da barragem do Guapiaçu. 
A UFF (2010) resgata as opções dos eixos apresentados pela Ecologus-A-
grar, em 2003, quando elaborado o PDRH-BG que aponta o reservatório 
do rio Guapi-Açu (Eixo EA-19), Soarinho (EA-05), Caceribu (EA-20) e 
Tanguá (EA-20) como alternativas para o déficit hídrico. Além destes ei-
xos, o Projeto Macacu sugere outra alternativa a ser estudada, também 
localizada no rio Guapiaçu, denominada Guapiaçu Jusante (localização 
do atual projeto da barragem-reservatório).

Quando apresentados os dados relativos às características das alter-
nativas de barramento, o eixo Guapiaçu Jusante apresenta uma área total 
de alagamento de 5.286 hectares, enquanto as demais alternativas juntas 
possuem uma área total de 4.574 hectares. Para a cota máxima sugerida 
no eixo Guapiaçu Jusante, é dimensionado um impacto direto em mil 
construções, enquanto no eixo Caceribu serão 59, no Soarinho 106 e no 
Tanguá 306 (AGB, 2014).

Um importante aspecto destacado pela AGB (2014) consiste no fato 
de que nenhuma das alternativas apresentadas pelo Projeto Macacu é ca-
paz de suprir a demanda hídrica projetada para 2020:

A vazão de 4,65 m³/s é o que de fato tem-se como demanda até 2020 e, 
tendo em vista a vazão de projeto calculada para os cinco barramentos, 
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percebe-se que nenhum dos eixos planejados correspondem a uma solução 
definitiva para o problema do déficit. (AGB, 2014, p. 23, grifo original).

Ou seja, a construção da barragem no âmbito da ampliação da ofer-
ta hídrica do Sistema Imunana/Laranjal apresentaria uma viabilidade 
apenas até 2020. O Projeto Macacu, portanto, se insere no cenário de 
construção do Comperj e assume um caráter estratégico cujo objetivo é 
viabilizar a implantação do empreendimento, assim como de outras ativi-
dades industriais, e de uma agenda de desenvolvimento pautada pelo go-
verno do ERJ (AGB, 2014). Destaca-se, ainda, o fato de o estudo ter sido 
financiado pela Petrobras Ambiental e realizado por uma universidade 
pública que assume, claramente, o papel de legitimador técnico-político 
do empreendimento.

O mesmo ocorre em relação à elaboração do Plano Estadual de Re-
cursos Hídricos (PERHI),11 em 2013. O estudo é realizado pela Fundação 
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec) 
por meio do Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente. A 
Coppetec é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, desti-
nada a apoiar a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico, de 
pesquisa, ensino e extensão da Coppe e de demais unidades da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Coppe ocupa uma 
cadeira titular no CERHI destinada às instituições de ensino superior. 
A presença da Coppe neste espaço controlado possibilita a articulação 
entre instituições de pesquisa e o capital para a realização de estudos es-
tratégicos. Estes estudos são utilizados como argumentação técnica para 
a viabilização da agenda do setor privado. 

O que interessa para esta análise está presente no Relatório Técnico 
de Fontes Alternativas para o Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro 

11 O PERHI caracteriza-se como instrumento central do Sistema Estadual de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos e, segundo a Lei nº 3.239/99, constitui-se no diploma diretor 
que fundamenta e orienta a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos. O 
objetivo do PERHI é garantir a disponibilidade de água em volume e qualidade conside-
rando os diversos usos, com o intuito de minimizar os conflitos pelo uso da água. A ques-
tão é que, ao assumir o papel de instrumento diretor que fundamenta e orienta a gestão do 
uso da água no ERJ, acaba por ser um importante dispositivo causador de conflitos, já que 
parte de uma visão tecnicista e pragmática quando analisada a problemática dos conflitos 
pelo uso da água no estado. A barragem do rio Guapiaçu, por exemplo, é apontada como 
alternativa prioritária para a resolução do déficit hídrico da região leste metropolitana.
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para a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Este relatório tem 
o objetivo de avaliar as fontes alternativas de água para o suprimento das 
demandas hídricas, considerando o cenário e crescimento populacional 
da RMRJ no contexto dos grandes investimentos econômicos na região. 
Quando considerado este cenário para a Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, é apontado um crescimento populacional de 2,5 milhões de 
habitantes até 2030. 

Sem realizar um debate crítico e problematizar os volumes de água 
consumidos por setor, o principal entrave relativo ao uso da água na 
RMRJ está diretamente ligado aos índices de perdas físicas de água dos 
sistemas de distribuição da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 
(RHBG). Os dados apresentam uma perda de 35% do total da água trata-
da distribuída, enquanto o índice de perda do Sistema Imunana/Laranjal 
gira em torno de 25%. 

O PERHI aponta que a demanda calculada para os municípios abas-
tecidos pelo Sistema Imunana/Laranjal é da ordem de 7.700 l/s, porém 
o sistema possui capacidade de produzir uma vazão total de 5.500 l/s, 
sendo necessária a ampliação de 2.200 l/s para atender à demanda atual. 
A demanda projetada para 2030 é de 12.500 l/s, o que significa a necessi-
dade do aumento de 7.000 l/s para suprir a projeção para o período men-
cionado. Esta dimensão é projetada a partir dos estudos populacionais 
realizados pelo PERHI, que prevê um contingente populacional de mais 
de 3 milhões de pessoas, sobretudo a partir da implantação do Comperj 
e de outras indústrias de porte atraídas pela agenda de desenvolvimento 
regional. A forma como este quadro é apresentado ocorre de maneira 
meramente descritiva, sem que haja qualquer problematização da atra-
ção da atividade industrial para uma região que já possui um quadro de 
déficit hídrico.

É a partir desta visão pragmática e técnica que são apontadas fontes 
alternativas consideradas prioritárias e complementares. A barragem do 
rio Guapiaçu é apresentada como a única alternativa prioritária, enquan-
to o Reservatório de Juturnaíba, de Lajes e o Rio Grande são considerados 
como alternativas complementares. A justificativa técnica apresentada 
pela Coppetec para legitimar a barragem do rio Guapiaçu e identificá-la 
como alternativa prioritária é a mesma utilizada no Projeto Macacu:
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Esta alternativa prevê o reforço do abastecimento do Sistema Imunana-
-Laranjal utilizando como manancial uma futura barragem-reservatório 
a ser construída no vale do rio Guapi-Açu. Dentre as bacias que con-
tribuem para o Sistema Imunana-Laranjal, a bacia hidrográfica do rio 
Guapi-Açu é a única que ainda tem uma área preservada, sem ocupação e 
com uma geometria favorável à implantação de uma barragem de regula-
rização da vazão natural. Foi exatamente essa característica que permitiu 
considerar a construção de uma estrutura hidráulica que ajude a aumen-
tar a disponibilidade hídrica desta região que se encontra em notório es-
tresse hídrico. (COPPETEC, 2013, p. 126).

Mais uma vez os homens e mulheres do território do Vale do Guapia-
çu são invisibilizados pelos estudos que apontam o projeto da barragem 
como alternativa para o déficit hídrico regional. Assim como o Projeto 
Macacu, o PERHI afirma que o Comperj utilizará a água da barragem:

Com a utilização do reúso de parte dos efluentes da ETE Alegria, a água 
disponibilizada pela barragem de Guapi-Açu será utilizada para o atendi-
mento da demanda humana do Comperj e reforço do Sistema Imunana-
-Laranjal. (COPPETEC, 2013, p. 127).

A alternativa prioritária reforçaria o abastecimento do Sistema Imu-
nana-Laranjal utilizando como manancial uma barragem-reservatório a 
ser construída no vale do Guapiaçu com espelho d’água de 1.580 hectares 
e um volume acumulado de 94,8 km3. A proposta prevê uma estação de 
elevatória junto à barragem e uma adutora de 40 quilômetros de exten-
são até a ETA Laranjal. A construção do reservatório acrescentaria uma 
vazão de 6,3 m3/s no Sistema Imunana-Laranjal. Ao concluir, o relatório 
aponta que a barragem-reservatório do rio Guapiaçu é a melhor opção 
para atender à demanda hídrica da região leste metropolitana, devido à 
sua proximidade com os centros consumidores e a sua capacidade do for-
necimento de água. Vale ressaltar que os dados apresentados no Projeto 
Macacu e no PERHI apresentam um tamanho distinto do reservatório 
(5.286 ha e 1.580 ha, respectivamente), assim como uma vazão distinta 
(3,21 m³/s e 6,3 m³/s, respectivamente).

Em um espaço de 10 anos, três estudos de viabilidade hídrica são ela-
borados, e em todos eles a barragem-reservatório do rio Guapiaçu está 
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presente. O Projeto Macacu e o PERHI são produzidos no âmbito do 
contexto de implantação do Comperj, e este cenário cria um conjunto 
de propostas técnicas que fundamentam a argumentação do governo do 
ERJ. Vão sendo criadas, desta forma, as condições políticas e técnicas para 
fundamentar as estratégias de implantação da barragem, mesmo que até 
2014 não tenha sido aprovado e publicado o EIA/Rima da barragem. 

É em um contexto com ausência de aprovação dos estudos de viabi-
lidade do empreendimento que o governo do ERJ publica dois decretos 
entre setembro e novembro de 2013. O primeiro deles, Decreto nº 44.403, 
de 23 de setembro de 2013, declara a área do Vale do Guapiaçu como de 
interesse social, determinando a desapropriação de duas áreas, sendo uma 
para instalação da barragem e outra para o reassentamento dos agricultores 
e agricultoras atingidos(as). O segundo, Decreto nº 44.457, de novembro 
de 2013, ratifica o anterior e apresenta outras deliberações, dentre as quais 
é definido o valor destinado às desapropriações de terras do Vale do Gua-
piaçu. O valor definido é de R$ 0,50 o metro quadrado (R$ 5.000,00/ha) 
(ALENTEJANO et al., 2015). A média do lote dos assentados é de 3 hecta-
res, o que daria cerca de R$ 15.000,00 por família. Este instrumento jurídi-
co e normativo que declara área de interesse público sobre determinados 
territórios é marca dos processos de territorialização dos grandes projetos 
de desenvolvimento no ERJ e se repete no caso do projeto da barragem do 
rio Guapiaçu. O fato mais relevante é que os dois decretos são publicados 
sem que os estudos de viabilidade tenham sido apresentados e aprovados, 
o que deixa claro que o projeto é tratado como fato consumado.

No início do ano de 2014, o EIA/Rima da barragem do rio Guapiaçu 
é apresentado à Secretaria de Meio Ambiente Estado do Rio de Janeiro 
(SEA). Ao receber o estudo, ela encaminha para o Inea para que haja 
análise e averiguação do material. Conforme sinalizado por Alentejano 
et al. (2015: 209),

Neste caso a SEA é a proponente (interessada) do projeto de construção 
da barragem, e ao mesmo tempo é, ela mesma, a responsável pela ava-
liação dos estudos de impacto ambiental (EIA-Rima), já que o Inea é a 
autarquia técnica da SEA responsável pelo licenciamento ambiental de 
empreendimentos no estado do Rio de Janeiro. 
Ora, há aqui um evidente conflito de competência, pois não pode um mes-
mo órgão avaliar os impactos de uma obra proposta por ele mesmo. Isso 



A falácia da escassez 253

destrói qualquer possibilidade de um processo isento e transparente, me-
diado pelo controle da população, e funciona apenas para validar e impor 
a própria lógica estatal de desenvolvimento sob o argumento da inexora-
bilidade, do constrangimento inevitável, já que o discurso sustentado pela 
Secretaria é que somente uma grande barragem no rio Guapiaçu será capaz 
de suprir o déficit hídrico regional, já existente e a demanda futura.

Além do fator relativo ao conflito de competência, durante o proces-
so de licenciamento ambiental da barragem há uma manobra normati-
va que concebe um duplo aspecto para o reservatório. O projeto é ao 
mesmo tempo considerado uma condicionante ambiental do Comperj 
e um empreendimento de importante impacto, o que o torna passível de 
licenciamento específico. Em um primeiro momento, aparece como solu-
ção de um empreendimento como o Comperj, mas torna-se um vetor de 
conflitos e impactos socioambientais (ALENTEJANO et al., 2015) e por 
isso precisa ser licenciada.

Um dos agravantes presentes no Rima da barragem é a apresentação 
do projeto como fato consumado, já que não são expostos os estudos al-
ternativos ao reservatório, e, quando mencionados, os argumentos técni-
cos não são apresentados:

Foram estudadas duas alternativas de eixos barráveis visando um plane-
jamento estratégico para o atendimento à demanda hídrica, conforme 
mencionado anteriormente. No estudo de regularização dos dois reser-
vatórios, a segunda alternativa de eixo barrável que seria a montante, não 
atenderia ao déficit hídrico da região e por isso não foi considerada viável 
tecnicamente. (AMBIENTAL, 2014, p. 16).

Há outro fator importante que expressa o motivo pelo qual a necessida-
de de construção da barragem vem sendo apontada nestes últimos 15 anos. 
Ao apresentar a finalidade dos usos da água provenientes do reservatório, 
o Rima expressa que o objetivo é assegurar “o abastecimento da população, 
bem como garantir, aos demais usuários existentes na bacia, um desen-
volvimento sustentável, para os diversos usos dos recursos hídricos” (AM-
BIENTAL, 2014, p. 6). Diferente dos demais estudos que apontavam que a 
água seria utilizada para o abastecimento humano e para as atividades do 
Comperj não inseridas no processo de produção, o Rima admite o uso da 
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água para todos os setores que estão instalados ou irão se instalar na região, 
sobretudo a partir da implantação do Comperj. Há um deslocamento e 
uma contradição apontada entre o Rima e o discurso que era adotado pelo 
governo do ERJ, que desde o início afirmava que a água seria destinada 
exclusivamente para o uso humano (AGB, 2014). 

Quando analisados o Projeto Macacu, o PERHI e o Rima da bar-
ragem, há uma inconsistência dos dados relativos às três projeções de 
demanda hídrica para a região para a qual o reservatório solucionaria 
o déficit, assim como são apresentadas três dimensões diferentes para o 
tamanho do reservatório. O Projeto Macacu apresenta um déficit de 4,65 
m³/s até 2020, o PERHI aponta um déficit de 7 m³/s para 2030, e o Rima 
aponta um déficit de 5 m³/s para 2035 (AGB, 2014). A projeção temporal 
de aumento da demanda realizada por cada um dos estudos diverge com-
pletamente, o que, além de não projetar com segurança a real demanda, 
passa a não garantir que o reservatório atenda a estas demandas proje-
tadas, já que, se analisados a partir do cenário apresentado pelo Projeto 
Macacu e pelo PERHI, o déficit de 5 m³/s seria superado antes mesmo da 
construção da própria barragem. 

O segundo fator, relativo ao tamanho do reservatório, incide dire-
tamente sobre a vazão projetada. São apresentados diferentes níveis de 
cota máxima, da dimensão do reservatório, da vazão regularizada e do 
tempo de saturação da capacidade de atendimento da barragem para o 
cenário de déficit. No Rima, a cota máxima é de 18,5 metros, enquanto 
no Projeto Macacu a cota é de 23,75. A dimensão do reservatório no 
Rima é de 2.098 hectares, enquanto no Projeto Macacu é de 4.068 hec-
tares. Já a vazão regularizada apresentada no PERHI é de 6,5 m³/s, no 
Rima de 5 m³/s e no Projeto Macacu é de 3,21 m³/s. O tempo de satu-
ração é de 2035 para o Rima, 2020 para o Projeto Macacu e 2030 para o 
PERHI (AGB, 2014).

A falta de exatidão na garantia de que a alternativa projetada para so-
lucionar o abastecimento de água do leste metropolitano torna-se ainda 
mais grave na perspectiva do perfil de ocupação existente no Guapiaçu. 
No Rima da barragem, são considerados atingidos pela barragem do rio 
Guapiaçu apenas 998 moradores, distribuídos em 322 domicílios (AM-
BIENTAL, 2014, p. 52). Não fosse grave a questão pelo elevado subdi-
mensionamento do total de atingidos, o fato se torna ainda pior quando 
descrita a condição de ocupação do Vale:
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Sobre a condição de ocupação destes domicílios, os dados apontam que 
55% das residências da área de intervenção são cedidos aos seus mora-
dores e nestes casos se destacam os de familiares que moram em casas 
construídas por parentes ou em terrenos de parentes. Também se encon-
tram os empregados de propriedades, como os caseiros (AMBIENTAL, 
2014, p. 52).

Ou seja, dos 322 domicílios, 177 deles são ocupados por sem-terra, 
portanto não estariam aptos a receber as indenizações em caso de im-
plantação da barragem. O estudo reconhece, porém, a grave situação de 
vulnerabilidade e afirma que

[…] constata-se que este grupo apresenta situação de extrema vulnerabi-
lidade frente ao impacto, na medida em que não possuem documentação 
da posse de suas residências, principalmente no caso dos caseiros e traba-
lhadores que moram nas propriedades. Frente ao impacto da alteração no 
uso do solo pela desapropriação, não possuem garantias que serão con-
templados pelos proprietários e/ou patrões no processo de negociação e/
ou realocação (AMBIENTAL, 2014, p. 72).

O Rima reconhece, ainda, que o reservatório criará um grave quadro 
de insegurança alimentar no município e na região metropolitana, assim 
como provocará a alta do preço dos alimentos:

Em decorrência da produção agropecuária da ADA ser destinada em 
grande parte para o Ceasa/RJ e em menor parte para o próprio município 
de Cachoeiras de Macacu, o encerramento das atividades agropecuárias 
na ADA pode afetar tanto a Ceasa quanto o comércio de alimentos no 
município, causando desabastecimento e aumento nos preços dos produ-
tos para o consumidor (AMBIENTAL, 2014, p. 72).

O custo total apresentado de implantação da barragem do rio 
Guapiaçu no Projeto Macacu é da ordem de R$ 148,4 milhões. Mes-
mo considerando um universo subdimensionado do total de pessoas 
atingidas pela barragem do rio Guapiaçu, o valor relativo aos custos de 
desapropriação das terras e benfeitorias é de R$ 74,4 milhões. O custo 
dos serviços e obras civis relativos à obra do empreendimento, aqueles 
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destinados a estrutura do reservatório, é de R$ 73,9 milhões. Ou seja, o 
custo relativo às desapropriações de terras e benfeitorias é superior ao 
custo da obra necessária para construção do reservatório. Como aponta 
a AGB (2014), 

[…] o custo social da obra, apesar de superar o custo total de implanta-
ção, ainda continua à mercê da agenda de desenvolvimento estadual, que 
tem priorizado os grandes projetos em detrimento das condições de vida 
e trabalho da população. (AGB, 2014, p. 48).

Já no Decreto nº 44.457, de 1 de novembro de 2013, o valor apresen-
tado relativo às desapropriações é de R$ 13,8 milhões, o que contrasta 
consideravelmente com o apontado pelo Rima. Este é mais um dos dados 
que não são apresentados de forma coerente.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) provoca impor-
tante inflexão no território através da disputa pelo conceito de atingi-
do(a) ao contrariar a concepção adotada no EIA/Rima e ratificada pelo 
Estado em que são consideradas apenas as pessoas que se encontram 
sobrepostas ao espelho d’água do reservatório e aquelas que se encon-
tram no raio de 1 km do lago. É sobre esta ótica que são identifica-
dos apenas 998 pessoas e 322 domicílios atingidos pelo projeto. Para 
o MAB, a dimensão de ser atingido passa pelo complexo processo de 
mudança social ocasionado pelo deslocamento compulsório, entenden-
do que a identificação dos(as) atingidos(as) não se limita apenas aos 
impactados pela construção dos reservatórios, mas a qualquer obra e 
intervenção associada ao empreendimento em si. A identificação dos 
tipos de impactos gerados deve passar pelo i) deslocamento compulsó-
rio; ii) perda de terras e outros bens; iii) perda ou restrição de acesso a 
qualquer dimensão que materialize o modo de vida local; iv) perda ou 
redução dos meios de sustento; e v) quando há ruptura de circuitos eco-
nômicos. Nesse sentido, são também atingidas as pessoas localizadas à 
jusante da barragem, que, em geral, só tem os impactos percebidos após 
o enchimento dos reservatórios, já que são estruturalmente alteradas as 
condições de reprodução da vida, as redes de sociabilidade, as dimen-
sões culturais e identitárias dos grupos que compõem este universo. 
Ademais, as perdas de natureza afetiva, simbólica e cultural não são 
passíveis de quantificação ou indenização financeira, e qualquer sujeito 
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que viva e dependa da área impactada, mesmo que este não possua o tí-
tulo legal de propriedade, vínculo legal de emprego ou de formalização 
de ocupação e/ou atividade, é atingido pelo empreendimento (MAB, 
2011).

O Mapa 1, produzido através de metodologias participativas, expressa 
o caráter difuso dos impactos ocasionados pelo projeto de construção 
da barragem em que 11 comunidades são potencialmente atingidas. A 
principal estrada vicinal, responsável por articular os circuitos de socia-
bilidade e socioeconômicos, é afogada em quase toda totalidade. Trata-
-se do principal canal de escoamento diário da produção de alimentos 
da região, pois liga os assentamentos à RJ-122, que dá destino ao Ceasa, 
em Irajá. As comunidades Anil e Serra Queimada, considerando a cons-
trução do projeto, passariam a se encontrar em situação de isolamento. 
Ambas, além das comunidades de Boa Sorte, Areal e Matumbo, não são 
consideradas atingidas pelo projeto. Campos de futebol, escolas, postos 
de saúde, cemitérios, granjas, galpão de alimentos e áreas de extração ar-
tesanal de areia são completamente afogadas ou têm seus acessos blo-
queados pelo espelho d’água. 
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Mapa 1. Projeto Barragem Rio Guapiaçu: impactos, impedimentos e restrições

Fonte: AGB (2015)
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A partir da elaboração do documento “Impactos Sociais da barragem 
do Guapiaçu” (2015), constitui-se um dossiê produzido pelo próprio mo-
vimento a partir da participação popular, cujo objetivo é criar um estudo 
que apresente uma versão dos(as) atingidos(as) sobre o conflito pela bar-
ragem. De início, o documento aponta as diretrizes que regem o dossiê, 
ao mesmo tempo em que são apresentadas as bandeiras de luta do movi-
mento, reivindicando que:

- seja iniciada a análise de alternativas à barragem do Guapiaçu, priori-
zando tecnologias que primam pela recomposição florestal e a preserva-
ção ambiental como um todo, condição essa capaz de aumentar a capaci-
dade de armazenamento de água no solo;
- seja cancelado o licenciamento da barragem do Guapiaçu;
- seja realizada uma auditoria social externa no vale do Guapiaçu para 
que se comprovem as graves omissões produzidas no âmbito do EIA e 
Rima do projeto;
- seja criada uma política estadual de direitos para as populações atingi-
das por barragens do estado do Rio de Janeiro, marco legal este capaz de 
produzir um ambiente de maior segurança e prosperidade para as pes-
soas que vivem em condição de ameaça. (MAB, 2015, p. 5).

O dossiê identifica um padrão de violação de direitos humanos no 
Vale do Guapiaçu que é comumente praticado em territórios em conflitos 
por barragens, como aponta o relatório da Comissão Especial Atingidos 
por Barragens, organizado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pes-
soa Humana (CDDPH, 2011). O MAB denuncia, portanto, a existência 
de pelo menos cinco violações de direitos no território: i) falta de infor-
mação, através da omissão ou recusa no fornecimento de informação, 
falta de assessoria jurídica, uso de linguagem inacessível, fornecimento 
de informações falsas e/ou contraditórias e a precariedade e insuficiên-
cia dos estudos técnicos; ii) definição restritiva e limitada do conceito de 
atingido; iii) omissão das especificidades socioeconômicas e culturais das 
populações atingidas; iv) omissão diante das necessidade particulares de 
grupos vulneráveis, como idosos e portadores de necessidade especiais; e 
v) lacuna e/ou má explicação da legislação (MAB, 2015, p. 22-23).

Entre as múltiplas formas de impactos materiais já ocasionados e po-
tencialmente ocasionados pelo projeto da barragem, são identificados: i) 
inundação de terras de cultivo; ii) inundação de parte de propriedades; 
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iii) instalação de Área de Preservação Permanente, o que abrangeria mais 
1.190 hectares de terras inviabilizadas; iv) isolamento de famílias ou di-
ficuldade de acesso; v) inundações e/ou enchentes frequentes vi) enchar-
camento do solo em função da elevação do lençol freático; vii) destrui-
ção de mercados consumidores e fornecedores; fechamento de escolas e 
postos de saúde; viii) encerramento de postos de trabalho na agricultura; 
e ix) falta de investimentos públicos na região influenciada pela possibili-
dade de construção do reservatório (MAB, 2015, p. 11-12).

Em contraposição às 322 residências e 998 pessoas atingidas aponta-
das pelo Rima da barragem, o MAB identifica um universo de 765 famílias 
cujo universo de pessoas atingidas salta para 3 mil pessoas. Do total de fa-
mílias mapeadas, 309 foram identificadas como sem-terra, o que aponta 
a extrema vulnerabilidade quando considerada a lógica de indenização 
e reassentamento adotadas pelo Estado brasileiro. O Mapa 2 apresenta a 
estrutura fundiária do vale do Guapiaçu.

O projeto de construção da barragem-reservatório do rio Guapiaçu in-
cide sobre uma região historicamente marcada por conflitos pela terra e 
que se atualiza para a luta pela terra e água desde a primeira proposta de 
construção do reservatório, da década de 1980. São gerações que têm o de-
senvolvimento de suas histórias de vida atravessadas pela luta da garantia 
do controle das condições básicas que desenvolvem seus processos socio-
metabólicos. Esta geografia-histórica dos conflitos no vale do Guapiaçu nos 
traz a dimensão de um acúmulo desigual de espaço-tempos que paulatina-
mente re-cria trajetórias de vidas e de lutas de homens e mulheres. Toda 
vez que há uma ameaça de ruptura metabólica, são re-criadas estratégias de 
ação e resistência que visam manter a existência destas dinâmicas. Assim 
foi quando estas famílias não possuíam terras para plantar e viver. Da mes-
ma maneira, resistiram à primeira proposta de construção da barragem no 
rio Guapiaçu, rechaçada após a organização popular. Este projeto reaparece 
através de outra conjuntura, desta vez mais complexa, já que envolve um 
fenômeno diretamente relacionado a uma conjuntura global de expansão 
do capital sobre as terras e águas. Mesmo assim, mais uma vez, são re-cria-
das as estratégias de resistência e que fazem com o projeto do Estado e do 
capital tenham que se re-articular para tentaram, constantemente, a legiti-
midade da proposta. Na medida em que conflitos territoriais são paulati-
namente apresentados sobre um mesmo território, há um acúmulo de vida 
e de experiências marcadas justamente sobre estes processos, permitindo, 
portanto, uma importante e complexa capacidade de re-existência.
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Mapa 2. Projeto Barragem do Guapiaçu – Estrutura Fundiária (2016)

Fonte: AGB (2016)
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As contradições apontadas quando analisados os três projetos; as ir-
regularidades no tocante ao conflito de interesse entre a SEA e o Inea 
no processo de licenciamento da barragem; a não garantia de que a bar-
ragem solucionará o déficit de abastecimento a médio e longo prazo; o 
subdimensionamento do total de atingidos(as); os decretos emitidos pelo 
então governador do ERJ Sérgio Cabral antes que fossem apreciados o 
EIA/Rima do empreendimento e a contradição sobre a concepção do re-
servatório que ora é condicionante, ora é um empreendimento específico 
passível de licenciamento, são alguns dos elementos que mostram que 
esta barragem é, na realidade, uma estratégia do ERJ em viabilizar uma 
agenda de desenvolvimento que tem sido pautada desde 2007. Desde 
quando o projeto é “desengavetado”, ele é tratado como um fato consu-
mado, e as justificativas para sua implantação vão sendo gradativamente 
alteradas a partir da mudança de conjuntura. 

Com a crise da Petrobras, que levou à paralisação temporária das 
obras em diversos momentos, há um redimensionamento do tamanho e 
importância do Comperj, o que acaba provocando uma mudança de toda 
a conjuntura projetada para a região. A crise financeira e política pela 
qual passa o governo do ERJ retira de suas capacidades a possibilidade 
de pautar a construção de qualquer empreendimento de grande porte 
econômico e de alto custo social e ambiental. Porém, para prosseguir com 
as estratégias de construção da barragem, vão sendo alterados os argu-
mentos que buscam legitimar o empreendimento, e cada vez mais ele se 
distancia do Comperj e é atrelado à crise hídrica. 

Há fortes contradições presentes no discurso de crise hídrica proferi-
do pelo governo do ERJ, pela SEA, pelo Inea, pelo CERHI e pelos diver-
sos setores do capital. Apontar a existência de uma crise hídrica significa 
defender a inexistência de água suficiente para o abastecimento da popu-
lação. Para isso, é preciso que haja um sistema eficiente de gestão da água 
capaz de apontar onde e como está distribuído o uso por setor. Debates 
técnicos que se colocam descolados da disputa política e pelo poder, na 
realidade, fundamentam o discurso de crise e por isso servem aos setores 
que mais consomem a água. É preciso desconstruir o debate pragmático 
sobre a água e buscar apontar que a crise hídrica não existe por conta de 
uma suposta falta de água, mas por conta dos cercamentos que têm se 
intensificado nas últimas décadas e que levam ao controle sobre a água, 
definindo quem usa, quando usa, como usa e onde usa.
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Afinal, para quem iria a água da barragem?

No dia 28/1/2015, após se reunir com a então presidenta Dilma Rous-
seff, o então governador Luiz Fernando Pezão começou a dar indícios 
de que um novo discurso seria pautado para legitimar a construção da 
barragem-reservatório do rio Guapiaçu. Em um contexto de “crise hí-
drica”, que se arrastava pelo sudeste do país desde 2014, Pezão afirmou 
que a articulação com o governo federal era de fundamental importância, 
pois este poderia ajudar em obras que poderiam ser feitas “no futuro”, 
tomando “medidas imediatas para que a gente não sofra o que outros 
estados estão sofrendo”, afirmou o governador. No primeiro mês de 2015, 
o estado fluminense dava o recado: caso a seca passasse do mês de maio 
daquele ano, “medidas drásticas teriam que ser tomadas”.

A gente já veio trabalhando nos últimos quatro anos com um período de 
seca muito intensa. Então tomamos várias medidas, até com os recursos 
disponibilizados pelo governo federal, e agora estamos vendo outras for-
mas de estar aumentando a nossa reservação, de tirar do papel a represa 
de Guapiaçu, que vai beneficiar Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.12 

Passados nove meses, no dia 22/10/2015, o então secretário do Am-
biente André Corrêa e o governador Pezão afirmaram em reportagem 
publicada pelo Globo que o projeto do governo do estado estava em fase 
avançada, e que tanto o EIA quanto o projeto executivo ficariam prontos 
até o mês de novembro. A fala do secretário do Ambiente deixa claro que 
não são os parâmetros técnicos que prevalecem durante a análise de via-
bilidade do empreendimento, já que o mesmo se adianta ao processo de 
licenciamento, antes de sua finalização, garantindo sua realização. André 
Corrêa constrói uma estratégia de discurso cujo objetivo é culpabilizar os 
agricultores e agricultoras do Guapiaçu, colocando-os contra a popula-
ção do leste fluminense:

A decisão do governo é fazer as duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. 
A grande dificuldade nesse projeto da barragem de Guapiaçu é de natureza 

12 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/editoria/cidadania-e-inclusao/2015/01/pe-
zao-descarta-a-realizacao-de-obras-emergenciais-no-rj. Acesso em: 29 maio 2018.
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fundiária. A gente não vai sair atropelando, as pessoas têm identidade com 
a terra. Óbvio que são 80 pessoas de um lado e 3 milhões do outro. Essa 
barragem é importante para 3 milhões de pessoas. (ELIZARDO, 2015).

Oitenta pessoas é o número que o secretário do Ambiente utiliza para 
deslegitimar a resistência e a importância dos homens e mulheres que lá 
vivem. Naquela altura, estava em elaboração o segundo EIA sobre a cons-
trução da barragem do rio Guapiaçu. André Corrêa afirmou que estava 
acompanhando o processo de produção do segundo estudo, porém os 
documentos apontam um universo de impactados de 350 famílias, de-
monstrando um profundo desconhecimento do processo ou uma cons-
ciente estratégia de legitimação do empreendimento frente aos custos 
sociais. 

Ademais, já havia sido realizada uma audiência pública, mobilizada 
pela ampla capacidade política e de resistência dos homens e mulheres 
organizados no MAB, através da Comissão de Trabalho, Legislação So-
cial e Seguridade Social da Alerj, em 29/4/2014. Esta articulação ocorre 
justamente pela ausência de informações oficiais por parte do Estado. 
Além da audiência realizada no dia 6/3/2015, o secretário André Cor-
rêa é cobrado para estar presente em reunião convocada pelo MAB na 
comunidade de Serra Queimada, no Guapiaçu. Nesta reunião, compa-
recem tanto o secretário como o subsecretário de Estado de Projetos e 
Intervenções Especiais, Antônio da Hora. Portanto, André Corrêa sabia 
muito bem que não eram apenas 80 famílias atingidas, mas assim o fez 
para culpabilizar os agricultores e agricultoras pela falta de água no leste 
metropolitano e para minimizar os impactos sociais. Vale ressaltar que, 
nesta reunião, André Corrêa afirmou categoricamente que a barragem do 
Guapiaçu não servirá ao Comperj:

Não é verdade, é mentira essa história de que a barragem é pro Com-
perj. Não é verdade, é mentira. Eu quero dizer isso com muita clareza. A 
água do Comperj vem do reúso da Cedae, da lavagem de filtros da Cedae. 
(BARRAGEM..., 2015).

Parece que não havia muita clareza dentro do próprio governo do es-
tado sobre o destino que será dado às águas de uma eventual barragem. 
No mesmo dia em que André Corrêa afirma que o EIA estava sendo con-
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cluído junto ao projeto executivo, o governador Pezão afirma, ao lado de 
seu secretário, o seguinte:

Queremos muito que saia (a barragem). Temos recursos alocados para 
isso. A gente tem que fazer essa barragem para dar segurança hídrica pro 
Comperj, pra Niterói, pra São Gonçalo e para toda aquela região. (ELI-
ZARDO, 2015).

O descolamento do projeto da barragem ocorre justamente no mo-
mento em que se inicia a crise da Petrobras e as obras do empreendi-
mento são paradas, capitaneadas pelos impactos da Operação Lava Jato.13 
Este distanciamento estrategicamente provocado pelo governo do ERJ, 
que passa a colocar a barragem como resolução da crise hídrica, esconde 
elementos substanciais que envolvem a má gestão técnica e política dos 
“recursos hídricos” no estado. Há dois elementos centrais que apontam a 
necessidade de se problematizar o consenso da escassez hídrica promul-
gado pelo Estado. 

As perdas físicas de água no abastecimento

As perdas físicas de água ao longo das redes de distribuição caracterizam-
-se como mais um dos entraves relativos à gestão dos recursos hídricos 
no Brasil. Estas perdas podem ocorrer através de vários motivos, que vão 
desde vazamentos, erros de medição, lavagem de filtros e decantadores 
das estações de tratamento até o consumo clandestino. O fato é que a pre-
sença elevada destes índices apresenta uma maior necessidade de plane-
jamento, manutenção e investimentos no setor. O Brasil apresenta um re-
trocesso no tocante a estas perdas, já que em 2012 estes índices chegavam 
a 36,9% de água própria para o consumo humano desperdiçada, número 
que é elevado para 38,1% em 2016 (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).

O Gráfico 1 traz uma análise comparativa em nível internacional re-
lativo aos índices de perdas físicas e nos apresenta uma importante con-
juntura regional e nacional. Entre os 11 países que apresentam perdas 

13 Entre governadores, presidentes da Alerj e secretários, foram presos em algum mo-
mento: Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Jorge Picciani, Paulo Melo.
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superiores a 30%, oito se encontram na América Latina (Uruguai, Co-
lômbia, Costa Rica, Argentina, Honduras, Brasil, Peru e Equador). Paí-
ses como México, China e Estados Unidos, que possuem uma elevada 
densidade demográfica, apresentam índices de perdas de 24,1%, 20,5% 
e 12,8%, respectivamente. Quando analisados os “países desenvolvidos”, 
a média destes índices é de 15%, estando o Brasil 23 pontos percentuais 
acima (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). Tais dados denotam que, 
se houver maiores investimentos públicos, é possível alcançar índices de 
perda física considerados satisfatórios, o que aumentaria a distribuição 
de águas, diminuindo, consequentemente, o problema do stress hídrico 
urbano presente em algumas regiões do país.

Gráfico 1. Índice internacional de perdas físicas (2016)

Fonte: Instituto Trata Brasil (2018)

Quando analisadas as cem maiores cidades da América Latina, os ín-
dices de perda são alarmantes e chegam a 42,18%, o que significa que 
quase metade da distribuição é desperdiçada. Os índices de perdas físi-
cas das cem maiores cidades do Brasil também chegam a 42% do total 
de água distribuída. Cabe ressaltar que o ERJ é responsável pelo terceiro 
melhor índice entre todas as unidades da federação, com suas perdas che-
gando a 31% do total de água distribuída. 



A falácia da escassez 267

O PERHI do estado do Rio de Janeiro aponta dados alarmantes refe-
rentes às perdas físicas das águas nas Estações de Tratamento de Água. 
A Região Hidrográfica (RH) da Baía de Ilha Grande perde 31% de suas 
águas potáveis, a RH do Guandu 40%, a RH do Médio Paraíba do Sul 
41%, a RH Piabanha 31%, a RH da Baía de Guanabara 34%, a RH Lagos 
São João 38%, a RH Rio Dois Rios 36%, a RH Macaé e das Ostras 20%, e a 
RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 38%. O Gráfico 2 aponta as perdas 
físicas de água referentes aos sistemas integrados.

Gráfico 2. Índices de perdas físicas de água dos Sistemas  
Integrados – estado do Rio de Janeiro, 2014 (%)

Fonte: Coppetec (2014)

Quando analisados os índices de perdas dos municípios que com-
põem a região metropolitana do ERJ, os municípios localizados na Bai-
xada Fluminense, como Japeri e Mesquita, apresentam perdas de mais 
de 50% (AGB, 2015), conforme aponta a Tabela 2. São Gonçalo, Itaboraí 
e Niterói, que seriam eventualmente abastecidos pela barragem do Gua-
piaçu, têm mais de um quinto da sua água perdida dentro do próprio 
sistema. Niterói, por exemplo, chega a perder 26,5% da água captada, en-
quanto São Gonçalo desperdiça 23,7%, e Itaboraí, 21%. 
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Tabela 2. Índices de perdas físicas nos municípios da  
região metropolitana do Rio de Janeiro – 2013 (%)

Municípios da RM do Rio de Janeiro Índice de Perdas na distribuição (%)

Guapimirim -
Cachoeiras de Macacu 1,35

Paracambi 19,68
Itaboraí 21,02

Magé 22,32
Maricá 22,32

Rio Bonito 22,61
Tanguá 22,89

São Gonçalo 23,71
Seropédica 25,81

Niterói 26,55
Rio de Janeiro 28,49

Itaguaí 29,15
Nilópolis 35,97

Queimados 36,84
Duque de Caxias 38,03

Nova Iguaçu 39,40
São João de Meriti 44,95

Belford Roxo 45,46
Japeri 51,24

Mesquita 52,50

Fonte: AGB (2015), a partir de dados do SNIS

As simulações apresentadas no PERHI afirmam que, se realizados 
investimentos nos sistemas de distribuição, os índices de perdas pode-
riam cair para 12% em algumas regiões hidrográficas, cuja média pode-
ria alcançar 7% em todas as bacias hidrográficas (COPPETEC, 2013). 
A partir das recomendações da Coppetec para a instalação do progra-
ma de redução de perdas físicas de água nos sistemas integrados, seria 
possível gerar uma economia de 5.000 l/s na demanda de água, o que 
é equivalente à mesma vazão apontada para a barragem do Guapiaçu 
(AGB, 2015). Ou seja, seria possível assegurar o abastecimento de água 
da população do leste metropolitano sem a construção da barragem do 
Guapiaçu.
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As desigualdades no acesso à água na região metropolitana do Rio de Janeiro

O segundo elemento que deve ser problematizado é ainda mais grave e 
diz respeito à desigualdade na distribuição da água e que se articula com 
a falácia da suposta eficiência da gestão dos recursos hídricos no estado. 
Na 73ª Reunião Ordinária do CERHI, uma das representantes do Inea 
afirmou que a instituição possui apenas 20% do universo total de usuá-
rios outorgados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH).14

O Inea15 possui 31% dos registros checados e cadastrados no Siste-
ma Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. Os outros 69% 
não tiveram seus registros concluídos e/ou checados pelo instituto. Vale 
ressaltar que este número diz respeito apenas ao universo de registros 
declarados. Estes dados indicam uma importante ineficácia do órgão am-
biental, já que está em discussão o total da vazão da água retirada para 
diversos fins no estado fluminense e que, supostamente, este instrumento 
deveria subsidiar o conhecimento real da demanda pelo uso da água para 
implantação de instrumentos das políticas de recursos hídricos. Ou seja, 
o fato de o Inea desconhecer cerca de 70% dos registros de retirada de 
vazão torna passível de questionamento a afirmação de que o estado do 
Rio de Janeiro não dispõe de água suficiente para o abastecimento de todos 
os setores e, principalmente, para a população.16

14  Instituído pela ANA a partir da Resolução nº 317, de 26 de agosto de 2003, o CNARH 
torna o registro obrigatório de pessoa física e jurídica de direito público ou privado usuá-
ria de recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) que captam água, lançam efluentes 
ou realizam demais interferências diretas em corpos hídricos (rio ou curso d’água, reser-
vatório, açude, barragem, poço, nascente etc.). Os dados contidos no cadastro são autode-
claratórios e contêm informações sobre vazão utilizada, local de captação, denominação e 
localização do curso d’água, empreendimento do usuário, sua atividade ou a intervenção 
que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento de efluentes.
15 A partir de informações requeridas ao Inea via Lei de Acesso à Informação, foi possível 
ter acesso aos dados primários referentes ao cadastro dos usuários de águas superficiais e 
subterrâneas da totalidade do estado do Rio de Janeiro (outorgados – com CNARH, sujeitos 
à outorga – sem CNARH – e de uso insignificante), discriminados por bacia hidrográfica/
microbracias/municípios, incluindo informações sobre a vazão utilizada, local de captação, 
denominação e localização do curso d’água, empreendimento do usuário, sua atividade, inter-
venção que realiza ou pretende realizar, como derivação, captação e lançamento de efluentes.
16  Todos os estudos referentes aos volumes de água utilizados por setor do ERJ conside-
ram apenas os números com registro CNARH. Os pedidos de outorga em análise, os não 
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Com o intuito de construir um mapeamento do uso da água por setor 
na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi realizada uma análise crí-
tica dos dados disponibilizados pelo órgão ambiental. O objetivo era ve-
rificar se há um padrão estrutural da desigualdade do consumo de água, 
conforme os dados apresentados anteriormente quando considerados o 
setor do agronegócio, mínero-metal-siderúrgico e de bebidas alcoólicas. 
O resultado é apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3. Uso da água por setor – região metropolitana do  
Rio de Janeiro (registros com e sem CNARH: 2006-2017)17

USO POR SETOR VAZÃO ANUAL (m³) PARTICIPAÇÃO NO TOTAL 
DA VAZÃO CONSUMIDA

Abastecimento público 2.572.998.645 64,57%
Aquicultura 5.418.195 0,13%
Criação animal 2.208.210 0,05%
Esgotamento sanitário 0 0%
Indústria 771.482.881,5 19,36%
Irrigação 260.592,88 0,006%
Mineração 152.601.526,1 3,82%
Outro 173.044.614,51 4,34%
Termoelétrica 306.369.360 7,68%
TOTAL 3.984.384.025 100%

Fonte: D’ Andrea Costa (2018).

consistidos e os usos insignificantes são descartados. Esta base de cálculo nos incorre ao 
erro de entender que estes são números que representam a totalidade do volume de água 
consumido por setor, quando na verdade são referentes a apenas 31% do universo total 
de registros mapeados pelo Inea, portanto a análise aqui realizda leva em consideração os 
registros com e sem CNARH.
17 Os dados apresentados correspondem à vazão anual consumida pelos setores elenca-
dos e se limitam àquela que ocorre na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. 
Foram analisados 1.850 cadastros, e os resultados obtidos levam em consideração os que 
possuem (50,7%) e os que não possuem (49,3%) registro CNARH. O resultado apresenta-
do carece da explanação metodológica que viabilizou a identificação dos volumes de água 
utilizados por cada um dos setores e são apresentados a seguir: I) A partir da primeira 
análise, que se objetivou em dimensionar a participação de cada setor no universo da 
vazão consumida na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi possível identificar que 
o “setor” Outros era responsável por praticamente 50% deste consumo. Identifica-se, en-
tão, uma primeira questão importante: é considerado no uso da água do setor Indústria 
da Transformação e da Indústria Extrativa apenas as águas utilizadas “diretamente” no 
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O setor Abastecimento Público aparece como o maior responsável 
pelo consumo de água na região metropolitana do Rio de Janeiro, com 
uma vazão anual de 2,5 trilhões de litros, equivalente a 64,57% do total. 
Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), 
o consumo médio per capita do ERJ é de 248,31 l/hab/dia, portanto este 
montante seria equivalente ao consumo anual de uma população de 28,3 
milhões de pessoas. Supostamente, poderia garantir o abastecimento de 
toda a população do estado do Rio de Janeiro. Isto leva ao erro quem 
acredita que há uma suposta distribuição saudável do consumo de água 
entre os setores, já que aquele responsável pelo abastecimento aparece 
como o maior consumidor. Duas questões importantes precisam ser con-
sideradas, uma vez que há elementos por trás deste dado que devem ser 
destrinchados para que se tenha uma dimensão realista sobre o consumo 
hídrico na região. 

Em primeiro lugar, este setor não é responsável apenas por captar, tratar 
e distribuir água para os domicílios integrados à rede de distribuição. A Re-
solução nº 317/2003 da ANA torna obrigatório o requerimento de outorga 
pelo direito ao uso da água de qualquer pessoa física e jurídica de direito 
público ou privada os usuários de recursos hídricos que captam, super-
ficial ou subterrânea, lançam ou provocam qualquer interferência direta 
em recursos hídricos. Significa que qualquer empreendimento industrial 
e/ou comercial que não se enquadre nestes termos e que receba a prestação 
de serviços – público ou privado – de água e esgotamento sanitário não é 
considerado um usuário de recursos hídricos, logo não há necessidade de 
requerimento de outorga, portanto apenas as concessionárias públicas e 

processo de produção dos seus bens materiais. Ou seja, toda a água captada e utilizada 
para lavagem de pátios, máquinas, caminhões, limpeza, abastecimento dos(as) trabalha-
dores(as), resfriamento de maquinário etc. destes setores são classificados como uso “in-
direto” e por isso identificados como “Outros” usos; II) Desta forma, foi necessário des-
membrar o “setor” Outros para chegar aos dados da vazão total consumida pela Indústria 
da Transformação e da Extrativa. Durante esta etapa, foi possível verificar a sobreposição 
dos dados que ocorre durante o processo autodeclaratório e que leva ao resultado anun-
ciado anteriormente: em um primeiro momento, os dados referentes aos “usos indiretos” 
são classificados como Outros, mas, ao preencher a coluna relativa ao Cadastro Nacional 
de Atividades Econômicas, torna-se possível identificar a finalidade a qual é retirada e 
consumida a vazão declarada; III) Após o desmembramento dos dados contidos na pla-
nilha, foi possível identificar a dimensão real do volume da vazão captada e utilizada pela 
Indústria da Transformação e Extrativa. A presente tabela apresenta, portanto, o resulta-
do deste processo metodológico. 
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privadas possuem os dados referentes ao consumo de água deste universo. 
Desta forma, em mapeamento realizado junto ao Instituto Pacs e ao Insti-
tuto Mais Democracia, que segue em andamento, verifica-se que é a Cedae 
a maior consumidora de água da região metropolitana do estado do Rio 
de Janeiro. Desta análise surge uma questão estrutural para que se possa 
realizar um mapeamento aprofundado sobre os maiores consumidores de 
água na região em questão: quais são os maiores clientes comerciais em ter-
mos de volume (m³/ano) de água tratada da Cedae? Esta foi a informação 
solicitada à empresa em dezembro de 2018 através da Lei de Acesso à In-
formação. Após negação da publicização da informação requerida e apre-
sentação de recurso, a Cedae, em maio de 2019, voltou a negar o pedido 
alegando que este é um dado considerado estratégico e que se resguarda da 
apresentação de informações, prevista no Art. 173 da Constituição Federal, 
já que empresas públicas que exploram atividades em regime concorrencial 
não estão obrigadas a divulgar informações sobre seus negócios, sempre 
que esta divulgação puder expor a estratégia da empresa e que possa vir a 
fornecer vantagem competitiva aos seus concorrentes. Há, portanto, um 
universo de clientes comerciais que consomem água tratada da Cedae cujo 
volume permanece sob sigilo, e o acesso a estas informações torna-se cen-
tral para permitir o acesso público e democrático. Há uma questão que é de 
interesse da sociedade como um todo, sobretudo quando há o debate sobre 
uma suposta escassez hídrica. 

O segundo fator se relaciona com o já apresentado problema es-
trutural relativo às perdas físicas de água dos sistemas integrados de 
abastecimento. Os sistemas Guandu/Lajes/Acari, região metropolitana 
do Rio de Janeiro e Imunana-Laranjal são responsáveis pelo abasteci-
mento de quase a totalidade dos municípios que compõem a região. 
Ambos operam com índices de perda em torno de 45%, 40% e 25%. 
Ou seja, a cada 100 litros de água distribuída, perdem-se cerca de 45, 
40 e 25 litros, respectivamente, entre a Estação de Tratamento de Água 
e a torneira dos domicílios e demais estabelecimentos integrados aos 
sistemas.

Quando os dados referentes aos setores Indústria, Mineração e Ter-
moelétrica são consolidados, o consumo de água por ano na região che-
ga a 1,2 trilhão de litros, equivalente a 30,86% do total. Com este vo-
lume, é possível abastecer uma população de 13,5 milhões de pessoas, 
exatamente a mesma projeção populacional do IBGE para a região me-
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tropolitana do Rio de Janeiro (D’ANDREA COSTA, 2018). A desigual-
dade estrutural política e de poder relativa ao acesso à água se intensifi-
ca e agrava quando analisado o consumo de água da maior siderúrgica 
da América Latina, localizada no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. Ela é responsável por metade do consumo anual de água 
quando considerada a totalidade dos três setores analisados.

Segundo D’Andrea e Xavier (2019), a Ternium Brasil consome 
anualmente 570 bilhões de litros de água por ano, o suficiente para 
o abastecimento de toda a cidade do Rio de Janeiro. Se considerada a 
média nacional, o consumo equivalente chega ao de 10 milhões de ha-
bitantes. O cenário se torna ainda mais grave quando considerado todo 
o período outorgado (2017-2021), já que em quatro anos de operação 
a siderúrgica se apropria de um volume de água que poderia abastecer 
24 milhões de pessoas. E, nesse caso, se encontra mais uma contradi-
ção que sustenta a falácia da crise hídrica: aquela que defende que a 
solução para a escassez hídrica está na dotação de um valor econômico 
ao bem natural. A Ternium Brasil paga apenas R$ 5.390,86 por dia para 
retirar 433,7 mil litros por segundo (ou 1,5 bilhão/dia) do Canal São 
Francisco. 

A proposta de construção da barragem do rio Guapiaçu defende que a 
água reservada será destinada para os municípios de Itaboraí, São Gonçalo e 
Niterói, já que o Sistema Imunana-Laranjal – responsável pelo abastecimento 
desta região – tem operado no limite de sua capacidade de oferta. Porém, não 
há qualquer estudo que faça um levantamento relativo ao uso da água por 
setor no próprio município de Cachoeiras de Macacu e o impacto deste cená-
rio sobre a vazão da bacia hidrográfica Guapi-Macacu. Neste sentido, foram 
analisados os dados referentes ao município de Cachoeiras de Macacu, e o 
resultado aponta para um controle sobre o uso da água ainda maior quando 
aglutinados os dados do setor industrial e mineral. 
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Tabela 4. Uso da água por setor – Cachoeiras de Macacu  
(Registros com e sem CNARH: 2006-2017)

Uso por setor Vazão anual
(M³)

Participação no total  
da vazão consumida  

do município

Abastecimento público 0 0,00%

Aquicultura 2.050.190,40 6,49%

Criação animal 2.190 0,01%

Indústria 19.898.356,76 62,97%

Irrigação 192.656 0,60%

Mineração 9.249.936,52 29,27%

Outro 202.949,40 0,66%

Total geral 31.596.279,08 100,00%

Fonte: D’ Andrea Costa (2018).

É importante ressaltar que o sistema de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário do município é de responsabilidade da Autarquia 
Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu (Amae),18 por isso 
o setor “Abastecimento Público” não indica o volume. Chama atenção a 
participação do setor mineral, indicando importante presença no muni-
cípio, sendo, apenas ele, responsável pelo consumo de 29,27% do total da 
água captada. Quando aglutinados os dados dos setores industrial e mi-
neral, a vazão consumida equivale a 92,24% do total retirado dos corpos 
hídricos do município (D’ANDREA COSTA, 2018). 

Portanto, o consumo de água destes dois setores é de 29,1 bilhões de 
l/ano, o suficiente para abastecer 321.607 pessoas, o equivalente à po-
pulação de seis municípios de Cachoeiras de Macacu ou mais de um 
município de Itaboraí. Este montante inclui as águas de toda a Bacia 
Hidrográfica Guapi-Macacu, responsável por abastecer o Sistema Imuna-
na-Laranjal. Estas águas não são em sua totalidade captadas diretamente 

18 O município de Cachoeiras de Macacu integra o montante dos 16 municípios do 
estado do Rio de Janeiro cuja responsabilidade dos serviços de captação, distribuição e 
manutenção das redes de água potável e esgotamento sanitário não estão sobre responsa-
bilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) e nem 
concessionárias privadas. Logo, a incumbência por estes serviços é dada à AMAE. Criada 
através de Lei 1.601 de 15 de dezembro de 2005 é responsável pelo abastecimento de 
11.577 famílias, 1.091 estabelecimentos comerciais, duas indústrias e 117 órgãos públicos.
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dos rios Guapiaçu, Macacu e Caceribu, mas são águas cujo potencial de 
recarga fica comprometido, já que não completam o ciclo hidrológico. 
Do contrário, poderiam aumentar a capacidade de recarga da bacia, o 
que geraria maior captação do Sistema Imunana-Laranjal, diminuindo, 
portanto, o stress hídrico do leste metropolitano. Quando são realizados 
debates relativos ao assoreamento dos corpos hídricos do município, 
estes ficam restringidos aos fatores relacionados ao desmatamento das 
nascentes e matas ciliares e não são mencionados os volumes de água 
retirados por estes setores. 

Identificou-se também o registro referente à Ambev, que possui uma de 
suas plantas industriais em Cachoeiras de Macacu. Foram identificados nove 
registros divididos em três grupos e declarados em três datas diferentes. 

Tabela 7. Uso da água – Ambev – Cachoeiras de Macacu, RJ (2011-2017)

Data Decla-
ração

Cód. 
Dec.

Cód. 
Interfe-
rência

Nome Inter-
ferência

Latitu-
de (S)

Lon-
gitude 

(W)

Vazão 
Anual 
(m³)

Vazão 
Anual (l)

14/9/2011 
08:09 137510 257520 Rio Mariquita 

/ nº 1 22,4361 42,7555 693.792

400.507.200
14/9/2011 
08:09 137510 257521 Rio do Gato 

/ nº 2 22,4341 42,7608 788.400

14/9/2011 
08:09 137510 257522

Rio Manoel 
Alexandre / 

nº 3
22,4353 42,7552 2.522.880

30/11/2016 
16:05 287818 573549 Rio Mariqui-

ta / nº 3 22,4361 42,7555 693.792

400.507.200
30/11/2016 
16:05 287818 573548 Rio Guapia-

çu / nº 2 22,4341 42,7608 788.400

30/11/2016 
16:05 287818 573547

Rio Manoel 
Alexandre / 

nº 1
22,4352 42,7552 2.522.880

31/1/2017 
17:29 294233 589533 Ponto 3 22,4361 42,7555 693.792

400.507.20031/1/2017 
17:29 294233 589517 Ponto 2 22,4341 42,7608 788.400

31/1/2017 
17:29 294233 589233 Ponto 1 22,4352 42,7552 2.522.880

Fonte: D’ Andrea Costa (2018).

Os dados declarados em 2011 são referentes ao período em que esta 
planta industrial era de propriedade da Brasil Kirin. Em meados de 2016, 
a Ambev adquiriu a planta industrial de produção e envase de bebidas 
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alcoólicas e não alcoólicas da Brasil Kirin. Os outros registros são refe-
rentes a períodos posteriores a esta aquisição. Como os registros de 2016 
e 2017 apresentam mesma latitude e longitude, serão considerados ape-
nas os dados referentes ao ano de 2017. Portanto, apenas a Ambev capta 
da Bacia Hidrográfica do Rio Guapiaçu 400,5 milhões de litros de água 
por ano (D’ANDREA COSTA, 2018). Estes dados causam estranheza, já 
que os três registros apresentam exatamente os mesmos índices de vazão 
consumida em um período de seis anos. Isto significaria, portanto, que 
não houve qualquer alteração da produtividade da Ambev neste período, 
e nem mesmo quando a planta industrial era de propriedade da Brasil 
Kirin. 

Esta situação apontada em relação à Ambev explana um quadro de 
extrema importância, pois o Inea só averigua in loco os dados presentes 
no CNARH quando há alguma denúncia. Além de não haver qualquer 
tipo de fiscalização, quando um empreendimento estiver com sua ou-
torga vencida e quiser renová-la, este processo ocorre automaticamente, 
desde que os dados relativos à vazão declarada consumida sejam publi-
cados anualmente e estejam de acordo com o índice apresentado na so-
licitação de outorga de uso. Ou seja, se durante o pedido de renovação 
de outorga o sistema não acusar a ausência das declarações anuais do 
empreendimento, o mesmo não sofre fiscalização e tem sua renovação 
outorgada de forma automática.

O Inea sustenta que o sistema de fiscalização, cadastramento e con-
trole dos dados referentes à vazão anual consumida por setor do ERJ é 
o mais eficiente do Brasil. A partir de uma análise crítica deste quadro, 
é possível, então, dimensionar a crítica conjuntura relativa à “eficiente 
gestão dos recursos hídricos” do país. 

É importante frisar novamente que, se a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente não possuem um sistema 
capaz de aferir a real vazão consumida por setor, portanto dimensionar o 
impacto destas atividades sobre o ciclo hidrológico no ERJ, o governo do 
estado não pode afirmar que passamos por um quadro de crise hídrica, 
sobretudo quando aponta que esta ocorre devido à diminuição do volu-
me de chuvas em determinados períodos do ano. Menos ainda apontar a 
barragem do rio Guapiaçu como solução para um quadro especulativo, 
cujo impacto social, econômico e ambiental é extremamente elevado. 
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Considerações finais

Ao longo deste capítulo, apresentou-se como a disputa pela água se in-
tensificou em diferentes escalas, tendo como principal razão, não a falta 
dela, mas a elevação da concentração privada. A construção de uma nar-
rativa de que a água no planeta está acabando e de que é preciso tomar 
ações políticas para evitar a escassez se consolidou como discurso em 
diferentes segmentos da sociedade, governos e entre os agentes do capital 
globalizado, o que denominamos de “consenso da escassez hídrica”. Neste 
debate, o que pouco se revela é a crescente desigualdade estrutural do 
consumo de água, apropriada de maneira intensiva por setores do agro-
negócio, indústrias mínero-metal-siderúrgicas e de bebidas, fenômeno 
que se agravou nas últimas décadas por conta do boom das commodities.

O consenso da escassez, formulado na Declaração de Dublin em 
1992, teve a intenção de legitimar a apropriação do capital sobre a água, 
com soluções neoliberais de mercantilização dos recursos hídricos como 
saída para a “crise hídrica” e medidas individuais de culpabilização dos 
pequenos consumidores pelo seu mau uso. O apoio de uma tecnocracia 
composta por pesquisadores de universidades, ONGs e organismos in-
ternacionais foi fundamental para dar credibilidade ao discurso da escas-
sez, assim como para implementar mudanças regulatórias em diferentes 
países, como a Lei das Águas do Brasil de 1997 e os planos nacionais e 
estaduais decorrentes da nova lei. Previstas no novo marco regulatório, as 
estruturas de gestão pública foram amplamente capturadas por agentes 
do setor corporativo consumidor de água.

O conflito territorial em torno do projeto de construção da barragem 
do Guapiaçu expressa o processo perverso de espoliação e expropriação 
de pequenos agricultores em nome de uma falsa crise hídrica e para a 
apropriação da água para fins da reprodução e expansão do capital extra-
tivo, por meio de grandes projetos de desenvolvimento. A construção da 
barragem para o fornecimento de água para a região do Leste-Metropo-
litano do Rio de Janeiro existe desde os anos 1980, ameaçando os agri-
cultores que ali vivem. No entanto, foi no planejamento de construção do 
Comperj que a ameaça ganhou mais força e ações práticas. 

A implantação do grande projeto petroquímico criou uma demanda 
emergencial e excepcional de água, que sobrecarregaria ainda mais o sis-
tema deficitário existente. Neste contexto, o vale do Guapiaçu apareceu 
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como a solução técnica para solucionar os impactos da nova demanda in-
dustrial e decorrente da expansão urbana prevista. A barragem, então, é 
incorporada ao GPD petroquímico como condicionante ambiental para 
mitigar os impactos sobre a nova demanda por abastecimento de água. 
Ou seja, a mitigação dos impactos do GPD se tornou agente potenciali-
zador de novos conflitos.

O conflito em torno do projeto de construção da barragem se deu em 
diversas frentes e esferas, mobilizando diferentes atores sociais. A ameaça 
ganhou outra perspectiva quando, em 2013, o governo do estado do Rio 
de Janeiro decretou as terras a serem inundadas no Guapiaçu como de 
interesse social, determinando sua desapropriação mediante indeniza-
ção irrisória. Nesta conjuntura, a atuação do MAB foi fundamental para 
organizar a resistência na terra, fortalecer a identidade dos agricultores 
locais como atingidos por barragem, formar lideranças e promover ações 
diretas em defesa do território.

Travou-se também, no campo técnico, uma guerra de laudos, estu-
dos, mapas e informações, que levou ao cancelamento do primeiro EIA/
Rima e ao enfraquecimento da proposta. Consultorias e pesquisadores 
contratados pela Petrobras e pelo governo do estado, principais inte-
ressados na obra, colocavam o vale do Guapiaçu como a melhor opção 
locacional para a solução do déficit hídrico regional. Por outro lado, os 
mesmos estudos ignoravam a existência de moradores na região, con-
siderando-a como vazio demográfico. Nesta disputa discursiva, o GT 
de Agrária da AGB atuou de maneira direta na desconstrução do argu-
mento da barragem como solução, destacando a capacidade limitada do 
projeto em resolver o problema hídrico e, inclusive, apontando outras 
soluções técnicas, como ações para diminuir as perdas nos sistemas de 
abastecimento. Além disso, a AGB ressaltou a existência de centenas de 
famílias de agricultores a serem impactados e a importância da produ-
ção agrícola deles para o abastecimento de alimentos da RMRJ, o que 
representaria um elevado custo social. O MAB também contribuiu em 
dar a real dimensão dos impactos sociais da barragem, indicando mais 
de três mil atingidos. 

Ainda que, posteriormente, os argumentos dos gestores públicos 
buscassem desmentir a relação direta entre a barragem e o Comperj 
e que tenha ganhado força o discurso da crise hídrica metropolitana, 
após forte estiagem nos anos de 2014 e 2015, o presente estudo com-
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provou que há uma desigual concentração do consumo de água na 
região metropolitana. Sozinhos, os setores de indústria, mineração e 
termoelétrica consomem o equivalente a toda a população da RMRJ. 
Em Cachoeiras de Macacu, as duas primeiras consomem mais de 90% 
da vazão, com destaque para a cervejaria Ambev, que capta diretamente 
do vale do Guapiaçu. Esses dados comprovam o principal destino dos 
recursos hídricos.

No contexto atual, a barragem saiu da pauta política prioritária do go-
verno. Isso se deve a alguns fatores: a crise da Petrobras, em decorrência 
da operação Lava Jato, que causou mudanças no tamanho do Comperj; 
o interesse político em privatizar a Cedae; e a diminuição da emergência 
hídrica. Não podemos ignorar que a resistência, em diferentes escalas, 
dos agricultores, do MAB e de seus parceiros foi fundamental para segu-
rar o projeto, ainda que momentaneamente. Entretanto, a história mostra 
que, muito em breve, a barragem no Guapiaçu voltará a ser a falsa solução 
para o inexistente problema de escassez hídrica.
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CAPÍTULO 6

Entre o latifúndio e os Grandes Projetos  
de Desenvolvimento nas Baixadas  
Litorâneas do Rio de Janeiro
Escalas da violência e da resistência na luta por  
território do Quilombo da Baía Formosa1

Pedro Catanzaro da Rocha Leão
Vinícius Martins da Silva
Gabriel Siqueira Corrêa

Introdução

A diáspora africana deixou marcas profundas na geografia da sociedade 
brasileira. Prova disso é a multiplicidade de comunidades remanescentes 
de quilombo – número superior a três mil2 – que, hoje, travam lutas pelo 
reconhecimento de suas territorialidades e a titulação de seus territórios. 
Se a violência e a barbárie contra as populações originárias, campone-
sas e descendentes de africanos escravizados são o alicerce da formação 
territorial brasileira3 e do (des)envolvimento4 do capitalismo no campo, 

1 Antes de tudo, havemos de agradecer a toda comunidade quilombola de Baía Formosa e, 
em especial, à Associação de Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa pelo encontro, 
pela acolhida e pela troca. Este capítulo não seria possível sem as trocas e conversas que 
tivemos com diferentes quilombolas. Além disso, foram fundamentais as contribuições de 
pesquisa de Laíza Pinto, Fábio Romão e Lorian Rocha, integrantes do LEMTO-UFF que 
participaram das atividades de campo e da construção da linha do tempo da comunidade, 
bem como na produção de mapeamentos. Agradecemos também pelas conversas, observa-
ções e orientações de Paulo Alentejano e Luiz Jardim, assim como ao incansável e generoso 
trabalho de Phellipe Valente na elaboração de boa parte dos mapas que aqui trazemos.
2 Segundo levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP), estima-se que existam 
3.524 grupos remanescentes de quilombo. Destes, somente 154 foram titulados.
3 Vale ressaltar que boa parte do processo de formação do território brasileiro esteve 
associado ao tripé escravidão, monocultura e latifúndio.
4  “(Des)envolver é envolver cada um (os desterritorializados) em uma nova configuração 
societária, a capitalista, através de técnicas e dispositivos sociais e políticos empregados 
para promover esse (des)envolvimento, tais como novos cercamentos das terras e dos 
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as formas de r-existência e estratégias de permanência e/ou retomada de 
seus territórios de vida engendradas por diversos grupos sociais em si-
tuação de subalternização anunciam que boa parte do território brasilei-
ro não está sobre controle das oligarquias latifundiárias, ou do empresa-
riado ligado ao agro e outros negócios.

Na região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro,5 a al-
teração da dinâmica espacial, do latifúndio da Fazenda Campos Novos 
aos Grandes Projetos de Desenvolvimento (GPDs) ligados ao turismo, 
no decorrer da história, foi caracterizado também pelas metamorfoses 
das escalas da violência e da resistência. Principalmente a partir dos anos 
1960 observou-se uma série de processos de expropriação, expulsão e 
ameaças aos moradores que ocupavam historicamente a região. Recen-
temente, muitos destes grupos, compostos por descendentes de africanos 
escravizados, passaram a se autoidentificar como quilombolas, optando 
por construir agendas de resistência baseadas na ancestralidade e na me-
mória de ocupação da região. Assim, nos anos 2000, essas comunidades 
se fortaleceram no cenário local, travando lutas frente a outros atores pela 
permanência e/ou retomada de seus territórios de vida.

O trabalho aqui sistematizado é fruto de uma inserção do Grupo de 
Trabalho em Assuntos Agrários da AGB Rio-Niterói (GT Agrária) preci-
samente no município de Armação de Búzios, no ano de 2019. O objetivo 
foi a assessoria técnica ao Quilombo da Baía Formosa (QBF), comunida-
de que atualmente está envolvida em conflitos fundiários envolvendo o 
projeto de uma marina associada a um complexo hoteleiro-imobiliário e 
a luta pela titulação de seu território tradicional. Por meio de trabalhos 
de campo, buscou-se construir cartografias de resistências, de memória e 
também de vida junto a essa comunidade, demonstrando que as marcas 
históricas não só grafam o território, mas são fundamentais para a cons-
trução de uma identidade coletiva junto ao mesmo. 

recursos naturais, ou melhor, a privatização das terras e dos recursos de uso comum” 
(PORTO-GONÇALVES apud MALHEIRO, 2019).
5 Fazemos referência às Baixadas Litorâneas a partir da regionalização do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como uma das 6 mesorregiões do estado do Rio 
de Janeiro, correspondente a aproximadamente 6,2% da área total do estado. Hoje, é for-
mada por nove municípios: Araruama, Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Cabo Frio, 
Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.
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Neste capítulo, portanto, apresentamos inicialmente uma contextua-
lização histórico-geográfica da região das Baixadas Litorâneas por inter-
médio da influência do latifúndio de Campos Novos no processo de (des)
envolvimento regional. Nesse sentido, discutimos os efeitos territoriais 
da colonização sobre os povos afro-pindorâmicos6 e as consequências so-
cioespaciais do tráfico negreiro por meio da trajetória de ocupação negra 
escravizada na região. 

Em seguida, mostramos a atuação do GT Agrária no QBF, eviden-
ciando a trajetória de construção identitária e os processos que desenca-
dearam na consolidação da luta pela terra e pelo reconhecimento de seu 
território tradicional. Assim, buscamos contar um pouco da história da 
comunidade do QBF por meio da recuperação da memória coletiva. Nes-
se sentido, os processos de construção da linha do tempo e da cartografia 
social se mostraram ferramentas importantes na luta pelo território, ao 
expressarem não apenas as formas de conhecimento da comunidade, mas 
as marcas territoriais do grupo, desde as referentes ao passado como as 
do presente.

Por fim, analisamos o projeto de expansão do condomínio de luxo 
Aretê e os conflitos que se desencadearam junto à comunidade, que 
estão influenciando diretamente a construção do acordo de retomada 
do território ancestral reivindicado pelos quilombolas. Nesta seção, re-
fazemos o processo de implementação do Marina Porto Búzios/Aretê, 
iniciado nos anos 1980, e exploramos a associação entre o empreendi-
mento, fazendeiros e agentes públicos na territorialização de um regime 
de exceção e suspensão normativa que têm agido na desapropriação de 
recursos territoriais da comunidade para fins de expansão do capital 
imobiliário.

6  O termo foi cunhado por Antônio Bispo dos Santos em Colonização, quilombos, modos 
e significações (Brasília: Ayó, 2019). O termo afro-pindorâmicos faz referência a Pindora-
ma (Terra das Palmeiras), uma expressão tupi-guarani para designar todas as regiões e 
territórios da hoje chamada América do Sul. A utilização do termo, segundo o autor, é um 
exercício de descolonização da linguagem e do pensamento na denominação do processo 
de colonização das Américas. Quando falarmos em povos afro-pindorâmicos, portanto, 
estaremos nos referindo às populações originárias das Américas e aos africanos escravi-
zados trazidos para o Brasil e seus descendentes.
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Efeitos territoriais da colonização no Brasil e a trajetória da  
ocupação negra escravizada nas Baixadas Litorâneas: o caso  
do latifúndio de Campos Novos

A pesquisa referente ao Quilombo da Baía Formosa e aos conflitos fun-
diários em que estão inseridos atualmente demandou uma análise histó-
rica dos processos de ocupação e desenvolvimento das Baixadas Litorâ-
neas, especialmente da atuação da Fazenda Campos Novos (FCN) e seu 
papel na formação socioespacial da região. Uma recuperação da história, 
através de pesquisa documental, levantamento bibliográfico, entrevistas 
e rodas de conversa com quilombolas de Baía Formosa, foi fundamental 
para contextualizar o histórico de conflitos agrários da região e a emer-
gência da identidade quilombola, advinda da luta pela permanência na 
terra e pelo reconhecimento de territórios. 

A história do Quilombo da Baía Formosa tem um ponto de partida 
comum às demais comunidades remanescentes de quilombos das Baixa-
das Litorâneas do estado do Rio de Janeiro, no que se refere ao histórico 
de ocupação e às trajetórias de permanência em suas terras tradicional-
mente ocupadas. As populações, que compõem o tecido social das comu-
nidades, são constituídas por descendentes de africanos escravizados que 
forçadamente realizaram a travessia do atlântico para o trabalho compul-
sório em território brasileiro. Como veremos, a constituição dessas co-
munidades tem uma relação direta com o início da colonização no Brasil, 
que se desenvolve a partir da invasão colonial portuguesa e caracteriza-se 
por uma geografia da violência e da expropriação de povos tradicionais 
da terra, tendo em vista a evangelização, o genocídio e a escravização da 
devastadora maioria das populações originárias.7

Na região em questão, o primeiro marco dessa dinâmica remete ao 
século XVI, em um período no qual era ocupada por povos da etnia 
Tupinambá. Neste período se identifica o pontapé de uma progressiva 
inserção do europeu nas terras ameríndias, que se desenvolveu através 

7 O uso do termo povos originários é uma forma de se referir às populações que ocupa-
vam as terras nas Américas antes da invasão colonial europeia. Esses povos possuem uma 
ampla diversidade de autodenominações e particularidades comunitárias e regionais, 
portanto a generalização é feita de modo cuidadoso, evidenciando uma característica em 
comum: sua origem ser independente da colonização portuguesa.
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da violência – física e epistêmica – e ocasionou a morte, escravização e 
evangelização de boa parte dos povos que aqui viviam e se reproduziam.

Inseridas neste processo, as terras das Baixadas Litorâneas foram pal-
co de uma série de conflitos que envolviam desde ameaças de outras po-
tências coloniais (franceses e holandeses, principalmente, que buscavam 
negócios com indígenas, pela exploração de pau-brasil) a relações confli-
tuosas com os indígenas e disputas entre os colonizadores e a metrópole 
portuguesa (CARVALHO; ARAÚJO, 2017). 

No início do século XVII, o governo português, a fim de estabele-
cer o controle definitivo da região após inúmeros conflitos, implemen-
tou a FCN sob uma grande extensão de terras, que ia “de Cabo Frio até 
as bandas de Macaé” (CARVALHO; ARAÚJO, 2017, p. 2). Fundamental 
no processo de ocupação regional e na história que buscamos (re)contar, 
Campos Novos foi o primeiro latifúndio das Baixadas Litorâneas e cons-
tituiu-se como importante marco territorial do processo de colonização 
imposto aos povos afro-pindorâmicos no Brasil. 

O estabelecimento do latifúndio remonta aos processos que conso-
lidaram a ocupação e colonização regional, principalmente a partir de 
Cabo Frio. A colonização nesta região se deu por meio “da articulação 
entre o Estado Português – que autoriza Martin de Sá8 a descer do sertão 
os índios que lhe parece necessários para povoarem as aldeias de Cabo 
Frio – e a Companhia de Jesus, que recebe o direito de povoar esta terra 
[…]” (CARVALHO; ARAÚJO, 2017, p. 4). 

Assim, em 1630, a extensa área foi doada como sesmaria à Compa-
nhia de Jesus, corpo da igreja que se entranhou no território com o traba-
lho missionário dos padres portugueses (MAIA, 2018). O trabalho jesuí-
ta de catequização de indígenas estruturava-se em um complexo arranjo 
social e econômico, sustentado pelo trabalho escravo e pela aquisição de 
grandes porções de terra, que constituíam o poder político e econômico 
dos jesuítas (CARVALHO; ARAÚJO, 2017). Desse modo, a edificação da 
FCN partia do “pressuposto de que a obra de evangelização […] deveria 
retirar seus recursos das atividades econômicas das fazendas” (CARVA-
LHO; AMANTINO, 2018, p.5), e a produção e exportação de mercado-

8 Fidalgo da Casa Real e comendador da Ordem de Cristo, foi um explorador no Bra-
silColonial. Na região das Baixadas Litorâneas do Rio de Janeiro, liderou uma série de 
expedições visando à colonização.
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rias mantinham economicamente a Companhia e seu trabalho missio-
nário. 

A partir da constituição do latifúndio e as atividades dos jesuítas, 
no decorrer do século XVII, a região litorânea teve em seu processo de 
ocupação outro elemento fundamental no desenvolvimento das comu-
nidades remanescentes de quilombos que hoje existem: o tráfico negrei-
ro. Durante o período colonial, a diáspora africana estava em curso. Os 
africanos, desmembrados de diferentes povos e culturas, foram levados 
ao trabalho forçado em diversas partes do mundo, em especial nas Amé-
ricas. No Brasil, a FCN adquiriu, a partir do comando jesuíta, a função 
de porto de desembarque do tráfico negreiro internacional. Assim, se o 
objetivo inicial de Campos Novos estava no controle e evangelização dos 
indígenas da região, com o porto e a ascensão do tráfico negreiro, a fa-
zenda começou a usar o trabalho de negros escravizados nas atividades 
produtivas do latifúndio, associadas à criação de gado, produção de ali-
mentos e exploração de madeira. 

A FCN, portanto, sob o comando da Companhia de Jesus, atuou du-
rante mais de um século como marco territorial da perversidade que 
alicerça a escravidão e a colonização no Brasil. Trata-se de um exemplo 
secular da forma como o ordenamento territorial, sob os interesses colo-
niais, age violentando e desmantelamento as condições de existência de 
povos e comunidades. 

Segundo Santos (2019, p. 29),

[…] o processo de escravização no Brasil tentou destituir os povos afro-
-pindorâmicos de suas principais bases de valores socioculturais, atacan-
do suas identidades individuais e coletivas, a começar pela tentativa de 
substituir o paganismo politeísta pelo cristianismo euro monoteísta.9

9 A distinção entre paganismo politeísta e cristianismo monoteísta é utilizada por An-
tônio Bispo dos Santos para diferenciação entre as formas de religiosidade no mundo. 
Em suas análises, identifica os povos originários das Américas e os africanos escraviza-
dos como pagãos. Em contraposição, identifica os povos colonizadores da Europa como 
cristãos: “No meu entender, os povos cristãos citados na Bula (referência à Bula Papal, de 
8/01/1455. In: SILVA, José Moreira, 2006) são povos que cultuam um único deus, o deus 
da bíblia, onipotente, onisciente e onipresente, isto é, que pertencem a uma religião mo-
noteísta. Já os ditos pagãos são os povos que cultuam elementos da natureza tais como a 
terra, a água, o ar, o sol e várias outras divindades do universo, as quais chamam de deusas 
e deuses, e por isso pertencem às religiões politeístas” (SANTOS, 2019, p. 21).
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Não à toa o projeto colonial nas Américas se deu com o trabalho mis-
sionário da Companhia de Jesus, que, segundo Carvalho e Araújo (2017), 
foi a instituição com maior número de escravos de origem indígena ou 
africana no Brasil. Em Campos Novos, percebemos uma síntese da di-
nâmica enunciada por Santos (2019): através do trabalho forçado e da 
evangelização dos povos afro-pindorâmicos escravizados, edificou-se um 
latifúndio agroexportador, em decorrência do ataque a seus corpos, seus 
valores e suas identidades, individuais e coletivas. 

O período jesuítico em Campos Novos finda em meados do século 
XVIII,10 quando o governo português expulsou a ordem dos territórios 
sob seu domínio. De acordo com Maia (2018), foi em meio às reformas 
determinadas pelo Marquês Pombal que as terras do latifúndio jesuíta fo-
ram confiscadas. A saída da Companhia de Jesus da região é considerada 
um marco na questão da posse e ocupação das terras (MAIA, 2018). Isso 
porque os jesuítas foram expulsos, mas os trabalhadores escravizados 
permaneceram nos limites do latifúndio.

Baseada em depoimentos colhidos de quilombolas da região, sobretudo 
de comunidades próximas à Baía Formosa – Rasa e Caveira/Botafogo –, 
Maia (2018) aponta que não havia nenhum documento de registro legal da 
propriedade após a saída dos jesuítas. Alguns fazem referência a um supos-
to roubo ou desaparecimento de uma imagem de Santo Inácio, 11que teria 
em sua base a escritura da fazenda gravada. Outras narrativas recolhidas 
afirmam que os padres jesuítas teriam transferido o patrimônio para os 
próprios moradores da fazenda. Nesse sentido, a 

[…] não existência dos papéis que legitimassem a propriedade da região 
por fazendeiros que dela se apossaram desempenhou […] lugar central 
na construção do entendimento coletivo dos lavradores em relação à no-
ção de direito às terras por eles ocupadas. (MAIA, 2018, p. 378).

10 Há divergências entre pesquisadores acerca do ano exato em que os jesuítas foram des-
tituídos de seu território em Campos Novos. Há divergência também no período em que 
a fazenda ficou sem proprietário, até ser leiloada pelo governo português, ainda no século 
XVIII, a Manoel Pereira Gonçalves. Ressalta-se que, durante o século XVIII, ao Brasil 
ainda era imposto o lugar, na conformação do sistema-mundo, de colônia portuguesa.
11  Santo Inácio Loyola foi um padre canonizado pela Igreja Católica no século XVII e 
um dos fundadores da Companhia de Jesus no Brasil.
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No século XVIII, a FCN foi leiloada e arrematada por Manoel Perei-
ra Gonçalves. Inventário realizado em 1775 aponta que, no momento da 
compra, havia 323 africanos e descendentes de africanos escravizados, di-
vididos em 53 senzalas de palha e 18 de telha (CARVALHO; ARAÚJO, 
2017). Há poucas informações sobre o período que transcorreu entre a saí-
da dos jesuítas, com a compra pelo português Manoel Gonçalves, e o início 
do século XX, na região da fazenda Campos Novos. O fato é que, ao final 
do século XVIII, as Baixadas Litorâneas possuíam uma estrutura fundiária 
bem diferente, se comparada à época em que os jesuítas detinham o poder 
sobre as terras da região. A presença de latifúndios ainda marcava sua pai-
sagem, que agora contava com pequenas e médias propriedades. Tanto a 
população quanto a agroexportação aumentaram no decorrer do século12 
(CARVALHO; ARAÚJO, 2017). Segundo Almeida (2015), a antiga sesma-
ria começou a ser fragmentada em lotes e fazendas de menor escala, sendo 
essas, por sua vez, administradas de acordo com formas de concessão ofi-
cial válidas na época, conhecidas por aforamentos. 

Dessa forma, o grande latifúndio de Campos Novos inicia seu pro-
cesso de desmembramento já no século XVIII, apesar de sua sede e uma 
grande extensão de terras ao redor passarem para o pertencimento de 
Manoel. Nesse período, Campos Novos era o principal local de revenda 
de escravos da região, que desembarcavam no porto localizado nos limi-
tes da fazenda com o litoral. De acordo com Almeida (2005), os negros 
escravizados eram levados ao centro do atual município de Búzios e lá 
eram registrados, seus nomes eram trocados, suas vidas desmembradas. 
Assim, eram encaminhados para o trabalho forçado, não só em Campos 
Novos, mas também em outras fazendas.13

Nos primeiros anos do século XIX, a proibição do tráfico negreiro 
internacional foi imposta pela Inglaterra,14 mas sua implementação no 

12 De acordo com levantamento de Carvalho e Souza (2018), as exportações de açúcar 
quadruplicaram nesse período, assim como aumentaram a produção de milho, mandioca 
e feijão.
13 Segundo Almeida (2005), a fazenda Campos Novos deu origem a diversas outras pro-
priedades, como Tauá, Piraúna, Araçá, Porto Velho, São Jacinto, Angelim. Essas áreas ser-
viam para o trabalho agrícola, e a mão de obra seguia sendo realizada por escravizados.
14 A Inglaterra, em 1807, proibiu o tráfico negreiro e iniciou um processo de combate à 
sua realização. Segundo Almeida (2005), a medida fazia parte de uma tática que visava in-
teresses econômicos próprios, pois planejavam o controle do comércio exterior na África 
e a utilização da mão de obra barata dos africanos livres.
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Brasil pelo governo imperial ocorreu, inicialmente, apenas em 1831.15 A 
partir desta data, ficou proibida a chegada de africanos escravizados nos 
portos distribuídos no litoral nacional. Isso não impediu que a dinâmica 
do tráfico ilegal se mantivesse, contudo. Almeida (2005) nos aponta que, 
em função da base da economia brasileira à época, voltada para agroe-
xportação – grande propriedade com mão de obra escravizada –, o co-
mércio ilegal proporcionou uma atividade atrativa que serviu inclusive 
para uma geração de traficantes que chegavam ao Brasil durante o século 
XIX. Esta é uma reflexão importante para entendermos a continuidade 
da dinâmica do tráfico negreiro. Dinâmica esta que, em Campos Novos, 
permitiu o prosseguimento do processo de ocupação da região por afri-
canos escravizados, que deu origem às comunidades remanescentes de 
quilombos que hoje lá re-existem.16

Os grupos de traficantes mantiveram, durante boa parte do século 
XIX, um forte esquema clandestino de desembarque de africanos escra-
vizados ilegalmente nas Baixadas Litorâneas. A área de Campos Novos, já 
desmembrada em diversas propriedades, recebia um grande contingente 
populacional do tráfico negreiro. Almeida (2005) aponta, a partir de re-
latos de moradores do quilombo da Rasa – vizinho à Baía Formosa –, 
que as fazendas da localidade funcionavam como locais de desembarque 
e reabastecimento dos navios. Na Ponta das Emerências, onde hoje se 
localiza o bairro de Baía Formosa, funcionava um relevante porto clan-
destino que, devido ao aumento da fiscalização, passou a ser ponto muito 
utilizado no período do comércio ilegal de escravos. 

15 Esta lei ficou conhecida na história como “lei para inglês ver” na medida em que, a par-
tir da ação de legisladores e proprietários de fazendas, ela foi ineficaz e conivente com a 
continuação da escravidão. Em 1850, outra lei foi criada, a Lei “Eusébio de Queiroz”, que, 
se de um lado proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, por outro, mantinha 
viva a escravidão. Ao passar das décadas, outras legislações foram criadas: a Lei do Ventre 
Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. Apenas em 1888 foi abolida oficial-
mente a escravidão no Brasil. As marcas e consequências socioespaciais dessa dinâmica 
genocida, contudo, se fazem presentes até os dias de hoje.
16  O termo re-existência, encontrado em Porto-Gonçalves (2006), faz referência ao en-
tendimento de que os processos de resistência dos povos originários e tradicionais frente 
ao avanço moderno-colonial-capitalista sobre suas vidas e territórios se articula funda-
mente a partir da dimensão existencial. Segundo o autor, “[…] mais do que resistência, 
o que se tem é R-Existência, posto que não se reage, simplesmente, a ação alheia, mas, 
sim, que algo pré-existe e é a partir dessa existência que se R-Existe. Existo, logo resisto. 
R-Existo” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 51).
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Dessa maneira, podemos identificar que, no período do tráfico ilegal de 
escravizados no Brasil, no decorrer do século XIX, o litoral dos municípios 
das Baixadas Litorâneas, majoritariamente de Búzios – onde se localiza o 
QBF –, deteve papel importante na geografia das rotas comerciais.17 Os pro-
cessos sociais e territoriais que se encadearam com o decorrer do tempo na 
região possibilitaram a permanência de boa parte dos africanos escravizados 
e seus descendentes, sob um vínculo tradicional com o território ocupado. 

Em análise de documentos, Almeida (2005) observa que muitos relatos 
dos descendentes da comunidade da Rasa explicitam as violências e torturas 
às quais os povos escravizados foram submetidos, tanto em relação à diás-
pora em si quanto às condições desumanas de trabalho forçado que realiza-
ram. O Quilombo da Caveira, por exemplo, tem este nome em referência à 
localidade na qual eram jogados ao relento aqueles que chegavam do cruzo 
transatlântico com sérios problemas de saúde, mental e física. A localidade se 
transformou em um cemitério a céu aberto, no qual era negada aos mortos a 
realização de rituais fúnebres a partir de sua própria religiosidade. 

O tráfico ilegal só perdeu força com a dissolução das condições econo-
micamente favoráveis ao seu desenvolvimento, como: aumento do preço 
e endividamento dos fazendeiros. Além disso, crescia o medo das elites 
com a constituição de quilombos e a própria proporção de população 
negra, que era majoritária no Brasil (AZEVEDO, 1987).

Com o fim da escravidão legalizada no Brasil por meio da promulgação 
da Lei Áurea em 1888, a região de Campos Novos contou com a permanên-
cia de muitos trabalhadores e trabalhadoras em condições de exploração, 
como consequência da ausência de políticas de Estado, e ainda, da promul-
gação da Lei de Terras em 1850.18 Em troca do direito ao uso da terra, mui-

17  Outra importante rota no Rio de Janeiro encontrava-se entre os atuais municípios de 
Mangaratiba e Angra dos Reis, na região sul fluminense. Em ambas as áreas de desembar-
que encontram-se atualmente comunidades remanescentes de quilombo: comunidade da 
Marambaia e comunidade Santa Rita do Bracuí.
18   A Lei de Terras (Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850) passou a estabelecer em seu 
primeiro artigo que a aquisição de terras devolutas só poderia ser realizada mediante 
compra, tornando as terras comercializáveis. Tanto em 1850, quando a lei foi criada – e a 
escravização ainda vigorava legalmente no Brasil –, como após 1888 – ao final da escra-
vização legal –, era improvável que comunidades negras, recém-libertas de um processo 
histórico de violência e trabalho gratuito, tivessem condições de realizar compra de terras. 
Logo, ao mesmo tempo que a lei regulou o controle da ocupação do território, se antecipa 
como mecanismo jurídico para a exclusão da população negra de acesso à terra. Mesmo 
dois anos antes da promulgação da Lei de Terras, a Lei nº 514 de 1848 já indicava em seu 
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tas famílias que foram escravizadas e levadas ao trabalho forçado na região 
seguiram lá, oferecendo trabalho não remunerado nas plantações de fazen-
deiros, sem garantir sua própria posse da terra. Nesse sentido, o trabalho 
escravo se transfigura em trabalho por arrendamento19 (ALMEIDA, 2015).

Na década de 1920, o que restava do latifúndio de Campos Novos foi 
comprado pelo alemão Eugene Honold, que criou nas terras um grande 
empreendimento baseado na produção agrícola diversificada e na cria-
ção de gado – a Companhia Odeon (MAIA, 2018). Os descendentes de 
africanos escravizados que permaneciam na região, sob o controle de 
Eugene, se tornaram moradores nos lotes de terra em troca de trabalho 
na atividade agropecuária. Segundo Souza e Carvalho (2018), a área de 
Campos Novos, sob domínio do alemão – entre Búzios, São Pedro da Al-
deia, Araruama e Cabo Frio –, tornou-se uma espécie de pequeno centro 
urbano, com comércio e população equivalentes a cidades da região. 

Ainda que fosse um grileiro, conforme depoimentos, a população à 
época o via como uma pessoa boa, que atendia às necessidades de todos, 
comprava o excedente de produção dos arrendatários e organizava fes-
tejos. “O arrendamento, neste período, parece ter tido para os posseiros 
uma conotação positiva. A não demarcação dos limites do uso da terra, a 
abertura desimpedida de novas roças […], a prática do cultivo itinerante 
[…] e a autonomia dos lavradores são frequentes nos relatos sobre o tem-
po de Honold” (TOSTA apud MAIA, 2018, p. 379, grifo do autor). 

Na década de 1940, contudo, por conta da nova política de imigração 
instituída pelo governo federal de Getúlio Vargas, Eugene Honold foi for-
çado a se retirar de Campos Novos e sair do território nacional. Segundo 
Maia (2018), a saída do alemão marca o início de um processo mais inten-
so de desmembramento da fazenda e do fim da convivência pacífica entre 
moradores e fazendeiros. Posteriormente, a área da fazenda Campos Novos 
foi vendida ao italiano Antonio Paterno, conhecido como Marquês. Este é 
o pontapé de uma dinâmica conflitiva em torno das disputas pela posse da 
terra, marcada por expropriações e violências de ordem física, simbólica e 

artigo 16/91 a possibilidade de cada província conceder terras (seis léguas) para coloni-
zação, com o intuito da pequena produção, incorporando a leva de imigrantes brancos 
europeus em detrimento da população negra.
19  Por meio do arrendamento, os fazendeiros cediam aos moradores o uso da terra para 
nela plantar e dela colher, desde que, em troca, determinados dias de trabalho fossem 
pagos ao fazendeiro.
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subjetiva. Segundo Maia (2018), no período, ocorreu um processo intenso 
de loteamento das terras da fazenda, associado ao agravamento dos despe-
jos violentos, repressão armada e controle do trabalho realizado pelos mo-
radores descendentes de escravizados que tradicionalmente ocuparam as 
terras em que viviam. Maia (2018) afirma que o interesse do Marquês esta-
va no loteamento das terras para fins especulativos, razão pela qual agiu na 
expulsão de muitos moradores de suas terras tradicionalmente ocupadas. 

O tempo do marquês na região é marcado também pela imposição de 
regras rígidas de trabalho e a constante presença de jagunços armados. 
Os conflitos envolvendo não só a disputa pela posse de terras, mas tam-
bém condições de trabalho, se acentuaram com as imposições do italiano 
e o advento do período ditatorial no país, iniciado na década de 1960. 
Nos anos 1970, a área que hoje está em disputa pelo Quilombo de Baía 
Formosa foi arrematada por Henrique Cunha Bueno, em um grande lo-
teamento que envolvia 25% das terras sob domínio do marquês italiano. 
O fazendeiro Bueno inicia sua empreitada de expulsão dos trabalhadores 
rurais agindo primeiro com mecanismos de convencimento para o deslo-
camento e, posteriormente, dado os insucessos, com formas violentas de 
expropriação da população das terras em que sempre viveram. O fazen-
deiro colocou gado para pastar nas terras dos trabalhadores rurais e, em 
seguida, seus capangas foram arar a terra. 

Dada a situação de inviabilidade, os moradores aceitaram ir embora, 
indenizados com pagamento de valores irrisórios, que serviu apenas para 
comprarem terrenos de 15 a 40 metros quadrados, em áreas cobertas por 
lama e matagal em Cabo Frio, hoje conhecidas como Jardim Peró, Jardim 
Esperança e São Cristóvão. Dessa maneira, no lugar onde viviam inte-
grantes da comunidade da Baía Formosa ficou estabelecida a Fazenda 
Porto Velho, que hoje é de responsabilidade dos herdeiros de Henrique 
Cunha Bueno. A inserção do fazendeiro se deu de forma violenta para 
com a comunidade que vivia na região e acabou por fortalecer os laços da 
luta coletiva pela terra entre aqueles que permaneceram.

O último quarto do século XX é um marco temporal fundamental na 
história do Quilombo da Baía Formosa, a partir dos processos em curso 
nas Baixadas Litorâneas, que influenciaram distintas comunidades da re-
gião. Essa contextualização permite compreender o quadro agrário atual e 
os conflitos fundiários existentes. Neste período, sobretudo a partir da dé-
cada de 1970, a região foi marcada por dois processos distintos que, contu-
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do, caminham de mãos dadas. De um lado, tem-se a valorização das terras 
pelo projeto de (des)envolvimento econômico pautado em investimentos 
de cunho turístico no litoral do estado do Rio de Janeiro, acompanhado 
por empreendimentos como a Ponte Rio-Niterói e a rodovia litorânea (Ni-
terói-Rio das Ostras). Do outro, a perseguição conduzida pela ditadura aos 
trabalhadores envolvidos nas lutas por terra. O resultado foi um período 
de grande violência contra os trabalhadores rurais, bem como processos de 
expulsão de suas terras e/ou precarização dos seus modos de vida. 

Documentos da Fetag/RJ mostram que as formas de violência não se 
resumiram a ameaças, prisões e destruição de bens, pois revelam relatos 
de assassinatos que ocorreram na região em virtude dos conflitos fun-
diários. “Os relatórios da Fetag sobre as situações de violência na região 
de Campos Novos adentram a década de 1980 e seguem denunciando 
a parceria entre agentes públicos e privados nas tentativas de despejo e 
ameaças dirigidas contra os trabalhadores rurais” (MAIA, 2018, p. 398).

A luta pelo direito à terra por parte das comunidades de trabalhadores 
rurais, em algumas áreas da região de Campos Novos, contudo, muda de 
qualidade no decorrer da década de 1990. Se até a primeira metade do se-
gundo quartel do século XX a ancestralidade africana pela descendência 
escravizada fortalecia as comunidades na luta pelo direito à terra, após 
1988, certas lutas tornaram-se por direitos territoriais específicos, atre-
lados ao reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombo 
por parte do Estado brasileiro. No decorrer dos anos 1990 e 2000, a luta 
pela terra torna-se também luta pelo território e pelo reconhecimento de 
territorialidades atreladas à identidade quilombola. 

Nesse sentido, a luta dos trabalhadores pela regularização e titulação 
de terras da Fazenda Campos Novos passa por um (re)ordenamento ju-
rídico e simbólico a partir da emergência da identidade e dos territórios 
quilombolas, vistos como uma continuidade da trajetória de ocupação, 
conflito e resistências da região (MAIA, 2018). O art. 68 dos Atos das Dis-
posições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal 
de 1988 reconheceu aos “remanescentes das comunidades de quilombo” 
a “propriedade definitiva” das terras que “estejam ocupando”, assim como 
a obrigação do Estado em “emitir-lhes os títulos respectivos”. Maia (2018) 
aponta que a institucionalização da categoria “remanescentes de quilom-
bo” foi criada pelo mesmo ato constitucional que a institui como sujeito 
político de direitos fundiários. 
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Não por acaso, existem, de acordo com a Tabela 1, 10 comunidades re-
manescentes de Quilombo autoidentificadas e reconhecidas pela Funda-
ção Cultural Palmares (FCP) somente nas Baixadas Litorâneas. Um dado 
interessante que pode ser visto na tabela é como nos anos 2000 há uma 
apropriação dessa identidade, período também de expansão regional do 
turismo e de expansão urbana na região. O total no estado do Rio de 
Janeiro é de 42 comunidades, distribuídas em 20 municípios. Ou seja, ¼ 
dos quilombos do estado se encontram nas Baixadas Litorâneas.

Tabela 1.Comunidades quilombolas nas Baixadas Litorâneas do estado do Rio de Janeiro

Comunidade Município Ano 
Início 
FCP

Ano 
Final 
FCP

Ano 
INCRA

Área Famílias Situação

Sobara Araruama 2006 2006 2006 327,19 20 Portaria
Tapinoâ - Prodígio Araruama 2012 2014  118,97 32 RTDI

Rasa Armação dos Búzios 1999 2005 2004 109,72 422 RTDI
Baía Formosa Armação dos Búzios 2011 2011 2012  177  

Preto Forro Cabo Frio 2003 2004 2004 90,54 12 Titulado
Botafogo Cabo Frio 2006 2006 2007 122,85 36 RTDI

Maria Joaquina Cabo Frio 2011 2011 2013 165,13 79 RTDI
Maria Romana Cabo Frio 2011 2011 2011    

Fazenda Espírito 
Santo

Cabo Frio 2016 2017     

Caveira Cabo Frio/São 
Pedro da Aldeia

1999 2004 2004 220,84 163 Portaria

Elaboração: GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói (2019)

A região das Baixadas Litorâneas é marcada pela presença de quilom-
bos que fazem parte do arranjo espacial regional. Esta dinâmica quilom-
bola materializa a resistência ao avanço dos processos de territorialização 
do capital. Se há, por um lado, uma geografia da expropriação que marca 
a inserção das forças capitalistas, existe, por outro, uma histórica luta pela 
terra e pelo território engendrada por uma rede de comunidades descen-
dentes de escravizados, que compõem o tecido social da região. 

Escamoteada pelas narrativas oficiais, essa geografia da expropriação 
é símbolo da colonização sobre os povos afro-pindorâmicos no Brasil e 
dos processos atuais de territorialização do capital no espaço agrário bra-
sileiro. Parte inerente ao avanço do capitalismo nas relações sociais e de 
poder no campo e na cidade, a expropriação de povos das suas terras 
em nome de um certo desenvolvimento é dinâmica atuante na socieda-
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de brasileira, haja vista os casos de conflitos por terra/território que, na 
atualidade, encaram um cenário de acirramento e aumento da violência.20

Entendemos que, na trajetória espacial do capitalismo, o movimento de 
busca por novos espaços de acumulação de riqueza e reprodução do capital 
caracteriza um cenário de disputas de territorialidades. O avanço das fron-
teiras do capital em suas frentes de expansão/invasão sinaliza o movimento 
de grupos hegemônicos de investimento em processos de territorialização. 
Há, dessa forma, uma tensão conflitiva que vai contra os grupos sociais que 
resistem em seus territórios tradicionalmente ocupados. 

Neste primeiro momento, buscamos contar a história da região das 
Baixadas Litorâneas sobre a perspectiva daqueles desterritorializados, es-
poliados da terra. A região – sobretudo os municípios de Búzios e Cabo 
Frio – é costumeiramente lembrada por seu potencial turístico, e não pela 
sua história de espoliação e resistência, que, como vimos antes, marca 
não só as terras, mas os corpos daqueles que nela vivem e se reproduzem. 
Neste recorte espacial, o desenvolvimento proposto pelas elites regionais 
e pelo capital imobiliário tem agido, nas últimas décadas, como este (des)
envolvimento que desterritorializa povos de seus espaços tradicional-
mente ocupados e, consequentemente, retiram sua autonomia.

Isso porque o projeto político e econômico direcionado aos municí-
pios que compõem as Baixadas Litorâneas, iniciado a partir da segun-
da metade do século XX, está associado ao potencial turístico da região. 
Marinas, hotéis, resorts, condomínios de luxo, restaurantes e demais for-
mas urbanas vinculadas ao turismo praiano se constituem, contudo, sob 
terras secularmente ocupadas por descendentes de africanos e indígenas 
escravizados, que reproduzem suas culturas e constroem sua memória do 
processo secular de violência ao qual foram submetidos.

Quilombo da Baía Formosa: conflito, territorialidade e memória

Era um lugar bonito com muitas roças, casa de farinha. O povo fazia ces-
to, cangalha, arreio, juquiá para pegar peixe de água doce. Havia festa de 
batizado, dança, culto religioso, baile ou hifi na casa do Senhor Jali, Sra 

20 Segundo o Caderno Conflitos no Campo: Brasil 2019 (2020), somente em 2019 cerca 
de 850 mil pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo no Brasil. Ainda, em 2019 
foram 1.833 ocorrências de conflitos no campo no país. Em nenhum outro ano do século 
XXI mais ocorrências deste tipo foram contabilizadas pela CPT.
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Paula e Franco, entre outros, e também havia Folia de Reis e povo ia para 
Cabo Frio para ser batizado na Igreja Católica Brasileira. Tinha um cam-
po de futebol com dois times: Jogo Duro e Vasquinho. Quando faziam 
festa, ficavam até o dia amanhecer. O povo era festeiro. Baía Formosa, 
tempo de todos, hoje falta um pedaço, para que Baía Formosa esteja com-
pleta não só na memória. E o que ficou em Baía Formosa está diferente, 
mas mesmo assim é a Baía da gente.21

O apartado anterior anuncia a relevância sociocultural quilombola no 
Rio de Janeiro, em especial nas Baixadas Litorâneas. A presença de co-
munidades remanescentes de quilombo potencializa a possibilidade de 
se realizar uma leitura espacial evidenciada através da enunciação de 
outras histórias, contadas pelos descendentes de escravizados que, atra-
vés da oralidade, possuem o poder de contar sua própria história, de seu 
povo e suas raízes, na contramão das narrativas coloniais. Nesse sentido, 
se o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente ou 
oprimida (BENJAMIN, 1986), é fundamental contar a história de Baía 
Formosa a partir da memória dos quilombolas.

Uma das 10 comunidades remanescentes de Quilombo autoidentifi-
cadas e reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) nas Baixa-
das Litorâneas, o Quilombo da Baía Formosa, reconhecido em 2012 pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),22 é a razão 
de ser deste capítulo. O quilombo localiza-se próximo à rodovia RJ-102, 
no município de Armação dos Búzios (RJ). Hoje, o território está dispos-
to em uma morfologia territorial descontínua, que abrange quatro nú-
cleos distintos, fragmentados por estradas, lotes e condomínios privados. 
Destes, três se mantêm em suas áreas tradicionalmente ocupadas e são 
conhecidos como Núcleo Elisa, Núcleo Jose e Núcleo Zerbina. O quarto, 
conhecido como Núcleo Expulsos, é composto por famílias expulsas da 
terra nos anos 1970, que migraram para o município vizinho de Cabo 
Frio por efeito do processo expropriatório orquestrado pelo fazendeiro 
Henrique Cunha Bueno. Atualmente, a comunidade é composta por 177 
famílias distribuídas nos quatro núcleos, que possuem relações sociais e 
de afetividade ativas e estão organizados na luta pelo território.

21 Segundo informações da Associação Quilombola da Baía Formosa.
22  O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia federal, 
cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacio-
nal. Cabe ao Incra, desde 2003, a titulação das terras remanescentes de quilombo no Brasil.
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Mapa 1. Localização dos núcleos e pontos de migração

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói
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Como se vê, o Mapa 1 evidencia a localização dos quatro núcleos da 
comunidade, sendo que os integrantes do Núcleo Expulsos são aqueles 
que moram nos pontos de migração, em Cabo Frio (RJ), e pleiteiam uma 
área do território tradicionalmente ocupado pelo Quilombo. No mapa 
fica clara a descontinuidade atual do território, cortado principalmente 
pela rodovia e por terrenos de terceiros.

Nos últimos anos, a ameaça aos quilombolas decorre do projeto do con-
domínio de luxo Aretê e da expansão da Marina de Búzios na Praia da Rasa, 
que visam sua instalação em terrenos da Fazenda Porto Velho, sob área de 
pastagem. Contudo, a venda da fazenda para ampliação da Marina e a cons-
trução do condomínio foram paralisadas pela justiça. Isso porque a área, hoje 
em posse dos herdeiros de Henrique Cunha Bueno, é de ocupação tradicio-
nal do Quilombo da Baía Formosa e reivindicada pelo Núcleo Expulsos no 
processo de regularização fundiária e titulação do território quilombola de 
Baía Formosa, o que juridicamente inviabiliza a comercialização da terra. 

Os conflitos fundiários em que estão inseridos, envolvendo agentes 
tanto do setor público (Prefeitura de Búzios, Incra) como da iniciativa 
privada (Fazendeiros, Condomínio Aretê), impulsionaram o trabalho 
de assessoria realizado pelo GTAgrária, cujo trabalho envolveu a recu-
peração da história e geografia da comunidade, através da construção de 
uma linha do tempo, mapeamentos de auxílio na resolução dos conflitos, 
mapeamento da organização fundiária atual, pesquisa documental e bi-
bliográfica, cartografia social e auxílio no acordo (ainda em construção) 
junto às partes envolvidas no conflito.

Por esses procedimentos metodológicos se desenvolveu a linha do 
tempo da comunidade, bem como quatro mapas – produtos do processo 
de cartografia social – que possibilitaram o resgate da memória espacial 
dos quilombolas sobre o território tradicional e dos seus marcos espaciais 
atuais. Ainda, foram desenvolvidos mapas sobre a organização fundiá-
ria atual da região, que serviram de base explicativa para a comunidade 
acerca dos limites de seus núcleos territoriais em relação a outras áreas 
em disputa: a Fazenda Porto Velho, a APA Pau Brasil e o Parque Estadual 
da Costa do Sol. Assim, a maior compreensão espacial possibilitou uma 
análise mais robusta, por parte da comunidade, sobre as disputas e sobre-
posições territoriais em que estão inseridos.

Nesse sentido, trataremos de desenvolver uma recuperação histórica da 
comunidade de Baía Formosa desde os primeiros marcos de ocupação do 
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território, passando pelas memórias da expulsão e alcançando as primeiras 
movimentações em relação ao autorreconhecimento como quilombo, nos 
anos 1990, até os dias atuais. O objetivo aqui é contar a história de Baía 
Formosa a partir da narrativa construída pelos próprios quilombolas. 

Disputando a história por meio de outras narrativas: lutas por autonomia e 
reconhecimento de territórios

O processo de recuperação da memória coletiva acerca da história da 
comunidade anunciou que o primeiro marco temporal remete ao fi-
nal do século XIX e início do século XX, com o nascimento das griôs23 
Gregória e Zerbina (cuja história é tão marcante que dá nome a um 
dos núcleos atuais do quilombo). Gregória, nascida em 1875, teve uma 
infância marcada pela escravização de seu corpo. As “memórias do cati-
veiro” (MATTOS, 2005) são mobilizadas pelos moradores mais velhos, 
de descendência direta de Gregória, que lembram histórias e causos 
contados por seus pais e mães sobre a violência (física e simbólica) a 
qual os escravizados eram submetidos. 

Com o fim da escravização legalizada no território brasileiro, a pri-
meira metade do século XX é marcada pela intensificação da grilagem na 
região da baixada litorânea, que imprime uma dificuldade em estabelecer 
uma visualização cronológica da sucessão de proprietários em Campos 
Novos neste período. Na área de Baía Formosa, as famílias de Gregória 
e Zerbina, bem como o restante da população, viviam do trabalho por 
cambão na terra e desenvolveram uma ideia de comunidade na qual a 
ancestralidade africana era traço característico.24

Segundo integrantes do Núcleo Expulsos, foi nos anos 1960 que os pri-
meiros conflitos começaram. Marcado pela presença do marquês italiano 

23 Griô vem de griot, palavra de origem africana que podemos entender de forma simpli-
ficada como contadores de história e/ou guardiões da memória. Em comunidades tradi-
cionais, principalmente as quilombolas, são considerados griôs as mais velhas e anciãos, 
portadores da memória do grupo. A forma de narrativa é baseada na criatividade, sendo 
transmitida de geração em geração.
24 Destaca-se que esta é uma narrativa comum a muitas comunidades quilombolas, que, 
ao se localizarem em áreas mais distantes dos centros comerciais, vivenciaram um perío-
do de grilagem associado a permanência no território. O mesmo ocorreu em comunida-
des remanescentes de quilombo localizadas na região do sul e do norte Fluminense.
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Antônio Paterno, o período foi caracterizado pela violência contra aque-
les que tradicionalmente viviam e trabalhavam nas terras. A grilagem foi 
um fenômeno presente nesse sentido e possibilitou, por exemplo, uma 
primeira remoção de parte da comunidade de Baía Formosa, que foi rea-
locada para outra localidade dentro dos limites da mesma fazenda. Ainda 
neste período, um grande número de famílias foi expulso de suas terras 
na região da Rasa, onde se desenvolverá um dos quilombos mais orga-
nizados da região das Baixadas Litorâneas – com relações estabelecidas 
com Baía Formosa –, o Quilombo da Rasa.

O período ditatorial, iniciado em 1964, é caracterizado pela intensi-
ficação da repressão e pela perseguição de muitas famílias. No auge dos 
desmembramentos do grande latifúndio de Campos Novos, identifica-se 
a perseguição aos trabalhadores(as) rurais da região, muitas vezes articu-
lada com agentes estatais, como policiais (MAIA, 2018).

De acordo com depoimentos coletados por Maia (2018), a repressão 
estatal já acontecia antes do início da ditadura. Contudo, em decorrência 
do golpe, a violência por parte dos grileiros teve um grau de acirramento. 
“Os pretensos fazendeiros valiam-se das estratégias e do aparato estatal 
de repressão para atingir seus objetivos de desocupar as terras e ame-
drontar todos aqueles que ensaiassem qualquer tipo de resistência aos 
despejos” (MAIA, 2018, p. 392).

Relatos recolhidos em entrevistas de campo nos mostram a perver-
sidade com que foi realizado o processo expropriatório. Depois de mui-
ta pressão para a concessão da área ao fazendeiro, seus funcionários 
armados, do dia para noite, ocuparam boa parte das terras da comu-
nidade com gado. Em seguida araram a terra e o fizeram com os mora-
dores dentro de suas próprias casas. Um dos quilombolas mais velhos 
da comunidade, ao se recordar das memórias da expulsão, relata como, 
do dia para a noite, suas plantações foram totalmente arruinadas pelo 
gado. Esse processo de desgaste e ameaça levou-o a deixar sua terra com 
um pagamento de apenas 30 cruzeiros. Este foi um destino comum de 
muitos moradores, que se viram obrigados a sair de suas terras tradi-
cionalmente ocupadas e migrar para o município de Cabo Frio, onde 
se distribuíram entre as áreas de Jardim Peró, Jardim Esperança e São 
Cristóvão. 

A expulsão resultou em precarização das formas de sobrevivência, 
como o modo de obter alimentos. Segundo o quilombola: “Só o que a 



Entre o latifúndio e os Grandes Projetos de Desenvolvimento nas Baixadas Litorâneas 303

gente comprava era arroz e tomate, o resto a gente tirava da terra […]. 
Isso foi a pior coisa que aconteceu com a gente, perdemos a vida em co-
munidade e a vida da terra” (Entrevista concedida em 15/6/2019).

Outro quilombola, de 60 anos, recordou que, na época da expulsão, 
muitos habitantes de Baía Formosa não tinham noção de dinheiro, nem 
sabiam ler ou escrever, o que fez com que os intermediários do fazendeiro 
se beneficiassem. Muitos dos expulsos, quando migraram, perderam prá-
ticas culturais e de sociabilidade e/ou adoeceram. O quilombola afirma 
que a expulsão se deu baseada no medo da violência e da possibilidade 
de perder a vida no conflito. Ainda sobre as memórias da expulsão, uma 
quilombola avalia que o povo não reconhecia Henrique Cunha Bueno 
como dono de nada. Além disso, relata que tinha um comportamento 
muito violento e que mandava matar quando construía um desafeto com 
alguém, seja da comunidade ou não.

Depoimentos recolhidos no quilombo da Rasa à época corroboram 
essas narrativas ao indicarem como a violência reacendeu na região nos 
anos 1970:

[…] 1970 foi uma época que reviveu tudo o que teve em 1964. Muitos 
lavradores foram embora. Antes era uma coisa maravilhosa. Tudo o que 
você procurava de lavoura tinha aqui. O Cunha Bueno jogou todo mun-
do da Baía Formosa na rua, todos os lavradores […]. O Cunha Bueno, 
acobertado pela polícia de Cabo Frio, pelo comandante Bianchinni, pas-
sou o trator ali, destruiu tudo (Rosa Geralda da Silveira e posseiros não 
identificados por nome, entrevista concedida a Leonilde Medeiros e So-
nia Lacerda em 1983). (MAIA, 2018, p. 396).

Após essas expulsões, as famílias passaram por um período de rea-
dequação e mudanças da sua rotina e cotidiano. Até o final do século 
XX, a comunidade da Baía Formosa vive em torno da identidade de 
trabalhadores rurais, nos núcleos que não sofreram ações de expulsão. 
Sublinhe-se que os moradores destes núcleos puderam permanecer em 
suas terras, pois seus lotes estavam fora da área da Fazenda Porto Velho. 
Os expulsos, que foram morar em Cabo Frio, deixaram o trabalho na 
roça e começaram a trabalhar em obras da construção civil, construin-
do uma outra sociabilidade, que com o tempo se tornou mais urbana. 
As relações de afetividade e parentesco que unem os integrantes dos 
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núcleos, contudo, não permitiram que a ideia de comunidade se per-
desse no tempo e no espaço. Nesse sentido, desde os anos 1970, com a 
expulsão de muitas famílias da região, até meados da década de 2000, 
as famílias mantiveram contato muito forte e produção de encontros 
coletivos frequentes.

A partir dos anos 1990, as relações internas começaram a ser redefi-
nidas através do diálogo com as comunidades quilombolas da Rasa e de 
Botafogo, as primeiras a reivindicarem a demarcação de suas terras pelo 
direito territorial de remanescente de quilombo. Neste contato entre as 
comunidades, se difundiram as informações referentes ao artigo 68 do 
ADCT de 1988,25 que reconhece o direito à propriedade definitiva das 
terras que estejam ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. O pro-
cesso de reconhecimento das comunidades da Rasa e Botafogo como 
remanescentes de quilombo ao mobilizarem a luta pelo território e a 
reafirmação da identidade, somada às trajetórias em comum entre as 
comunidades, indicava a possibilidade de retomada do território tra-
dicional por meio da nova ferramenta jurídica. Assim, seus exemplos 
foram de importância singular no fortalecimento das lutas por territó-
rio na região. 

Em Baía Formosa, a permanência dos laços sociais entre as famílias 
dos núcleos que se mantiveram em suas áreas tradicionalmente ocupadas 
com aquelas compostas por expulsas(os) e seus descendentes foi funda-
mental para que a identidade comunitária não se perdesse. Ademais, a 
ancestralidade negra e as narrativas de origem da comunidade, sempre 
associadas às memórias de cativeiro, contribuíram para a formação da 
identidade quilombola. É nos anos 2000 que essa identidade se fortalece 
coletivamente, sustentada nos laços preexistentes, fortalecendo também 
o desejo de demarcação dos territórios tradicionalmente ocupados e de 
retomada das áreas de onde foram expulsos.

No início de 2010 é fundada a Associação Quilombola da Baía For-
mosa, então composta pelos núcleos Jose, Elisa e Zerbina, como já tinha 
ocorrido em outras comunidades remanescentes de quilombos da região. 
O passo seguinte foi o autorreconhecimento da comunidade como qui-

25 Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/ADC1988_12.07.2016/
art_68_.asp.
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lombolas. Ainda em 2010, a Fundação Cultural Palmares (FCP)26 reco-
nhece a comunidade como remanescente de quilombo e, no início de 
2011, entrega a documentação para a associação, que é registrada em 
2012. 

Neste mesmo ano, a Associação consegue, por meio de concessão de 
uso, construir a primeira sede oficial do quilombo em um terreno con-
cedido por um quilombola que não foi expulso e que reside próximo à 
área reivindicada pelo Núcleo Expulsos. Assim, como primeiro passo da 
retomada, é edificada a sede da Associação Quilombola nos limites da 
Fazenda Porto Velho. Os conflitos fundiários, nesse momento, tomam 
outras proporções à medida que a comunidade organizada se torna um 
agente central na disputa pelo território. 

Outro movimento importante da comunidade se deu também em 
2012, quando ingressou com processo para titulação do território qui-
lombola junto ao Incra.27 A elaboração do relatório técnico de identifi-
cação e delimitação pelo órgão fundiário reforçou a territorialidade da 
comunidade, pois mobiliza uma série de memórias coletivas sobre a 
identidade e o território negro. 

Em 2014, o núcleo Zerbina foi inserido na Associação, configurando o 
formato que tem hoje, com quatro núcleos que, apesar de próximos, con-
figuram o caráter descontínuo do território quilombola. A partir deste 
ano, a nova gestão eleita da associação assume uma postura mais proa-
tiva na reconstrução do quilombo, promovendo uma série de atividades 
culturais e políticas, que aumentam a visibilidade da comunidade na es-
fera municipal. Pela Associação, os quilombolas passaram a se inserir em 
projetos de educação ambiental, cinema, eventos gastronômicos. Desta-
camos ainda o início do turismo de base comunitária, que alimenta o 

26  Primeira instituição pública voltada para promoção e preservação dos valores cul-
turais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da 
sociedade brasileira, a Fundação Cultural Palmares (FCP), entidade hoje vinculada ao 
Ministério da Cidadania, é responsável pela emissão de certidão às comunidades quilom-
bolas e sua inscrição em cadastro geral, devido ao § 4º do art. 3º do Decreto nº 4.887, de 
20 de novembro de 2003. Ver: http://www.palmares.gov.br/?page_id=95 e http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm.
27 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia fede-
ral cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário 
nacional. Cabe ao Incra, desde 2003, a titulação das terras remanescentes de quilombo no 
Brasil.
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processo de visibilidade externa pelo qual os(as) quilombolas trabalham 
e geram mobilização interna, associada a novas fonte de renda. Concedi-
do pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a comunidade 
recebeu o prêmio Afro Fluminense em 2014.28

Em 2018, há uma reconfiguração na disputa pela área requerida pela 
comunidade com a entrada de um novo agente, ligado ao capital turís-
tico-imobiliário, atuando em diferentes frentes para obter o território. 
Neste período se identifica o acirramento dos conflitos territoriais, a 
partir da atuação do condomínio de luxo Aretê na Praia da Rasa, tendo 
em vista a expansão do condomínio. Frente ao avanço do capital imo-
biliário, o interesse dos fazendeiros foi em vender o terreno em litígio 
com a comunidade quilombola, agravando a situação conflitiva atual. A 
comunidade Baía Formosa enfrenta, simultaneamente, a luta por per-
manência (haja vista as sobreposições territoriais de núcleos com áreas 
de conservação ambiental – APA Pau-Brasil e Parque Estadual da Cos-
ta do Sol) e a luta pela retomada de territórios, na medida em que o 
núcleo composto pelos sujeitos expulsos enseja o retorno ao território 
tradicional. 

O enfrentamento a esses desafios se dá em diferentes frentes, desde 
a produção de um relatório territorial e antropológico até o embate ju-
rídico. É fundamental entender que um dos elementos importantes em 
ambas as frentes é a mobilização da identidade quilombola, bem como 
das marcas territoriais produzidas pela comunidade. 

Na América Latina, tem-se assistido, nas últimas décadas, à emer-
gência de uma série de novos movimentos sociais que mobilizam estra-
tégias discursivas e identitárias apoiadas nas legislações pós-ditaduras, 
seja no Brasil, na Colômbia ou no Equador – para focarmos nos exem-
plos de comunidades negras rurais. Estas atuam sob a ótica do autor-
reconhecimento e se desprendem da definição de camponês – bastante 
utilizada como identidade sociopolítica estruturante nas lutas dos po-
vos do campo. Dessa forma, a pluralidade de grupos sociais que ressig-
nificam sua existência na prática política cotidiana de luta em defesa ou 

28 O Prêmio de Cultura Afro-Fluminense é um concurso promovido pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (Secec-RJ) que visa premiar 
iniciativas culturais dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e grupos 
artístico-culturais que trabalham com temáticas afro-brasileiras no estado do Rio de Ja-
neiro.
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pelo acesso a territórios vem implantando uma ressignificação política 
e cultural de sua experiência e forma de organização política (PORTO-
-GONÇALVES, 2001).

Esses movimentos apontam para a politização da própria cultura e 
seus modos de vida tradicionais ao valorizarem a memória coletiva e 
oral, a ancestralidade e os saberes tradicionais na construção de iden-
tidades sociopolíticas. Tais reconfigurações identitárias apresentam um 
horizonte de possibilidades estratégico nas lutas por território e pela 
garantia de direitos sociais, assim como a constituição de novos sujeitos 
políticos no campo. Cruz (2012) aponta para uma redefinição das táti-
cas e estratégias de luta pela terra/território. Assim, a constituição des-
sas identidades sociopolíticas se dá através da afirmação de identidades 
culturais e políticas, pautadas na territorialidade de cada grupo social. 
Logo, são lutas por autonomia territorial e afirmação de identidades 
territoriais. 

As lutas por território são lutas por territorialidades, que é aspecto 
fundamental na reprodução dos saberes e modos de vida dessas popula-
ções. Isso porque o território é ao mesmo tempo abrigo e recurso (HAES-
BAERT, 2006). É fonte de recursos ou meio de produção e, concomitan-
temente, é elemento fundamental de identificação ou simbolização de 
grupos através de referentes espaciais. Nesse sentido,

A expressão dessas territorialidades, então, não reside na figura de leis 
ou títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva que 
incorpora dimensões simbólicas e identitárias na relação do grupo com 
sua área, o que dá profundidade e consistência temporal ao território. 
(LITTLE, 2003, p.14).

Portanto, na luta contra os processos de modernização e expansão das 
fronteiras econômicas e demográficas sobre as terras desses grupos so-
ciais, articulam movimentos sociais que afirmam identidade, autonomia 
e territorialidades na defesa de seus territórios. Segundo Little (2003), 
os violentos processos de desterritorialização têm como consequência a 
elaboração de estratégias territoriais vinculadas a uma onda de (re)terri-
torializações.

Desse modo, direitos territoriais mobilizam-se na afirmação de 
identidade e territorialidades específicas através do reconhecimento e 
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demarcação de terras indígenas e de quilombos, por exemplo. Nesse 
sentido, podemos falar de uma ressignificação da reforma agrária na 
medida em que a questão territorial muda a qualidade do debate sobre 
ela ao introduzir novos componentes, tais como a cultura, etnia, iden-
tidades sociopolíticas, territorialidades e direitos territoriais. Assim, a 
luta dos povos e comunidades tradicionais por terra/território é uma 
denúncia ao caráter homogeneizador e colonial do signo do progresso e 
o paradigma do desenvolvimento no Brasil, ao re-afirmar que a questão 
agrária é complexa, multifacetada e envolve uma diversidade imensa 
de identidades coletivas que se articulam politicamente na contramão 
daquilo que é impulsionado pela expansão territorial do capitalismo no 
campo. 

Nesse sentido, 

Não se trata simplesmente de lutas fundiárias por redistribuição de terra, 
está em pauta também o reconhecimento de elementos étnicos, culturais 
e de afirmação identitária das comunidades tradicionais, apontando para 
necessidade de reconhecimento jurídico de seus territórios e territoriali-
dades. (CRUZ, 2012, p.7).

A comunidade de Baía Formosa, portanto, trava uma luta pelo reco-
nhecimento de seu território e suas territorialidades em torno da iden-
tidade quilombola. Simultaneamente, o quilombo busca a permanência 
no território (núcleos Elisa, Jose e Zerbina) e a retomada (núcleo Ex-
pulsos). Nesta dinâmica, a cartografia social apareceu como ferramenta 
fundamental de pressão para titulação das terras e resolução dos conflitos 
atuais. 

Cartografia social: ferramenta de luta e resgate da memória espacial

Em Baía Formosa, a cartografia social foi invocada com dois objetivos 
principais: 1) processo de resgate da memória quilombola acerca de seu 
território tradicionalmente ocupado; e 2) definição de marcos territo-
riais atuais relevantes para a comunidade. A pretensão foi desenvolver 
uma ferramenta de pressão na luta pelo território que comprovasse a 
ocupação tradicional do território antes da expulsão (referente ao Nú-
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cleo Expulsos), bem como revelasse os elementos territoriais de hoje que 
evidenciam a ocupação e os usos da comunidade (referente aos demais 
núcleos e à sede da Associação). Consideramos a prática do mapeamento 
participativo como objeto da ação política da comunidade, pois contribui 
para a visibilidade, a ampliação do conhecimento sobre seu território, 
histórias e usos, assim como na reivindicação e defesa territorial (AC-
SELRAD; VIEGAS, 2013).

Historicamente, os mapas são produzidos através de um discurso 
político a favor do Estado e das classes dominantes, no qual o controle 
sobre as informações geográficas está na mão dos atores hegemônicos 
que os produzem. Na relação com as comunidades tradicionais da terra 
nos períodos da Colônia e do Império no Brasil, por exemplo, os mapas 
agiam na desconsideração pelos saberes locais e a rebatização de luga-
res, conformando espaços da colonização (ACSELRAD, 2010). Assim, 
se o conhecimento do território é inseparável do exercício da sobera-
nia (ACSELRAD, 2010), a cartografia social aparece como possibilidade 
estratégica nas lutas por territórios, uma vez que alimenta a autonomia 
territorial e coloca a comunidade como soberana na produção de uma 
percepção espacial própria.

De acordo com Acselrad e Coli (2008), é a partir de tramas fundiárias, 
étnicas e ambientais conflitivas que se originam as experiências de ma-
peamento participativo, nas quais os diferentes atores sociais entram em 
disputa pela apropriação material e simbólica do território. Nesse senti-
do, a perspectiva da cartografia social é uma possibilidade de confrontar 
as estruturas dominantes de construção de informações geográficas, o 
que abala as estruturas de poder com a oportunidade de uma realização 
coletiva comunitária que avança em objetivos específicos vinculados à 
permanência na terra e direitos territoriais. 

A cartografia social aparece como forma de afirmar territorialidades 
(negligenciadas pelos atores hegemônicos) e atribuir poder (OFFEN, 
2009), incrementando a produção epistemológica de determinado grupo 
social sobre sua própria geografia e auxiliando na resolução do conflito 
territorial no qual está inserido. Dessa forma, as experiências cartográ-
ficas se articulam aos processos de reprodução social de cada contexto 
específico, evidenciando conflitos pela apropriação material e simbólica 
dos territórios (ACSELRAD, 2010).
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No processo coletivo de produção dos mapeamentos, portanto, às dis-
putas de poder sobre os territórios somam-se as disputas de poder através 
dos mapas (ACSELRAD, 2015). Assim, a cartografia social evidencia que 
há disputas epistemológicas por meio das quais os grupos reivindicam 
formas próprias de conceber o território e suas representações com o uso 
de técnicas convencionais da cartografia na ação política (ACSELRAD;-
VIEGAS, 2013). Ou seja, enquanto sujeitos cartografantes, os grupos am-
pliam a possibilidade de autonomia na produção de informação espacial 
e nos processos decisórios sobre seus territórios de vida.

Nesse sentido, ao desenvolver a cartografia social, a comunidade dis-
puta não só o território, mas os significados, a história, a memória – em 
suma, sua geografia. No processo de elaboração do mapeamento, a co-
munidade encara a possibilidade de contar sua própria história, eviden-
ciando cartograficamente aquilo que constitui a comunidade, seus espa-
ços de memória, áreas de convivência, usos e marcos territoriais. 

Segundo Wood (1993), os mapas estão enraizados numa história que 
eles ajudam a construir. A cartografia social, portanto, busca contar a his-
tória que interessa para a comunidade, e não aquela contada pela histo-
riografia oficial, que, costumeiramente, apaga aquilo que lhe convém em 
detrimento do (des)envolvimento e da falácia do progresso. 

Na região das Baixadas Litorâneas, por exemplo, a historiografia 
negligencia a história de ocupação africana na região e a barbárie do 
processo de (des)envolvimento regional. A cartografia social possibi-
lita a afirmação de outras perspectivas da história. Consideramos esse 
processo de construção do mapeamento participativo, portanto, como 
forma de escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 1986). Uma his-
tória da geografia da comunidade que evidencia aquilo que é importan-
te para a comunidade. Essa dinâmica de produção coletiva da história 
através do mapeamento participativo do território tradicional só é pos-
sível pela dimensão da oralidade. O que por si só já é um contragolpe na 
historiografia oficial, pautada na linguagem escrita. Com uma dinâmica 
em que os mais velhos e os mais novos, juntos, constroem uma história 
coletiva que determina o que é o território para o quilombo, evidencia-
-se o caráter comunitário que subjaz o processo de titulação de terras 
quilombolas.

Através da dimensão oral, a história da Baía Formosa foi sendo (re)
construída por seus integrantes, bem como é por meio da oralidade que 
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as memórias dos períodos conflitivos do passado e da ascendência afri-
cana escravizada constituem a percepção dos quilombolas atualmente. 
Também é por conta dela que foi possível mapear os elementos territo-
riais interessantes para a comunidade e desenvolver coletivamente a linha 
do tempo comunitária. 

Sobre o desenvolvimento da prática de mapeamento em Baía For-
mosa, consideramos que a cartografia social pode ser entendida como 
a “apropriação de técnicas e modos de representação cartográficos mo-
dernos por grupos sociais historicamente excluídos dos processos de to-
mada de decisão” (ACSELRAD, 2013, p.17). Nesse sentido, o processo de 
construção dos mapas ocorreu através do uso geotecnologias, realizado 
em quatro etapas diferentes: 1) trabalho de campo, com roda de conversa 
e entrevistas; 2) marcação dos pontos selecionados pelos quilombolas; 3) 
produção cartográfica; e 4) reflexões junto à comunidade sobre o mapea-
mento.

Esse processo se iniciou junto ao Núcleo Expulsos, pois a experiência 
do mapeamento participativo nesta área teve como objetivo a reconstru-
ção da memória espacial do território, evidenciando os marcos espaciais 
da comunidade destruídos pelo fazendeiro Henrique Cunha Bueno e 
seus herdeiros no processo expropriatório. O produto final deste núcleo 
serviu de base para comprovação da ocupação tradicional do território 
antes da expropriação, através de marcos do passado e elementos da me-
mória da comunidade, sendo importante ferramenta na luta pela titula-
ção das terras quilombolas.

Segundo Corrêa (2018), as experiências com mapeamento intensifi-
cam a consciência espacial, fortalecendo a leitura sobre o espaço e criação 
de estratégias de territorialização, contribuindo, assim, para que a comu-
nidade explore sua própria leitura do território, em um exercício de espa-
cialização das relações sociais e dos marcos simbólicos. Assim, a seleção 
e a marcação dos pontos a serem mapeados fortaleceram a memória oral 
e geográfica das famílias expulsas. 
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Mapa 2. Espaços de memória: comunidade quilombola da Baía Formosa

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói
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O Mapa 2 evidencia a ocupação tradicional do território por parte da 
comunidade antes da expulsão nos anos 1970, mostrando os espaços de 
memória do Núcleo Expulsos. Boa parte dos marcos espaciais levantados 
hoje não existe mais, fruto das transformações socioespaciais conduzi-
das pelo fazendeiro Henrique Cunha Bueno e seus descendentes. O pasto 
para gado tomou o lugar do campo de futebol (Vasquinho), das casas 
de farinha, da venda do Seu Loia, do Bar da Bastiana e de algumas das 
árvores frutíferas selecionadas, apagando materialmente espaços de so-
ciabilidade que marcam a infância dos mais velhos da comunidade e seus 
antepassados. 

Em contrapartida, o mapeamento anuncia esperança e ganhos na 
luta pelo reconhecimento territorial, tendo em vista a conquista da sede 
da Associação e a presença do portal do quilombo – encruzilhada de 
árvores antigas que formam um arco reconhecido como portal. Assim, 
o processo de cartografar o próprio território envolveu deslocar-se no 
tempo, reviver o passado para (re)construir o presente, através da re-
presentação cartográfica daquilo que é o território para aqueles que 
durante muito tempo viveram e hoje buscam retomar. O mapa foi en-
tregue à Associação para fortalecer o material de apoio à luta pelo ter-
ritório, além de servir como uma memória visual da história apagada e 
violentada da comunidade.

Em seguida, foram realizadas a marcação/georreferenciamento dos 
marcos simbólicos selecionados nos núcleos que ainda não haviam sido 
contemplados pela cartografia social (Jose, Elisa e Zerbina), bem como 
dos locais onde hoje moram as famílias expulsas (Jardim Peró, Jardim 
Esperança e São Cristóvão - Cabo Frio-RJ), para localizar o deslocamento 
da comunidade removida nos anos 1970.

Nesse sentido, os produtos a seguir (Mapas 3, 4 e 5) são os resulta-
dos da cartografia social nos núcleos Elisa, Jose e Zerbina, respectiva-
mente. Diferentemente do Núcleo Expulsos, estes mapeamentos foram 
construídos a partir de marcos espaciais atuais, que comprovam os usos 
territoriais da comunidade, os espaços de convivência e marcos de con-
flitos.



314 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Mapa 3. Núcleo Jose

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói
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O Núcleo Jose é composto atualmente por nove famílias, que moram 
em uma área descontínua, atravessada por lotes privados e áreas que não 
são consideradas como parte do Quilombo. Como se vê no Mapa 3, os 
marcos espaciais relevantes – em escala comunitária – acompanham a 
estrada de terra que liga a sede da Associação à rodovia RJ-102. 

Dentre os marcos espaciais escolhidos pelos integrantes do núcleo, 
além das casas das famílias mais conhecidas e frequentadas (Jose, Lucia-
no e dona Noêmia), encontram-se três pontos de muita importância para 
a comunidade como um todo, cuja manutenção no espaço-tempo são 
considerados fundamentais. São eles: Igreja Metodista Wesleyana, Escola 
Lydia, Alicerces da escola do Quilombo.

A igreja é frequentada atualmente por uma parcela considerável dos 
quilombolas, o que mostra como a religiosidade está presente em seus 
cotidianos. A Escola Lydia é o local de estudo das crianças e jovens, o 
que por si só já mostra a relevância que imprime à comunidade. Soma-
-se a isto o fato de que, nos fundos do terreno da escola, foi criado um 
espaço de convivência para os quilombolas organizados na Associação. 
Ainda, os alicerces da escola representam uma área na qual já esteve 
edificado um espaço de ensino para a comunidade. É considerado, as-
sim, marco espacial importante para ser evidenciado no mapeamento 
participativo.

Composto por apenas três famílias, o Núcleo Elisa está localizado do 
outro lado da rodovia RJ-102, dentro da Área de Proteção Ambiental 
Pau-Brasil, na fronteira com o Parque Estadual da Costa do Sol. Nes-
se sentido, boa parte dos marcos espaciais escolhidos pelos quilombolas 
está inserida nos limites do Parque. São locais de uso comum da comu-
nidade, onde a beleza natural é utilizada para o lazer, como as pedreiras, 
o marco das três pedras, o mangue dos Guaiamuns (referência à espécie 
de caranguejo muito presente na região), o sítio geológico de Quartzo e 
a Praia do Kalunga. 

Ainda, foram escolhidos pontos que expressam os usos territoriais da 
comunidade em outras dimensões, como a Igreja Metodista (dimensão 
da religiosidade), o Posto de Saúde (dimensão do cuidado, da saúde co-
letiva) e as casas das mulheres mais influentes na comunidade (dimensão 
de afeto e resistência). Os pontos como Início da Trilha e o Limite das 
Terras do núcleo marcam suas fronteiras de uso do território.
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Mapa 4. Núcleo Elisa

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói
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Mapa 5. Núcleo Zerbina

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói
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Já o Núcleo Zerbina foi o último a se incorporar à Associação e so-
mar na luta comunitária pela titulação do território, a partir de 2014. 
Composto atualmente por 46 famílias, leva o nome de uma das griôs 
mais importantes de Baía Formosa, matriarca da comunidade que, por 
meio da oralidade, deixou muitas histórias para seus parentes e vizi-
nhos. 

Hoje, parte de sua área está inserida no Parque Estadual da Costa do 
Sol, o que contribuiu para uma alteração nos modos de uso dos recur-
sos territoriais por parte da comunidade. Acostumados com a lavou-
ra, boa parte da área antes utilizada pelos quilombolas para plantio foi 
perdida com a criação da área de conservação. Assim, muitas formas 
de uso dos recursos territoriais foram proibidas e criminalizadas sob a 
justificativa de respeito ao meio ambiente. É curioso o fato de haver um 
condomínio de luxo dentro do Parque, a poucos quilômetros do Núcleo 
Zerbina, o que contrasta com a ideia de preservação e atesta a desigual 
relação de poder nas esferas de tomada de decisão. 

Os pontos selecionados pelos quilombolas deste núcleo (Mapa 5) re-
presentam marcos espaciais referentes a casas de integrantes influentes 
e muito frequentadas; casas/terrenos com relação afetiva forte; aspectos 
da natureza, como árvores importantes, como fonte de alimentação e so-
ciabilidade; símbolos de conflitos territoriais; roçados; delimitação dos 
limites do núcleo; e áreas muito utilizadas no passado que, por conta da 
falta de autonomia territorial, caíram em desuso. O poço da mangueira, 
por exemplo, foi ressaltado por ser um espaço com muitas memórias para 
os(as) mais velhos(as) e que, por conta da criação do Parque Estadual, 
seu acesso ficou limitado. Já o Pé de Tamarindo foi colocado pela força 
que tem como espaço de aglomeração. É comum grupos de amigos e fa-
miliares ocuparem sua sombra durante o dia para confraternizações de 
todo tipo.

Os mapas foram entregues à comunidade e, além de representarem 
um registro da memória espacial e dos marcos espaciais atuais, foram 
utilizados no processo do acordo como prova de ocupação ancestral da 
comunidade no território em questão. Os pontos selecionados para o ma-
peamento foram todos indicados pelos integrantes da comunidade, pen-
sados como espaços de memória, elementos importantes da constituição 
do Quilombo e de sua história/trajetória. 
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O Quilombo de Baía Formosa e o Projeto Aretê: território, conflito e 
resistência

Eu não quero que minha filha seja camareira de um mega-hotel. Eu não 
desejo isso para nenhum jovem quilombola. Nós temos que sair dessa 
margem, de ser camareira. Se você for olhar, por que nós saímos um pou-
co da agricultura familiar? Nós saímos porque nosso território diminuiu, 
diminuiu, diminuiu… (Rejane Oliveira - CONAQ/Quilombo de Maria 
Joaquina)

O fenômeno do conflito pode ter, segundo Simmel (1983),29 apreendido 
sua relevância sociológica ao traçar-se um paralelo analógico ao fato de 
ser exatamente o mais violento sintoma de uma doença o que representa o 
esforço e a possibilidade do organismo em se livrar dela. Sob essa interpre-
tação, lança-se um olhar positivo ao fenômeno do conflito, especialmente 
considerando que em nosso mundo este se configura, na maior parte das 
vezes, a partir da re-existência de formas não capitalistas de ser, estar e re-
lacionar-se com/no mundo ao permanente processo de expansão/invasão 
do modelo de desenvolvimento capitalista sobre espaços que lhes são, até 
então, exteriores. Assim, estes “outros mundos” insistem em reafirmar suas 
lutas diante do inevitável conflito e da violência contra seus corpos, terri-
tórios e culturas, dizendo em alto e bom som que são vários os “antídotos” 
possíveis para curar o planeta da doença moderno-colonial-capitalista.30

29  A bibliografia existente aponta que o conflito é um processo inerente de comunicação e 
sociação (SIMMEL, 1983). Assim, o conflito é dado constante na sociedade. Não há cons-
trução de grupos e de ações sem existirem conflitos. Porém, em grande parte se configuram 
como conflitos cotidianos, que não afetam diretamente a vida coletiva. Em muitos casos, ao 
contrário da visão negativa posta sobre ele, o conflito apresenta um caminho de manifesta-
ção de discordância, com possibilidade de resolução de problemas. Sendo assim, o conflito 
não é visto de forma negativa e destrutiva. Porém, em dados momentos ele se configura 
em questões coletivas, em que as partes entram em disputa por recursos, status, poder e até 
mesmo por territórios, não encontram uma forma de resolução amigável ou que ambas as 
partes entrem em acordo, gerando confrontamento e aniquilação (SIMMEL, 1983). São co-
muns, nesse sentido, os conflitos entre Estados, que, ao atuarem em grande escala, chamam 
atenção pela proporção, e, dessa forma, são mais estudados pelas ciências sociais.  
30  Destaca-se que o conflito tem um potencial de visibilizar os embates existentes no terri-
tório. À medida que o conflito vai se estabelecendo, é possível observar os antagonistas, bem 
como o que está em jogo com esse processo, ou seja, os objetivos e sentidos da disputa. As 
tramas e intencionalidades se revelam conforme o conflito fica mais latente, o que, por outro 
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Em curso desde 2018, o conflito sobre o qual nos debruçamo envolve 
tensões territoriais e socioambientais entre o Quilombo de Baía Formosa 
e o grande projeto turístico-imobiliário oficialmente denominado Mari-
na Porto Búzios - Expansão, que compreende a expansão do condomínio 
Aretê31 em dois novos loteamentos (Búzios Golf Resort I e II). O projeto 
Aretê, como é chamado comercialmente, prevê a expansão da marina, já 
existente, até uma área ocupada por campo de golfe e aeroporto, também 
já pertencentes ao complexo. 

Contudo, as ambições dos investidores encontraram um entrave à sua 
frente – a ampliação dos canais da marina viria a impactar diretamente par-
te do território pleiteado pela comunidade quilombola da Baía Formosa. O 
impacto da obra mobilizou a denúncia da comunidade ao Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente (CMMA) e ao Ministério Público Federal (MPF), 
atenta ao risco de salinização do solo, das nascentes e do lençol freático loca-
lizados nas terras quilombolas. A ameaça decorre da invasão dos canais da 
marina sobre área brejosa (que, segundo o Código Florestal Brasileiro, tra-
ta-se de Área de Proteção Permanente (APP), não edificável), o que poderia 
prejudicar a prática secular da agricultura de subsistência dos quilombolas. 

Ademais, como demonstra a fala de Rejane de Oliveira (representante 
da CONAQ e quilombola de Maria Joaquina) em audiência pública sobre 
o Aretê, a territorialização do empreendimento traz consigo uma série de 
impactos de ordem socioeconômica para a comunidade. Dentre os efeitos 
estão: a intensificação da especulação imobiliária nas terras em torno do 
projeto e, sendo assim, sobre os territórios quilombolas; o aumento no custo 
de vida local; a demanda por mão de obra barata para funções de baixa qua-
lificação, que poderiam causar mudanças nas práticas sociais das comunida-
des locais. Esta dimensão social dos impactos soma-se à ambiental, dando 
forma a um amálgama de fatores negativos que afetam a comunidade qui-
lombola em várias dimensões, pondo em xeque uma miríade de elementos 

lado, implica a criação – ou ampliação – das estratégias de luta e resistência pelos grupos 
envolvidos no conflito, que variam em relação aos antagonistas e seus objetivos.
31 Aretê, do tupi-guarani, quer dizer algo como “lugar de festa, festividade”. Trata-se de 
um ato de cinismo nomear a partir do tupi-guarani um condomínio de luxo localizado 
em território originário indígena, ignorando e, de certa forma, celebrando a violência co-
lonial. Escolhemos aqui referir-nos ao complexo turístico exatamente dessa forma, para 
que não nos esqueçamos de suas raízes. Sublinhe-se que o nome Aretê surgiu em 2017 
com a intenção de comercializar o projeto.
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materiais e simbólicos a partir dos quais se constituem práticas sociocultu-
rais, identidades, espiritualidades, ancestralidades, memórias e significados. 
Por isso, há de se concordar que a geografia imposta pela territorialização 
do grande projeto de desenvolvimento em questão pode ser muito melhor 
traduzida como uma geo-grafia32 do (des)envolvimento (MALHEIRO et al, 
2019) que, segundo os autores, produz, por meio de seus processos de ter-
ritorialização, uma dinâmica de exceção nos espaços em que vêm a figurar. 

Como é possível observar no Mapa 6, há um outro componente ter-
ritorial a integrar as relações conflitivas envolvendo as comunidades do 
Quilombo Baía Formosa: a sobreposição territorial entre o quilombo e 
Unidades de Conservação (UCs). Esta é uma modalidade de conflito fre-
quente no estado do Rio de Janeiro33 e no Brasil, mas a relação entre co-
munidades tradicionais e UCs é tema de alta complexidade e não se trata 
de nosso enfoque.34

No caso de Baía Formosa, a sobreposição ocorre entre duas UCs – 
a APA Pau-Brasil e o Parque Estadual da Costa do Sol (Pecsol) – e so-
bre dois dos quatro núcleos do território quilombola – os núcleos Eliza 
e Zerbina. O Pecsol, criado em 2011, está inscrito nos limites da APA 
Pau-Brasil, criada em 2002. Ambos os ordenamentos territoriais produ-
zem tensões sobretudo com o núcleo Zerbina, considerando as dimen-
sões populacional e espacial da comunidade (o núcleo Zerbina abriga 49 

32 Por geo-grafia entendemos, apoiados em Porto-Gonçalves (2006) e Malheiro (2019), 
a geografia não como substantivo, mas como verbo, ou seja, as geo-grafias são os atos/
ações/práticas de marcar/grafar a terra. A semelhança da expressão com o ofício da es-
crita não é mero detalhe, pois, trazendo uma analogia à escrita, que inscreve significados 
enquanto escreve sobre a matéria folha, a geo-grafia reconfigura relações, imaginários, a 
sociedade e seus territórios através das grafias no espaço.
33 Diversas comunidades quilombolas vivem em situações de sobreposição ou adjacentes 
a unidades de conservação. Só no estado do Rio de Janeiro temos como exemplo as comu-
nidades quilombolas de Marambaia, Santa Rita do Bracuí, Campinho da Independência 
e Grotão. Entre os conflitos mais corriqueiros, estão: multas por construções/reformas/
melhorias nas residências localizadas dentro dessas áreas; impossibilidade de limpar o 
terreno com técnicas tradicionais desses grupos; proibição de retirar vegetação original, 
entre outras.
34 Em sua tese de doutorado chamada “Negros na Mata Atlântica, territórios quilombo-
las e a conservação da natureza”, Silva (2008) traz importantes reflexões acerca da pre-
servação da natureza em áreas ocupadas por comunidades negras. Em seu trabalho, ela 
apresenta inúmeras comunidades que coexistem com a Mata Atlântica, demonstrando 
que sua presença é anterior às legislações ambientais, que em muitos casos causam a des-
territorialização dos grupos que as mantiveram ao longo das décadas.
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famílias, enquanto o núcleo Eliza abriga três). Lembremo-nos ainda que 
a criação das UCs forçou o abandono de antigas áreas de lavouras por 
parte da comunidade e ainda desembou em conflitos até os dias atuais. 
Em junho de 2019, agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) che-
garam à comunidade sob posse de ordem judicial para derrubarem duas 
construções que estariam dentro dos limites do Pecsol. Essas violências 
são expressões do paradigma majoritário de ordenamento ambiental do 
século XX, que insiste em ignorar o conhecimento secular e insubstituí-
vel das comunidades tradicionais sobre os ecossistemas onde vivem e 
preservam (DIEGUES, 2000). 

De pronto, entendemos que o cenário posto evoca um choque entre 
racionalidades e territorialidades em oposição, o que enseja a ativação de 
diferentes estratégias de resistência por parte da comunidade quilombo-
la. Podemos dizer que na Praia da Rasa está em cena o “encontro” (mar-
cado pela violência e pela extrema assimetria nas relações de poder) entre 
o padrão hegemônico de apropriação social da natureza, no qual o “meio” 
e o “território” tornaram-se apenas “substratos de ancoragem e extração” 
de recursos infinitamente disponíveis às demandas do desenvolvimento 
econômico (BARCELLOS, 2018), e as formas tradicionais de apropriação 
social da natureza. Nestas, os sentidos de “meio” e “território” baseiam-se 
numa relação de ancestralidade, afeto e memória coletiva, materializadas 
num modelo de reprodução material de matriz artesanal, de subsistência 
e de baixo impacto ecossistêmico (CRUZ, 2012). 

É preciso destacar que o processo de retomada territorial em curso, 
visando devolver às famílias expulsas na década de 1970, que hoje habi-
tam os bairros pobres em Cabo Frio, suas terras de direito, entrecruza-se 
ao conflito envolvendo a comunidade quilombola e o megaempreendi-
mento. A Fazenda Porto Velho, propriedade dos irmãos Cunha Bueno 
(herdeiros do grileiro Henrique Cunha Bueno), envolvidos no acordo de 
cessão de 80 ha de um total de 874,65 ha de sua fazenda aos quilombolas, 
faz limite com o terreno do projeto Aretê, sendo sua área de expansão 
mais imediata. Logo, o que está por trás do interesse dos herdeiros em 
fazer um acordo com as famílias quilombolas é o cenário de grande valo-
rização de suas terras, pois, assim, estes poderiam liberar o imóvel, hoje 
em litígio, para venda ou para especulação, almejando a expansão da ma-
lha urbana da cidade. 
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Mapa 6. Área pleiteada pela comunidade no acordo, limites das  
UCs e limites da Fazenda Porto Velho

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói
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Do Marina Porto Búzios ao Aretê: violência, conflito e exceção nos processos 
de territorialização do capital turístico-imobiliário 

Caracterizado como “o maior empreendimento imobiliário do Brasil”,35 o 
Aretê atualmente abrange uma área total de 3,16km² e envolve o investi-
mento de cerca de 2 bilhões de reais (CARVALHO, 2017). Dirigido pelo 
capital imobiliário, sua realização é oriunda de parceria entre o Grupo 
Modiano, o fundo de investimentos Opportunity, a PDG Construtora 
(sob sua filiada Klabin Segall) e a empresa BR Marinas. Localizado na 
Praia da Rasa, sua construção consiste na expansão do complexo turísti-
co equipado com marina, aeroporto e campo de golfe.

Ainda que limitemos o início do conflito propriamente dito ao ano de 
2018, é preciso considerar que as bases materiais do empreendimento re-
montam aos anos 1940 e 1950, quando o governo estadual passou a realizar 
obras de infraestrutura (tais como abertura de estradas, obras de sanea-
mento e outras), de forma a promover uma valorização dos terrenos no 
litoral das Baixadas Litorâneas (SERVEC ECOLOGIA, 2018). Assim tive-
ram início as expulsões e violências, estimuladas pela especulação imobi-
liária, contra as famílias de trabalhadoras e trabalhadores negros rurais que 
habitavam as terras em troca de trabalho, estando ligadas a estas por laços 
familiares e pela memória coletiva da ocupação. Este processo de violência 
instalou uma nova fase da acumulação capitalista e da dinâmica espacial na 
região, agora muito mais centrada no turismo e em empreendimentos imo-
biliários urbanos. Segundo a historiografia referente, o cenário persiste até 
os anos 1970, época em que “grileiros continuavam promovendo violências 
contra posseiros (na Fazenda Campos Novos), com espancamentos, inti-
midações, destruição de cercas e lavouras com tratores e com gado, além de 
ações movidas na justiça.” (GRYNSPAN apud ARRUTI, 2001, p.14). 

Nesta mesma época, o libanês Jamil Cury Mizziara, um dos proprie-
tários das terras fragmentadas da Fazenda Campos Novos, agiu na ex-
pulsão de posseiros de suas terras para dar início à construção de um 
loteamento que, aproveitando-se do crescimento do turismo e da alta 
da especulação imobiliária na região, viria a tornar-se posteriormente 
o complexo Marina Porto Búzios (SERVEC ECOLOGIA, 2018). O pro-

35  Conforme consta em fala de Pedro Bulhões, administrador da Oportunity Investi-
mentos (VIDEO..., 2019).
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jeto iniciou sua instalação nos anos 1980, sob a iniciativa de Umberto 
Modiano, empresário franco-argelino atuante no setor da exportação de 
café, que idealizou o complexo turístico calcado no “tripé” infraestrutural 
lazer, mobilidade e hospedagem (marina, golfe, hotéis, condomínios e 
aeroporto – este último, aliás, batizado em sua homenagem), inspirado 
nos padrões de turismo costeiro trazidos do norte global. 

As obras, que tiveram início em 1982, só viriam a ser concluídas 
seis anos depois, em 1988. À época, o complexo foi projetado sobre 
uma área de 1 milhão de m², de forma a abarcar dois hotéis (Nas Rocas 
Club e Porto Búzios Tennis, Yachtand Golf Hotel) dotados de marina 
completa de 250 vagas, sistema de infraestrutura náutica e esquema de 
vigilância permanente (JORNAL DO COMMERCIO, 7-8 fev. 1988, p. 
14). Além disso, neste mesmo projeto já estava prevista a construção 
de um segundo condomínio fechado em frente ao canal principal da 
marina, que contaria com cinco quilômetros de canais com uma pro-
fundidade de 1,80m. 

A obra, que então se desenhava como o maior empreendimento imo-
biliário existente na região das Baixadas Litorâneas, inaugurou um novo 
período no município de Búzios, marcado pela “turistização” do espaço, 
pelos grandes investimentos em empreendimentos imobiliários e pela 
consequente elitização e internacionalização do espaço. Desse modo, po-
de-se dizer que a fixação do complexo Marina Porto Búzios determinou 
o início da fase de investimentos pré-península no município e fundou 
as bases de uma nova materialidade no território, marcada pelo “formato 
corporativo e fragmentador, premonitório das formas dominantes poste-
riormente desenvolvidas neste território” (XAVIER, 2006, p. 68).

É evidente que desde seus primórdios este grande projeto turístico-imo-
biliário se configurou como um marco territorial na produção de espaços 
exclusivos e elitizados, estando contraditoriamente inserido em uma con-
figuração territorial historicamente grafada pela presença de comunidades 
negras rurais, continuamente agredidas pelo uso de diferentes formas de 
violência. Neste sentido, o fenômeno de “turistização” do espaço, indicado 
pela fixação do complexo, tem como pano de fundo um processo social 
mais profundo, caracterizado por uma mudança econômica, cultural, es-
pacial e simbólica da região, sob liderança e usufruto do capital imobiliário. 

Neste sentido, a instalação do Marina Porto Búzios e do Aretê pode 
nos atestar, como aponta Alentejano (2019), a vocação própria dos 
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GPDs em subjugar a escala local em detrimento de outras escalas (na-
cional, global etc.), o que, através da imposição de significativas altera-
ções nos ritmos sociais e econômicos de determinado espaço (em sua 
configuração territorial), comumente vêm a irromper em um cenário 
de conflito. 

Logo, ainda que o Aretê não esteja inserido no rol daqueles projetos 
que, via de regra, são caracterizados como GPDs (projetos mínero-me-
talúrgicos, petroquímicos, hidrelétricas, estradas, portos, hidrovias, fer-
rovias etc.), este se caracteriza por funcionar como um “dispositivo ter-
ritorial capaz de suspender, em termos políticos, jurídicos e normativos, 
toda a complexidade e diversidade territorial dos espaços nos quais se 
instalam” (MALHEIRO, 2019, p. 1). Por essas razões, invertendo o ângu-
lo do olhar, podemos e devemos nos esforçar para lermos este projeto à 
contrapelo, interpretando-os como grande projeto de des-envolvimento, 
i. e., partindo do princípio de que os grandes projetos de desenvolvimen-
to não desenvolvem, mas des-envolvem os sujeitos e grupos sociais em 
relação às suas condições materiais e simbólicas de existência. E é lógico 
que os últimos serão encarados e tratados como verdadeiros “obstáculos” 
ao desenvolvimento pelos agentes do capital. 

Em vista disso, objetivando traçar um quadro mais detalhado acerca 
da espacialidade, dos atores e dos processos que dão contorno ao confli-
to, façamos uma breve digressão para contextualizar, apoiados no EIA 
(2009), a respeito da extensão e da qualidade das mudanças promovidas 
pela expansão na Praia da Rasa. A saber, atualmente o complexo conta, 
em sua área total, com 836.774 m² de marina, 588.000 m² de aeroporto, 
1.156.717 m² de campo de golfe, 268 unidades de moradia na área de 
marina e um total de 3.160.000 m² ocupados em área. Caso o projeto de 
expansão seja levado a cabo, a marina passaria de 836.000 m² para mais 
de 2.000.000 m²; o número de unidades de moradia aumentaria de 268 
para 1.288; o terreno no entorno do campo de golfe receberia mais 446 
unidades de moradia, somando 2.500.000 m² em área; e a área total ocu-
pada pelo complexo viria a totalizar 6.052.669 m² (EIA, 2009, p. 10-11). 
Para que coloquemos em perspectiva as agressivas proporções do projeto, 
saibam que a expansão traria, em termos percentuais, um aumento de 
139,2% na área de marina, 303% no número total de moradias/lotes e 
91,5% em sua área total!
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Mapa 7. Áreas de expansão do Marina Porto Búzios

Fonte: EIA – Estudo de Impacto Ambiental Marina Porto Búzios - Expansão (2009)

O Mapa 7 serve para darmos conta da magnitude do projeto de ex-
pansão, que quase dobra a atual área ocupada pelo complexo. Ainda, 
atente o leitor às duas frentes de expansão do projeto: o campo de golfe 
e a marina, ainda em projeção. A segunda delas, circundada pelas linhas 
vermelhas, indica a área da chamada vila Toriba,36 cujas obras tiveram 
início em 2017 para serem embargadas em 2018, em virtude de mobiliza-
ção da comunidade quilombola e da consequente intervenção do MPF e, 
posteriormente, liberadas em 2019. 

Observando a imagem, vê-se claramente a enorme extensão da área 
em que se daria a expansão dos canais da marina, que seria equivalente à 
extensão de 147 campos de futebol, sendo a principal e mais controversa 
obra contida no projeto. Tal status se deve à sua amplitude e significância 

36  O condomínio Aretê está dividido em duas vilas: Ybirá (na região do “campo”) e Tori-
ba (na região naútica). Sendo ambas as palavras de origem tupi-guarani, seu uso reforça o 
padrão de fetichização dos povos originários pelos empreendedores. Cinicamente, Ybirá 
quer dizer “árvore”, enquanto Toriba pode ser traduzido como “paz, alegria, felicidade”.
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ambiental. Estipula-se que a obra traria sérios impactos socioambientais 
não só à comunidade quilombola, mas também a outros núcleos po-
pulacionais no entorno, tais como o bairro das Cem Braças, e a todo o 
conjunto de organismos bióticos localizados no Brejo da Malhada. Não 
obstante, conforme o MPF, os estudos realizados na área se encontram 
em perícia para que seja emitido um parecer conclusivo a respeito das 
reais consequências a serem trazidas pelo projeto ao ecossistema local 
e ao quilombo. Ainda assim, ambientalistas, pesquisadores e jornalistas 
da região alertam publicamente sobre os riscos socioambientais trazidos 
pelas obras. 

Uma das vozes mais ativas no combate ao projeto, a geóloga Kátia Man-
sur (Universidade Federal do Rio de Janeiro)37 denuncia, em entrevista 
(BRANCO, 2019) concedida em 18 de junho de 2019, que a expansão dos 
canais navegáveis da marina e a abertura de um acesso destes às águas do 
mar, a ser realizada através de tecnologias de dragagem e de posterior ala-
gamento dos canais abertos, podem trazer diversas consequências. Dentre 
elas, podemos destacar: a salinização dos lençóis freáticos e dos poços ar-
tesianos, utilizados pela comunidade quilombola para a prática da agri-
cultura de subsistência; o risco de alagamentos no bairro das Cem Braças 
e em toda a região do pântano da Malhada, que, em decorrência das alte-
rações no relevo, perderia um importante ponto de escoamento de água; e 
a ameaça a cerca de 300 espécies de aves, sendo uma delas endêmica e em 
extinção, para as quais a área serve como local de repouso e reprodução. 

Não é de surpreender que um megaempreendimento a envolver o in-
vestimento de mais de 2 bilhões de reais, a construção de mais de mil 
casas de alto padrão e o aumento de 91,5% de sua área total venha a oca-
sionar danos irreversíveis a diversas formas de vida localizadas em seu 
entorno. Ainda assim, o projeto teve sua Licença de Instalação emitida 
pelo Inea em 2017, a despeito das acusações de omissão e distorção movi-
das pelo MPF a pesarem sobre o EIA/Rima do referido projeto, contidas 
no Inquérito Civil (IC) nº 45/2009. Sem surpresas, afinal, a manipula-
ção das leis e governos pelas classes dominantes configura-se como uma 
ferramenta central na permanente busca pela ampliação da dinâmica de 
acumulação por espoliação (HARVEY, 2005), bem como na manutenção 

37  Professora doutora do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.
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dos discursos de desenvolvimento, progresso e modernização, dissimu-
lando como “frentes de expansão” aquelas que são, na realidade, “frentes 
de invasão” (CASANOVA, 2006). 

Neste sentido, o contexto do licenciamento ambiental no Brasil é um 
recorte de análise privilegiado. Isto porque o licenciamento opera em lar-
ga escala como um dispositivo burocrático e jurídico de legitimação de 
projetos ilegítimos, estando bem afastado de suas proposições práticas, 
tanto no que concerne à avaliação técnica e à mitigação dos impactos de 
atividades econômicas sobre o meio ambiente, como no informe e con-
sulta aos grupos e sujeitos a serem atingidos em relação aos impactos 
socioambientais dos projetos. Assim, as leis e os procedimentos legais 
previstos passam a servir, na realidade, como um manto de legitimidade 
a cobrir uma forma de organização socioespacial baseada na dominação 
e na exceção. Tal interpretação é enriquecida pelas proposições presentes 
em Malheiro et al. (2019), que nos dizem que

[…] um aspecto a se ressaltar é que a criação de mediações espaciais, nos 
processos de territorialização de exceção, passam por dinâmicas de sus-
pensão normativa, seja através da criação de regimes jurídicos especiais, 
por rearranjos institucionais e pela projeção de um sentido privado a ins-
trumentos jurídicos pretensamente criados para um sentido coletivo, seja 
pela desregulação dos sistemas normativos vigentes, o que permite que o 
exercício de poder e a dinâmica de territorialização se realize legalmente 
fora da lei. (MALHEIRO et al., 2019). 

Este excerto expõe a lógica de suspensão do ordenamento jurídico 
que molda os processos de territorialização dos GPDs e de consequente 
desterritorialização dos sujeitos e comunidades a serem (des)envolvidos 
de seus territórios. Como bem definem Mitidiero et al. (2018, p. 153), “o 
licenciamento do projeto […] é um lugar privilegiado para ver como as 
leis são violadas na defesa, custe o que custar, do empreendimento”. Desse 
modo, a relação aparentemente contraditória entre legalidade e ilegalida-
de revela-se, no processo de implantação de GPDs, uma relação dialética, 
a partir do momento em que surgem contextos territoriais e sociopolíti-
cos em que o Estado de Direito precisa incorporar e utilizar o Estado de 
Exceção (MITIDIEROet al., 2018). 
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Neste contexto, também podemos fazer uma leitura do processo a partir 
do conceito de regimes de desapropriação (LEVIEN, 2014), posto que este 
nos adverte exatamente do papel decisivo empreendido pelo Estado, agente 
portador do monopólio da violência, nos processos de expropriação. As-
sim, vide a centralidade que ocupam os apelos normativos e os meios de 
coerção extraeconômicos na invasão do projeto sobre o território quilom-
bola seu explícito objetivo é levar a cabo “um processo profundamente po-
lítico pelo qual os detentores dos meios de coerção redistribuem de forma 
transparente os ativos de uma classe para outra” (LEVIEN, 2014, p. 35). É o 
que vem a agredir diretamente a comunidade em sua autonomia na gestão 
do “ativo dos ativos” – a água, condição prévia à reprodução da vida. 

Isto posto, identificamos o avanço do Aretê como um processo de 
expropriação e de territorialização de exceção, pois entendemos, junto à 
comunidade, que a territorialização do projeto acarretaria a expropria-
ção de recursos territoriais, de bens naturais e das próprias condições de 
existência da comunidade em sua forma de vida tradicional. Isto só seria 
possível mediante um típico regime de suspensão normativa, dado que a 
legislação existente prevê a salvaguarda dos direitos territoriais de povos 
e comunidades tradicionais pelo Estado, como está previsto no Artigo 15 
da Convenção 169 da OIT: “O direito dos povos interessados aos recursos 
naturais existentes em suas terras deverá gozar de salvaguardas especiais. 
Esses direitos incluem o direito desses povos de participar da utilização, ad-
ministração e conservação desses recursos” (OIT, Artigo 15 da Convenção 
169 de 1989). 

Logo, é perceptível que a ameaça de salinização das reservas de água no 
território quilombola já seria motivo suficiente para a interdição das obras. 
Contudo, no momento em que escrevemos este capítulo, o Quilombo de 
Baía Formosa ainda se encontra em compasso de espera por um desfecho, 
tanto no processo de retomada de seu território ancestral como na resis-
tência à expansão da marina. Aliás, como dito anteriormente, devido ao 
agenciamento de interesses econômicos entre os proprietários da Fazenda 
Porto Velho e os investidores do projeto, ambos os processos se intercru-
zam, o que têm dificultado a resolução da retomada do território quilom-
bola. Isto pois os termos do acordo têm sido obscenamente manipulados, 
pelos fazendeiros e empresários, com o intuito de remover o “obstáculo” 
que representa a existência do território quilombola coletivamente demar-
cado à concretização do megaempreendimento Aretê.
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Percursos legais da resistência quilombola: a luta contra a expansão da marina 
e as negociações do acordo de retomada do território ancestral

O primeiro episódio relativo ao empreendimento, que viria se cha-
mar Aretê, data de 2009, ocorreu quando o EIA/Rima da Marina Porto 
Búzios – Expansão foi apresentado ao Inea. No mesmo ano, instaurou-se 
o Inquérito Civil (IC) nº 45/2009 pelo MP, que relatava a existência de 
“omissões e deficiências” no estudo produzido pela empresa de licencia-
mento ambiental Servec Ecologia.38 A análise encontrada no documento, 
baseada no parecer do corpo técnico (Gate Ambiental) do MP, gira em 
torno do levantamento de omissões e deficiências relativas ao diagnóstico 
ambiental insuficiente para caracterização da fauna e a ausência de ca-
racterização e demarcação de APPs. No tocante às omissões, o inquérito 
destaca que: 1) não houve delimitação de APP, referente às extensas áreas 
de brejo; 2) o diagnóstico ambiental quanto ao meio biótico é insuficien-
te, o que afeta a confiabilidade tanto da avaliação de prognósticos como 
da proposição de medidas mitigadoras; 3) o levantamento da fauna de 
anfíbios e de peixes é precário, pois baseado em dados secundários; 4) 
o diagnóstico da Área de Influência Indireta (AII) foi baseado em dados 
secundários, sendo necessária caracterização mais detalhada para avaliar 
a supressão de vegetação e os consequentes impactos ao ecossistema; e 
5) não foi feito levantamento de invertebrados, mesmo havendo três es-
pécies listadas como endêmicas e uma ameaçada de extinção na região. 
Já a respeito das deficiências relativas ao estudo, consta que: 1) há uma 
informação equivocada quanto aos lagos presentes na região (EIA, 2009, 
p. 70), pois o estudo caracteriza como artificiais corpos hídricos que são, 
na verdade, ambientes típicos de restinga e de planícies costeiras; e 2) a 
afirmação de que um dito risco de agressão aos ecossistemas de brejo, 
em consequência de aterros, botas-fora ilegais e construção de palafitas 
por “comunidades invasoras” (EIA, 2009, p. 285), seria um argumento 
pró-empreendimento não procede. Na análise do EIA/Rima, destacamos: 
1) a ausência de qualquer menção a potenciais impactos às comunidades 
no entorno, tanto sobre o bairro das Cem Braças como sobre os núcleos 

38 A Servec Ecologia está envolvida no licenciamento de projetos polêmicos, como o Grand 
Hyatt Rio (Resort da Reserva Marapendi), o Condomínio Morro do Gragoatá (Niterói), o Re-
sort Ponta Negra (Paraty), entre outros. Disponível em: http://www.servececologia.com.br/.
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do atual quilombo Baía Formosa, que à época ainda não havia se identi-
ficado como quilombola; 2) a previsão de que a obra não causará qual-
quer impacto negativo ao brejo (EIA, 2009, p. 332) se contradiz com o 
prognóstico de que o antigo brejo daria lugar a um novo habitat marinho 
(EIA, 2009, p. 297); 3) na mesma seção, o EIA afirma que os novos canais 
servirão “como um estuário marinho, possibilitando uma diversificação 
da fauna e flora marinhas” (EIA, 2009, p. 297), o que é completamente 
absurdo; 4) violação do direito de informação e participação da popula-
ção nos processos decisórios sobre o projeto,39 entrando em contradição 
com as medidas mitigadoras previstas (EIA, 2009, p. 340); 5) número de 
audiências públicas insuficientes no atendimento à comunidade quilom-
bola; 6) a presença do típico discurso em prol do des-envolvimento via 
ampliação dos postos de trabalho e renda, aumento da arrecadação tri-
butária, valorização imobiliária, crescimento da atividade turística etc. 
(EIA, 2009, p. 298-300).

Mesmo com a inquirição do MP decorrente das várias incoerências 
contidas no EIA/Rima e dos problemas no processo de licenciamento, a 
equipe do Inea reiterou as conclusões do mesmo, afirmando, por meio do 
Parecer de Licença Prévia CEAM nº 4/2012, não ter identificado APPs 
na área e assegurando a viabilidade ambiental para a implantação do em-
preendimento. No entanto, tal avaliação, por parte do Inea, é no míni-
mo suspeita, posto que dois anos antes, em 2010, a presidência do órgão 
considerou, através do Ofício nº 661/2010, o local como “não edificável 
por se tratar de APP”. Considerando as informações de que temos posse, 
poderíamos no máximo especular sobre as razões que levaram à mudan-
ça radical na avaliação dos técnicos, mas não seria em nada inesperado 
que, especialmente levando em conta o poder econômico e a influência 

39 Apenas uma audiência pública foi realizada pelo empreendimento junto à comunidade 
quilombola, por exigência do MPF. Conforme consta em depoimento de Mônica Casa-
rin, ex-secretária do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) de Búzios: “Não 
houve discussão nenhuma. Fomos sistematicamente ignorados. Acionamos o Ministério 
Público, que disse que não tinha nada de errado. Não foi apresentado o projeto completo 
para ninguém. Não houve audiência pública, apenas algumas reuniõezinhas. No primeiro 
projeto (feito por outra empresa) houve uma audiência pública. Esse novo projeto não 
houve audiência, nem apresentação dentro do CMMA”. Disponível em: https://www.fo-
lhadoslagos.com/geral/empreendimento-de-luxo-gera-preocupacao-em-buzios/10760/.
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política da família Modiano,40 dentre suas motivações estejam relações 
políticas escusas entre interesses públicos e privados. 

Na cronologia dos acontecimentos, chegamos a 2017, quando o Inea fi-
nalmente concedeu a Licença de Instalação (LI nº IN040740) em 31/7/2017 
(entre 2012 e 2017, as movimentações legais em torno do projeto do condo-
mínio estiveram encostadas devido à elaboração de um novo EIA/Rima), 
o que abriu espaço para que as obras de expansão tivessem início neste 
mesmo ano. Note-se que esta licença foi emitida com base no novo EIA/
Rima, o qual não foi trazido a público. Esta é mais uma constatação a ser 
acrescida à longa lista de violação dos princípios de participação popular e 
publicidade por parte dos empreendedores e do órgão ambiental. 

O ano de 2018 marca o início do conflito do Quilombo de Baía Formo-
sa com o empreendimento Marina Porto Búzios, que é publicizado a partir 
da denúncia da presidência da Associação dos Remanescentes do Quilom-
bo de Baía Formosa, frente ao CMMA e ao MPF. Por consequência, neste 
mesmo ano o procurador Leandro Mitidieri (MPF) promove junto a repre-
sentantes do empreendimento uma audiência pública com base no art. 6º § 
1º da Convenção 169 da OIT, que versa que “[…]os governos deverão con-
sultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em 
particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamen-
te” (OIT, Artigo 6º da Convenção 169 de 1989). 

Na audiência, os quilombolas expuseram suas preocupações acerca 
dos impactos da obra sobre seu território e sobre seus modos de vida. 
Dentre os temas trazidos, estiveram presentes o risco de contaminação 
do solo e das águas, o impacto socioeconômico trazido pelo megaem-
preendimento aos horizontes de vida e trabalho dos jovens quilombolas e 
a ausência de políticas públicas que apoiem a prática da agricultura fami-
liar das comunidades quilombolas.41 As marcantes palavras da liderança 
quilombola manifestam algumas das preocupações da comunidade: 

40 Para se ter uma ideia do tipo de influência que aferimos, o recém-falecido Eduardo Mo-
diano, filho de Umberto Modiano e cabeça do Grupo Modiano durante a época, foi presi-
dente do BNDES no governo Collor, entre 1990 e 1992, quando deu início a um processo 
sistemático de privatização de empresas estatais, dentre elas a Vale do Rio Doce, a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional, a Usiminas, a Petroflex, a Light e outras. Além disso, a família 
possui significativos investimentos no setor dos biocombustíveis (CARVALHO, 2017).
41 Trechos da audiência estão disponíveis em:https://www.youtube.com/watch?v=qz1H-
KE6ugpc&t=209s.
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Se abrirem canais da água do mar até uma área de restinga e vegetação 
nativas, haverá uma grande salinização do lençol freático naquela região 
que ali se encontra a mais de quarenta anos atrás, e agricultura de subsis-
tência do povo local, pois a comunidade planta para o consumo próprio 
e também para gerar a sua própria renda, pois não sabemos onde começa 
o projeto e onde termina. Porém, a comunidade está localizada atrás do 
empreendimento e precisamos de informação sobre o empreendimento. 
(CONSTRUÇÃO..., 2018).

Neste trecho fica visível o cenário de violação aos direitos territoriais 
que a comunidade tem enfrentado diante da ameaça de expansão da Ma-
rina. Com isso, a Associação foi bem-sucedida ao pleitear que o MP, antes 
mesmo da audiência, embargasse as obras. Sob a justificativa de que os 
estudos até então publicados eram inconclusivos no esclarecimento da 
incidência dos impactos sobre o território quilombola, a liberação das 
obras foi condicionada pelo MP à realização de um novo EIA/Rima por 
parte do empreendimento. Todavia, com a conclusão do misterioso novo 
EIA/Rima (que, reforçamos, não foi publicado) em 2019, tal ferramenta 
legal provou-se apenas um paliativo de efeito analgésico que, ao protelar 
por mais um ano a continuidade do empreendimento, serviu para dar um 
“ar de legalidade” a um processo normativo de exceção. 

Em meio a este processo, a comunidade quilombola de Baía Formosa 
foi também atravessada, ao longo do ano de 2019, por um processo de 
negociação pela esperada retomada de seu território ancestral, que envol-
veu diretamente o Incra, o MP, os irmãos Cunha Bueno e o Aretê. A apro-
ximação do GT foi desde o princípio movida em função de auxiliar a luta 
e a negociação da comunidade pela retomada territorial. A solicitação 
partiu da dificuldade em entender as propostas de negociação, pautada 
em métrica ocidental e linguagem hermética que não eram entendidas ou 
explicadas aos moradores do QBF. 

Sendo assim, em um primeiro momento deste processo, construímos 
conjuntamente à comunidade o Mapa 8, apresentando a proposta inicial 
de negociação feita pelos fazendeiros (cessão de 33 ha), assim como a 
área total da fazenda (784 ha) e a sugestão de algumas propostas alterna-
tivas para balizar a negociação (respectivamente, 64 ha, 94 ha e 287 ha, 
com a incorporação de mais de uma área). 
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Mapa 8. Primeira proposta de negociação a partir da comunidade

Fonte: Elaborado pelo GT de Assuntos Agrários AGB Rio-Niterói (2019)
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No decorrer das negociações, que contaram com a presença de repre-
sentantes do Aretê como “mediadores”, os fazendeiros propuseram a ces-
são de 80 ha à comunidade. Esta proposta foi aceita pelas lideranças do 
quilombo por várias razões, dentre elas a angústia, o medo e a expectativa 
de moradores em retomar alguma parcela, ainda que pequena, de seu 
território, haja vista que, para eles, a decisão de tensionar as negociações 
passaria por um arriscado jogo de “tudo ou nada”. Além disso, saltam 
aos olhos algumas situações de manipulação e conflito enfrentadas pela 
comunidade no curso das negociações. Como pudemos constatar, tais 
situações eram caracterizadas pela desonestidade e malícia dos fazen-
deiros, do empreendimento e pela protoeficiência de agentes do poder 
público em busca de uma resolução rápida. Ao fim, propagaram a narra-
tiva veiculada pela mídia e pela prefeitura de que o caso seria “pioneiro”, 
configurando-se como “caso-modelo” para resolução de outros conflitos 
envolvendo comunidades quilombolas pelo país (RICKLY, 2019).

A esse respeito, uma primeira questão toca as cláusulas absurdas acer-
ca dos direitos territoriais da comunidade. Este acordo inicial previa, 
como condicionantes da cessão da terra à comunidade: 1) a não reali-
zação de quaisquer atividades com fins econômicos no território; 2) a 
proibição do pernoite de quaisquer visitas no território; 3) que não fos-
sem cercadas determinadas porções do terreno; 4) a concordância prévia 
da comunidade diante de qualquer projeto que venha a ser desenvolvido 
futuramente no imóvel da atual Fazenda Porto Velho; e 5) a declaração 
de concordância à determinação de que qualquer ação a infringir estes 
parâmetros por parte da comunidade justifique a revogação do terreno 
doado, acrescida das reparações indenizatórias devidas. 

Claramente orientado por fins autoritários, de tutela e controle ter-
ritorial, esta proposta ilegal foi inspirada nos termos do acordo imposto 
pela Marinha do Brasil para o reconhecimento do Quilombo da Maram-
baia, em Mangaratiba (RJ). Vale observar que tal acordo fora redigido em 
reunião entre Incra, MPF, Aretê e os Cunha Bueno, sem a presença de 
advogados ligados à comunidade, por descuido/ingenuidade42 da própria 
Associação. Nesse sentido, acreditamos que seus termos falam por si só 

42  Neste trecho, optamos por trazer o binômio descuido/ingenuidade a fim de destacar 
que os termos dessa reunião, marcada pela ausência de assessoria jurídica à comunidade, 
excedem aquilo que se pode caracterizar como descuido puro e simples. Entendemos que 
a situação remete a um processo de cunho coronelista, no qual, mediante pressão, há um 
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originados nas reais práticas e intenções que deram o tom ao acordo de 
cessão por parte dos Cunha Bueno. Estes nunca foram movidos por em-
patia ou solidariedade, mas pela possibilidade de aumentar seu patrimô-
nio com a venda do terreno da Fazenda ao complexo turístico. 

Ademais, outro ponto de conflito envolvendo este documento de 
“acordo” diz respeito ao entendimento da verdadeira extensão do terreno 
a ser cedido. Tal ponto reside no descompasso verificado entre a extensão 
de terra acordada verbalmente e a extensão de terra prevista no acordo es-
crito. Segundo representantes da Associação, teria sido acordado verbal-
mente que a extensão do terreno compreenderia 800m de comprimento 
medidos junto à estrada, desde a cerca do limite norte da Fazenda Porto 
Velho até o Pé de Jaca/Nelson. Entretanto, no documento constavam 80 
ha (800.000 m²) de área do terreno, o que, segundo as medidas realizadas 
em campo, não correspondia à extensão esperada pelos quilombolas.43 
Reforçamos que a reunião que resultou nesse acordo verbal foi realiza-
da sem a presença de advogados da comunidade e acabou sendo tratada 
como um “mal-entendido” pela outra parte envolvida na negociação. 

Uma terceira questão diretamente relacionada ao GPD e presente no 
“acordo” referia-se à liberação da expansão do empreendimento Aretê 
Búzios, em sua integralidade de área, abstendo-se a comunidade de qual-
quer contestação futura do mesmo. Além de ser gravíssima, essa cláusula 
vai contra o processo de autonomia da gestão territorial da comunidade. 
Há, dessa forma, uma precarização do processo de territorialização, mos-
trando que, mesmo com a posse de seu território, a comunidade estaria 
suscetível a ataques, mesmo que indiretos, com o possível crescimento 
do condomínio. Ademais, esta deixava claras as intencionalidades do 

excesso de confiança depositada no opressor pelo oprimido, muito em consequência das 
marcas coloniais e escravistas de inferiorização do “outro”.
43 As dimensões matemáticas foram um desafio desde o início nos diálogos entre o GT 
e a comunidade. A lógica cartesiana e matemática de medição trazia dificuldade de com-
preensão para a comunidade, que se baseava em antigas referências espaciais, reveladas 
durante o processo de mapeamento coletivo. Por outro lado, as propostas dos Cunha 
Bueno não eram acompanhadas de idas a campo com os moradores para indicarem o 
que efetivamente significava a área proposta. Dessa forma, as lideranças acabaram fican-
do dependentes de idas do GT para medir, e posteriormente retornar, convertendo as 
referências matemáticas em referências espaciais e simbólicas para o grupo. Entende-se 
que essa leitura matemática da dimensão espacial é uma das práticas que dificultam e por 
vezes resultam em acordos prejudiciais às comunidades, especialmente quando estas não 
são acompanhadas ou assessoradas por grupos que expliquem essas medidas.
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projeto, que via a comunidade como um empecilho aos seus objetivos 
e, por isso mesmo, a possível “não contestação” funcionaria como um 
obstáculo a menos para o empreendimento. Constata-se, pelas inúmeras 
ilegalidades, que o “acordo” nestes termos violava o direito constitucional 
de direito à terra dos quilombolas, além de outros direitos fundamentais. 

Além disso, é preciso registrar uma questão que envolve todas as ante-
riores e o próprio processo como um todo: trata-se de ameaças de morte 
sofridas pela presidente da Associação no decorrer das negociações. Se-
gundo a presidente, as ameaças vieram com uma espécie de, no popular, 
“disse me disse” através da vizinhança e da comunidade. O que é certo é 
que as ameaças, feitas mais de uma vez, visavam pressionar a liderança 
e a comunidade para que esta aceitasse o “acordo” nos moldes propostos 
pelos fazendeiros, especialmente no que diz respeito à extensão de terra 
a ser cedida.44

No tocante ao acordo, a última reunião, ocorrida em outubro de 2019, 
entre o MP, os irmãos Cunha Bueno, o Aretê e a associação da Comuni-
dade Remanescentes de Quilombo da Baía Formosa, manteve o imbró-
glio, mas foi reveladora em muitos sentidos. A reunião tinha como obje-
tivo a resolução do conflito via acordo em que uma das áreas em litígio 
do núcleo das famílias expulsas seria doada ao QBF, em contrapartida, a 
comunidade retiraria o pedido de demarcação da área total do território 
quilombola junto ao Incra, tornando o restante da área comercializável 
novamente para os Cunha Bueno. 

Porém, durante a reunião não houve entendimento entre as partes 
devido à intervenção do Aretê. Apesar de esse acordo estar relacionado 
diretamente aos Cunha Bueno e ao QBF, as advogadas do Aretê inter-
vieram condicionando a doação à liberação da continuidade das obras, 
ainda que o procurador não tenha tido tempo hábil para ler o parecer, 
que retornou de Brasília considerando o projeto hábil. Embora os irmãos 
Cunha Bueno repetissem a todo momento que a terra não estava vendida 
e que o acordo seria feito como forma de resolver uma “antiga pendência”, 
foram as advogadas do empreendimento que entraram em cena e trava-

44 Em mais de uma oportunidade, em trabalhos de campo, encontramos seguranças e 
vigias ligados às áreas em litígio. Embora não tenhamos presenciado nenhum tipo de 
ameaça, ficou nítida a tensão presente, expressa em frases como “Mas está tudo resolvido, 
né? Vocês vão aceitar o acordo”, ditas por seguranças.
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ram o acordo, demonstrando que todo discurso construído até ali está 
sustentado em uma provável compra da área pelo Aretê. 

O posicionamento também levou a uma pressão para que naquele 
momento o procurador, sem analisar qualquer dos documentos, aprovas-
se a continuidade do projeto. A prática da chantagem estava estabelecida: 
a terra será doada apenas se a continuidade do projeto fosse aprovada. 
Além dos claros interesses e do posicionamento aberto do Aretê naquele 
momento, percebeu-se ainda uma falsa complacência dos fazendeiros, 
que tratavam a todo momento o processo de doação como um ato repa-
ração histórica à expulsão do passado, ignorando a disputa jurídica e a 
participação do QBF durante todo o processo.

Dessa maneira, os termos opressivos, intimidadores e impositivos que 
pautaram a negociação do acordo nos levam a traçar um inevitável pa-
ralelo entre os processos de expropriação engendrados nos anos 1970, 
quando muitos quilombolas foram coagidos a assinar documentos que 
registravam a cessão de suas terras a terceiros, e os processos de negocia-
ção do acordo e de territorialização do Aretê. Sob essa ótica, observa-se 
que, ainda que as estratégias de expropriação e exploração contra os po-
vos do campo se reinventem a partir da conjuntura (pautando-se, sobre-
tudo no caso dos GPDs, em dinâmicas de territorialização da exceção e 
em regimes de desapropriação particulares), estas continuam a guardar 
sua característica colonialidade, apoiada, sobretudo, na clivagem racial 
para legitimar as ideias e práticas de superioridade/inferioridade entre 
dominantes e dominados (QUIJANO, 2005). 

Considerações finais

O presente texto dedicou-se a trazer a variedade de elementos históricos e 
geográficos presentes no longo processo de formação e (re)territorialização 
do Quilombo de Baía Formosa no município de Búzios (RJ). Buscamos 
destacar o caráter conflitivo das dinâmicas socioespaciais que deram e con-
tinuam a dar o tom a este processo, esforçando-nos para que a sensibilidade 
dos sujeitos e das histórias da comunidade estivessem de alguma maneira 
presentes em meio ao desenho da trajetória de construção identitária do 
quilombo e de seus processos de (re)territorialização. Afinal, são estes os 
reais protagonistas na luta quilombola pelo território, pela dignidade e pela 
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vida frente ao seguido emprego da violência por agentes públicos e priva-
dos na manutenção da desigualdade que estrutura o espaço agrário no Rio 
de Janeiro e no Brasil. Dessa forma, destacamos a oralidade como campo 
metodológico fundamental na construção dessa narrativa.

Nesse sentido, a atuação do GT junto à comunidade no processo de 
recuperação da memória coletiva, por meio da construção da linha do 
tempo e da realização da cartografia social, foi de extrema riqueza, posto 
que contribuiu tanto em termos práticos – auxiliando na recuperação da 
memória espacial, na reconstrução dos episódios históricos e na capaci-
dade de tomada de decisão da comunidade – como em termos simbó-
licos – alimentando a possibilidade de sujeitos e grupos sociais histori-
camente subalternizados apropriarem-se de sua própria história e assim 
fortalecendo sua territorialidade e identidade coletiva. 

Ainda, conforme anuncia o título escolhido, traçou-se ao longo do 
texto um paralelo analítico ao aproximar os significados de latifúndio e 
de GPD sob a perspectiva da re-existência quilombola. Ou seja, trata-se 
de demonstrar que, ainda que pesem profundas diferenças histórico-geo-
gráficas, econômicas e sociais entre ambas as estruturas, estes disposi-
tivos territoriais operam de maneira semelhante no que diz respeito à 
territorialização do capital e da exceção – promovendo a expropriação 
de terras e bens naturais, a exploração do trabalho e da natureza e o (des)
envolvimento de muitos à custa do desenvolvimento de poucos. 

Assim, tanto a recuperação dos episódios históricos de opressão e vio-
lação sofridos até o século XX como o debate envolvendo a expansão do 
condomínio Aretê trazem em seu bojo elementos comuns à formação 
territorial da região, pautada no latifúndio, na escravidão e na violência. 
Contudo, em meio a este contexto, sempre se fermentaram processos de 
resistência. Atualmente, no tocante ao conflito – que ainda se encontra 
em aberto –, é notável a situação de extrema assimetria de poder que 
o orienta, submetendo a comunidade a pressões e violências exercidas 
pelos atores presentes no território por diferentes meios. Por isso mes-
mo, entendemos que o trabalho do GT junto à comunidade, bem como 
a assessoria de uma equipe de advogados, foi de vital importância para 
interferir na correlação de forças tão desigual desta balança. 

Entre as considerações parciais dessa experiência, destacamos: a) a 
grande presença de comunidades negras na região, o que de certa forma 
questiona a narrativa hegemônica que apaga a presença desses grupos, 
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promovendo processos de alisamento analítico e apagando presenças; b) 
a importância no diálogo entre as comunidades remanescentes de qui-
lombo próximas, construindo agendas coletivas e se fortalecendo como 
atores importantes no arranjo espacial dos municípios em que se loca-
lizam; c) a importância da cartografia social como ferramenta política 
nas comunidades, contribuindo tanto no registro das grafagens espaciais 
quanto no resgate das narrativas do próprio grupo; e d) a associação de 
fazendeiros com GPDs que constroem frentes de opressão e desterrito-
rialização de comunidades tradicionais, utilizando-se de subterfúgios e 
lacunas políticas e jurídicas na aprovação de projetos e na construção 
“consensos” em acordos com sujeitos com menor poder econômico, po-
lítico e jurídico. 

Por fim, indicamos a preocupação com o modelo de proposta realiza-
do pelo empreendimento turístico e os fazendeiros, no qual os moradores 
teriam diversos direitos garantidos pelo artigo 68 do ADCT e da conven-
ção 169 da OIT retirados. Dessa forma, a gestão do território – já descon-
tínuo no caso da Baía Formosa – seria afetada a ponto de a permanência 
desses moradores não ficar garantida. Mesmo com o recuo posterior por 
parte dos fazendeiros a partir da intervenção da advogada do QBF, cabe 
destacar que chegou a ser noticiado que este modelo de acordo seria ino-
vador, resolvendo conflitos por todo o Brasil entre empreendimentos e/
ou fazendeiros com comunidades quilombolas. O “acordo-padrão” dese-
jado não só seria devastador, como reforçaria o processo de (des)envolvi-
mento apresentado ao longo do artigo, cujo objetivo é a precarização dos 
modos de vidas de comunidades quilombolas.
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CAPÍTULO 7

O desenvolvimento do cultivo de eucalipto no 
estado do Rio de Janeiro

Thiago Lucas Alves da Silva

Introdução

O espaço agrário do estado do Rio de Janeiro é historicamente marcado 
pela notória força do latifúndio na sua apropriação e produção social, 
ditando as formas de ordenamento do território e de produção agrícola. 
Nas últimas décadas, o espaço agrário fluminense está diante de outro 
forte desafio para o seu desenvolvimento: o intenso processo de metropo-
lização e urbanização, tendo hoje uma agricultura contrastante (RIBEI-
RO, 2002), na qual encontramos o latifúndio de características tradicio-
nais, uma agricultura com certo grau de mecanização e/ou voltada para 
a produção gêneros agrícolas que possuem nichos de mercado, acampa-
mentos e assentamentos rurais onde se desenvolve uma agricultura fami-
liar (ALENTEJANO, 2005) com produção voltada para a subsistência e 
venda de excedentes, entre outras formas. Neste sentido, o espaço agrário 
fluminense tem sido marcado por um processo de desenvolvimento desi-
gual (e combinado), que possibilitou esse quadro diverso e contraditório 
de atividades econômicas e formas de ocupação espaciais.

No cenário dessa configuração espacial (HARVEY, 2003), este capítu-
lo foi construído como fruto de inquietudes surgidas ao longo dos últi-
mos anos, sobretudo no que tange à mudança da Legislação Estadual, que 
vem alterar as restrições à silvicultura comercial de larga escala no estado 
do Rio de Janeiro (Lei nº 5063/2007), em conjunto com publicação de es-
tudos que buscam forjar as bases teóricas e técnicas da “vocação natural” 
do espaço agrário fluminense com finalidade de estabelecer o plantio de 
eucalipto(Eucalyptus sp.)1para fins industriais. 

1 Nome científico da espécie de eucalipto em questão – Eucalyptus spp. Todas as vezes 
que nos referirmos ao eucalipto sem sua espécie, falamos deste.
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Para compreendermos esse processo social em curso, dedicamo-nos 
durante a última década a analisar leis, decretos, estudos de viabilida-
des/mercado, relatórios e artigos. Atrelado a isso, buscamos, por meio 
de estudos empíricos em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, 
registrar o desenvolvimento do cultivo de eucalipto em larga escala. Nes-
se sentido, destacamos duas regiões que consideramos significativas para 
compreender o atual estágio da atividade.

A escolha da região do Médio Paraíba se deu, sobretudo, por ser essa a 
região, segundo os dados estatísticos disponibilizados pela Firjan, com a 
maior área em hectare com reflorestamento (incluindo eucalipto). Além 
dos dados estatísticos, o conhecimento empírico da região possibilitado 
por diferentes experiências de pesquisa e de trabalho profissional reafir-
mou a opção dessa área como recorte espacial expressivo para analisar o 
fenômeno estudado.

Já no que tange à escolha da região Noroeste Fluminense, nossa opção 
foi baseada na indicação constante da região como área prioritária, se-
gundo os “estudos técnicos” realizados pelo Estado, instituições privadas 
e universidades públicas. Associada a esses estudos, a atuação da antiga 
empresa Aracruz Celulose (hoje Fibria), a partir da política de fomento 
florestal nos municípios da região referida, transformou esse espaço, por 
um breve tempo, em um laboratório da atuação de uma grande empresa 
celulósica-papeleira. 

O estudo nestas duas regiões permitiu conhecer o atual estágio de de-
senvolvimento do cultivo de eucalipto e as diferentes formas de produção 
do espaço (HARVEY, 2005), associado aos passos políticos, jurídicos e ins-
titucionais que mencionaremos, nos permite, do ponto de vista geográfi-
co, visualizar de forma mais clara a tentativa de ajuste espacial (HARVEY, 
2006) realizada entre o Estado e as grandes corporações do setor celulósi-
co-papeleiro, dada a localização estratégica do território fluminense, fron-
teiriço com os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. 

Os estados citados possuem extensas áreas de cultivo de eucalipto e 
grandes empresas demandantes de madeira, como empresas siderúrgicas 
e ligadas ao setor de celulose e papel. Porém, esses estados possuem pouca 
possibilidade de expansão de suas áreas, em razão das fortes mobilizações 
sociais de resistência e denúncia como resposta aos danos socioambien-
tais ligados ao monocultivo do Eucalipto, com consequentes proibições 
doseu cultivo em novas áreas e/ou endurecimento das legislações. 
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Pelos pressupostos acima mencionados, este artigo tem como objetivo 
geral analisar a introdução e o desenvolvimento do cultivo comercial de 
eucalipto no Rio de Janeiro e, como desdobramento, as transformações 
e os possíveis impactos na produção do espaço agrário fluminense, so-
bretudo a partir da mudança na legislação ambiental e da formulação de 
planos e projetos de desenvolvimento. 

Em acordo com o objetivo geral, buscamos de forma específica: a) 
identificar os principais agentes sociais envolvidos e seus interesses na 
implantação do cultivo de eucalipto em escala industrial no Rio de Ja-
neiro; b) analisar as formas de territorialização e apropriação do espaço 
via cultivo comercial de eucalipto nas regiões estudadas; c) demonstrar 
o crescimento da sua área plantada. Para atingir os objetivos propostos, 
o desenvolvimento deste capítulo seu deu a partir das seguintes questões 
norteadoras: a) Qual é o atual estágio de desenvolvimento do cultivo de 
eucalipto para fins comerciais no estado do Rio de Janeiro? b) Quais os 
possíveis impactos dessa atividade na produção do espaço agrário flumi-
nense? c) Quais os principais agentes sociais relacionados à implantação 
ou a resistência ao projeto de cultivo de eucalipto para fins industriais no 
Rio de Janeiro?

Tendo em vista asconjeturas mencionadas, buscamosconstruir uma 
análise geográfica da introdução do cultivo de eucalipto em larga escala e 
sua repercussão no espaço agrário fluminense. Para tanto, apontaremos 
os principais avanços, recuos e desafios desse projeto de desenvolvimen-
to capitalista em andamento no estado, além de demonstrar diferentes 
formas-conteúdo de territorialização do cultivo comercial de eucalipto 
em curso.

A introdução do cultivo de eucalipto em larga escala no estado do 
Rio de Janeiro

Neste primeiro momento, apresentaremos um panorama das principais 
mudanças nos marcos regulatórios e estudos de técnicos/viabilidade 
econômica, que visam contribuir para a tentativa (jurídico-política) de 
apropriação e produção do espaço (HARVEY, 2005, 2011) na implanta-
ção do cultivo de eucalipto em larga escala no estado do Rio de Janeiro. 
Tais mudanças visam forjar “vocações naturais” do território fluminense, 



350 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

na busca de associá-las à “agenda ambiental e desenvolvimento regional”, 
que tem sido apropriada pela aliança entre estado, agronegócio do euca-
lipto e grupos empresariais aglutinados, sobretudo a partir da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 

Dentre as estratégias desenvolvidas pela aliança entre o(s) (agentes 
do) Estado e o capital em torno do agronegócio do eucalipto no estado do 
Rio de Janeiro (PEDLOWSKI; FOEGER, 2004), destacaremos aqui nessa 
primeira seção os estudos técnicos e de mercado que buscam forjar o 
espaço agrário fluminense como território ideal para a atividade de base 
florestal, assim como as mudanças nos marcos regulatórios, tais como: 
aprovação da Lei nº 5.067/2007, que dispõe sobre o Zoneamento Ecoló-
gico Econômico (ZEE) – define critérios para a implantação da atividade 
de silvicultura econômica; bem comoaPortaria nº 204, de 8 de julho de 
2007, que sugere que o cultivo de eucalipto possa ser realizado em 88 dos 
92 municípios do estado; o projeto Análise e Qualificação Socioambien-
tal do Estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000): subsídios ao ZEE; o 
Plano Básico da Silvicultura Sustentável do Norte e Noroeste Fluminense; 
a criação dos Distritos Florestais pelo Decreto nº 45.597/2016, que define 
as áreas destinadas à prática da silvicultura no estado; e a ação do governo 
Pezão, que, no envio da Mensagem nº 038/2018, propõe alterar regras 
sobre o plantio de árvores na região da Baía da Ilha Grande, permitindo, 
assim, o cultivo de eucalipto na região –marcada em seu conjunto paisa-
gístico porimportantes fragmentos de Mata Atlântica.

Para dar conta do desafio aqui proposto, consideramos pertinente 
buscar reconstruir de forma detalhada os primeiros passos políticos que 
culminaram na possibilidade de introdução do cultivo de eucalipto de 
larga escala no estado do Rio de Janeiro e o consequente desdobramento 
em novos marcos regulatórios e estudos de viabilidade econômica. 

A assinatura do Protocolo de Intenção e a possibilidade de um “novo” espaço 
para o cultivo de eucalipto

Conheço bem as empresas de papel e celulose e sei que elas querem muito 
investir. Para o proprietário de terras seria excelente também, porque ele 
não teria risco nenhum, apenas alugaria o terreno para essas empresas. 
Mas o que acontece é que, por uma legislação arcaica e muito mal feita, 
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o plantio de eucalipto é praticamente proibido. (AMORIM, 2007, grifo 
nosso).

Conforme a citação acima, a apropriação e territorialização2 do plan-
tio de monoculturas em larga escala, especialmente o eucalipto, esbarrava 
na Lei nº 4063, de 2 de janeiro de 2003. Todavia, pode-se indicar como o 
início da tentativa efetiva (materialização) de expansão do cultivo de eu-
calipto em larga escala o ano de 2001, através da assinatura do protocolo 
de intenções entre a Aracruz Celulose e o governo estadual (do então 
governador Anthony Garotinho). 

Como descrito por Pedlowski e Föeger (2004), as conversas entre o 
governo estadual do Rio de Janeiro e a Aracruz Celulose tiveram início 
em outubro de 2001, numa visita do então governador à empresa jun-
tamente com diversos prefeitos da região Noroeste. Essa visita ocorreu 
em meio à grande mobilização da sociedade civil organizada no Espírito 
Santo para a aprovação da Lei nº 6.780/2001, do deputado Nasser Youssef 
à época, que, entre outras mudanças, atrelava o plantio de eucalipto à 
conclusão do Zoneamento Ecológico Econômico e proibia novos plan-
tios da Aracruz no território capixaba. 

Logo em seguida à aprovação da lei no Espírito Santo, o governador 
do Rio de Janeiro assinou o Protocolo de Intenções com a Aracruz Celu-
lose, sem que houvesse um debate com a sociedade fluminense, tampou-
co transparência dos termos contidos no protocolo, tais como o plantio 
de 42 mil hectares de eucalipto em Campos dos Goytacazes – local esco-
lhido devido à relativa proximidade geográfica com a fábrica, em Barra 
do Riacho (ES).3

2  Território, em qualquer sentido, tem relação com poder, mas não apenas o tradicional 
poder político. Com isso, ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto (de 
dominação) quanto no sentido mais simbólico (de apropriação). Pode-se afirmar então 
que o território está imerso em relações de dominação e/ou de apropriação do espaço; 
então, “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econô-
mica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica” 
(HAESBAERT, 2004, p. 95-96). Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigato-
riamente em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois os homens exercem o 
seu domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para produzir “significa-
dos” materiais e/ou simbólicos.
3  De acordo com o Google Maps, uma distância aproximada de 320 km pela Rodovia 
BR-101, com duração média de cinco horas de viagem.
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Após a assinatura, houve visitas periódicas de representantes do go-
verno do estado e das prefeituras do Norte Fluminense e Noroeste às 
instalações da Aracruz no Espírito Santo. Dentre aqueles que realizaram 
visitas à empresa, estavam o então secretário estadual de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, André Corrêa,4 o prefeito de Campos na 
época, Arnaldo França Vianna, e mais quatro prefeitos de outros municí-
pios da região Norte Fluminense.

Além do poder público, a Firjan(Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro) esteve presente apoiando a decisão do estado em fir-
mar uma parceria com a Aracruz, buscando desenvolver as plantações 
homogêneas de eucalipto em larga escala no Rio de Janeiro. Porém, o 
protocolo provocou forte reação de diferentes segmentos da sociedade 
civil, especialmente no município de Campos dos Goytacazes.

Esta reação concentrada no município de Campos deu-se pelo fato de 
que o município seria o ponto focal para o plantio e distribuição da pro-
dução fluminense de eucalipto com destino às plantas industriais da Ara-
cruz no Espírito Santo. A reação política à assinatura do Protocolo de 
Intenções acabou resultando na formação de alianças entre setores que 
normalmente estão em campos políticos opostos, o que revela a profunda 
oposição que a presença da Aracruz desperta. A luta política desenvolvi-
da por estes setores não envolve apenas a mobilização da sociedade civil, 
através da formação de redes de organizações, reuniões e manifestações 
públicas, mas também a elaboração de leis que visam disciplinar a utiliza-
ção de terras para o plantio industrial de eucalipto, refletindo diretamente 
a experiência já adquirida no Espírito Santo. (PEDLOWSKI; FÖEGER, 
2004, p. 137).

Essa mobilização contou inclusive com o apoio de membros do gover-
no municipal de Campos, tendo importante atuação e mobilização con-

4 Desde a assinatura do protocolo de intenções em 2001, André Corrêa tem sido um 
dos políticos mais atuantes em favor das empresas de papel e celulose e da introdução 
do cultivo de eucalipto em larga escala para fins industriais no estado do Rio de Janeiro. 
Como deputado ou como secretário do Meio Ambiente, ele vinha regularmente buscando 
atender às demandas do agronegócio do eucalipto. Como deputado reeleito, André Cor-
rêa (DEM) tinha recentemente anunciado que seria candidato a presidente da Alerj. No 
entanto, ele foi preso na Operação Furna da Onça sob a alegação de receber propina.  



O desenvolvimento do cultivo de eucalipto no estado do Rio de Janeiro  353

tra a vinda da Aracruz para o território fluminense, juntamente com os 
movimentos sociais organizados, os vereadores Nildo Cardoso e Dante 
Lucas Pinto, sendo este último líder do governo e ambos representantes 
dos interesses dos ceramistas, além do vereador Renato Barbosa, este li-
gado aos trabalhadores da indústria petrolífera. Estes parlamentares vol-
taram de uma visita às instalações da Aracruz preocupados em impedir 
a ocorrência dos mesmos desmandos e danos ambientais ocorridos no 
Espírito Santo (PEDLOWSKI; FÖEGER, 2004). Tal preocupação se de-
monstrou pela experiência de luta, denúncia e resistência que, ocorrendo 
no Espírito Santo, tornava públicoo estágio de conflituosidade que se es-
tabeleceu nas áreas com plantio de eucalipto para fins industriais (FAN-
ZERES, 2005; BARCELOS, 2010). 

A primeira vitória das forças sociais organizadas contrárias à aliança 
entre o governo estadual e a Aracruz foi a elaboração e aprovação em 
Campos de um marco regulatório para a atividade, qual seja, a Lei Muni-
cipal nº 7282/2002, semelhante à do estado do Espírito Santo, atrelando 
o plantio de eucalipto ao Zoneamento Ecológico Econômico. Após essa 
vitória, a mobilização social continuou sendo realizadas manifestações, 
palestras, seminários, entre outras ações, buscando especialmente a cria-
ção da Rede Fluminense contra o Deserto Verde (RADV)5 e a aprovação 
da Lei do Zoneamento Ecológico Econômico do estado Rio de Janeiro. 
Em contraposição, a Aracruz, com apoio da Firjan, também se articulava 
para que a lei favorecesse os seus interesses. Pedlowski e Föeger (2004, p. 
144-145) descrevem que a lei

[…] pode ser caracterizada como um empate técnico entre a Rede Flumi-
nense e os apoiadores da Aracruz no Rio de Janeiro. Por um lado, a Firjan 
conseguiu diminuir o alcance da lei do zoneamento no que se refere à 
área a ser ocupada por plantios de essências florestais no Rio de Janeiro 
(pois as áreas de plantios menores que 100 hectares estarão isentas dos 
estudos de impactos ambientais). Já a Rede Fluminense acabou jogando 
um papel fundamental para que a redação final da lei garantisse que o 
zoneamento não fosse transformado apenas num exercício meramente 

5  É uma articulação que envolve mais de 100 entidades de diferentes movimentos so-
ciais, sindicatos, estudantes, pesquisadores, ambientalistas, lideranças locais e represen-
tantes de populações tradicionais, entre outros, dos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Bahia e Rio de Janeiro.
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técnico (bem ao gosto dos defensores da modernização ecológica) e que 
a sociedade civil fosse colocada como parte integrante de processo de 
realização do zoneamento ambiental. Além disso, a lei aprovada também 
inclui dispositivos de proteção aos mananciais hídricos que poderão im-
pedir as transgressões ambientais denunciadas pela Rede Alerta contra 
o Deserto Verde nos plantios da Aracruz no Espírito Santo e na Bahia.

O produto dessa luta entre RADV Fluminense e a aliança governo 
do estado/Aracruz Celulose/Firjan foi a Lei nº 4063/2003, que determi-
nou a realização de Zoneamento Ecológico Econômico no Rio de Janei-
ro, condicionando ainda a liberação do plantio das monoculturas ao li-
cenciamento ambiental e ao plantio de espécies nativas em 30% da área 
cultivada, entre outros indicativos. A lei, de autoria do então deputado 
estadual Carlos Minc (PT), recebeu contribuições de duas outras pro-
postas realizadas pelos deputados Wolney Trindade e Pastor José Divino, 
ambos do PMDB. 

Com a aprovação da Lei nº 4063/2003, a tentativa de implantação das 
florestas plantadas para fins industriais do estado do Rio de Janeiro fi-
cou estagnada até o ano de 2007, quando houve uma nova tentativa de 
mudança da legislação vigente para facilitar os investimentos para apro-
priação do espaço pelas empresas de papel e celulose e a implantação de 
grandes plantações comerciais de eucalipto. Neste sentido, novamente a 
empresa Aracruz Celulose, em parceria com o estado – governado por 
Sérgio Cabral6 (PMDB) – e apoio da Firjan, lançou mão da mudança da 
Lei nº 4063/2003, através do Projeto de Lei nº 383/2007, com vista de ins-
talação do polo de celulose nas regiões Norte, Noroeste e Médio Paraíba.

Com objetivo de implantar o projeto de silvicultura comercial de larga 
escala, o então governador Sérgio Cabral enviou para a Alerj (Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), para ser tramitado em regime de 
urgência, o Projeto de Lei nº 383/2007, que visava alterar a Lei Estadual 
nº 4063/2003. Os movimentos sociais aglutinados na RADV (Rede Aler-
ta contra o Deserto Verde) criticaram o novo projeto de lei, pois, como 
apontado, a real intenção do governo era beneficiar exclusivamente a sil-
vicultura comercial. Outra crítica da RADV foi a pouca discussão rea-
lizada por parte do governo com a sociedade civil em torno do projeto, 

6  Atualmente está preso por envolvimento em casos de corrupção.
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ficando quase que restrita à realização de uma audiência pública ocorrida 
na Alerj em 16/5/2007.

Um dos grandes defensores do desenvolvimento da silvicultura co-
mercial no estado do Rio de Janeiro, o professor Hugo Barbosa Amorim, 
do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), na contramão das críticas dos movimentos sociais 
aglutinados na RADV, apontava em entrevista realizada em 2007 ao site 
Quero discutir meu estado7 que a reformulação da legislação por parte 
do estado era fundamental, entre outras razões, para motivar a vinda da 
Aracruz Celulose e outras empresas do setor celulósico-papeleiro, a fim 
de promover “novas formas de desenvolvimento” do interior fluminense 
e também combater o processo de desertificação que vem assolando re-
giões como Norte e Noroeste Fluminense.

Estamos perdendo oportunidades por besteira. A Aracruz quer pôr di-
nheiro lá, quer investir no plantio de eucalipto, que é um reflorestamento, 
e na fruticultura. Mas existe um certo ambientalismo retrógrado, que ins-
pirou a legislação atual e que não sabe o que é desenvolver uma região, o 
que é gerar empregos e aquecer uma economia. Existem outras culturas 
interessantes no norte e noroeste, como as seringueiras. Mas para isso é 
preciso que o governo se mexa, incentive, promova a legislação adequada. 
(AMORIM, 2007).

Hugo Barbosa Amorim defendia que o reflorestamento feito direta-
mente pelo poder público seria uma solução cara e pouco efetiva. Com 
isso, aponta que o estado do Rio de Janeiro deveria criar mecanismos que 
facilitassem e incentivassem o reflorestamento privado. 

O estado do Rio tem de 30 a 35% do território tomado por pastagens, 
a maior parte improdutivas. Se formos reflorestar, em 20 anos teremos 
ocupado 10% disso. É um processo lento, caro e ineficiente. São Paulo é 
um bom exemplo disso: só conseguiu reflorestar 3% do seu território. É 
uma saída ruim. (AMORIM, 2007).

7 Ver site: www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br

http://www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br
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De acordo com o texto escrito na mensagem de envio do Projeto de 
Lei nº 383/2007, a alteração do código vigente representa significativas 
melhorias para a população do estado e para o desenvolvimento agroin-
dustrial, tais como a preservação da Mata Atlântica e da agricultura fami-
liar, garantindo o suprimento de madeira e o desenvolvimento regional, 
combatendo a desertificação e a degradação ambiental. 

Ao contrário da mensagem do projeto de lei, Alentejano e Porto-Gon-
çalves (2007) alertavam que a alteração da legislação permitiria o plantio 
da monocultura de eucalipto no estado do Rio de Janeiro, ameaçando o 
meio ambiente e a sobrevivência de pequenos agricultores e transforman-
do, ao longo dos anos, as áreas plantadas em desertos verdes, em função 
das características predatórias do plantio do eucalipto em larga escala. 
Nesse mesmo sentido, o ambientalista Sérgio Ricardo8 (2007) apontava 
na época que a opção feita pelo governo do estado era equivocada, pois 
representava a escolha por um modelo de desenvolvimento altamente 
poluidor, concentrador de terra e renda, que provocaria o aumento do 
êxodo rural no campo fluminense.

Já segundo a Rede Alerta contra o Deserto Verde (RADV), a proposta 
do governo renuncia à recuperação efetiva das terras degradadas (por 
monoculturas) no Norte e Noroeste do estado, propondo, assim, um ter-
ceiro ciclo de monocultura.9 Isso reduziria significativamente postos de 
trabalho no campo e ainda promoveria o ressecamento do solo.

O governo estadual apontava que a implementação do projeto da silvi-
cultura comercial de larga escala no território fluminense seria uma impor-
tante política de desenvolvimento econômico e social. Com isso, alguns in-
tegrantes do governo foram fundamentais para que se atingisse o objetivo 
de alterar a legislação. Tiveram atuação significativa nesse período os secre-
tários Júlio Bueno10 (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Energia, Indústria e Serviços), Christino Áureo11 (Secretaria de Estado de 

8  Ambientalista e gestor ambiental. Membro da RADV no Rio de Janeiro.
9  Cabe recordar que o território fluminense já foi palco dos impactos socioambientais 
gerados, sobretudo, pelas monoculturas do café e da cana, notadamente, nas regiões do 
Médio Paraíba e Norte Fluminense. Estas regiões agora voltam a ser áreas de interesse do 
agronegócio para a implantação da monocultura do eucalipto.
10  Foi secretário de Estado de Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro até 18 de julho de 2016. 
11  Foi secretário de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico do Rio de Janei-
ro. Atualmente é deputado estadual pelo PSD. 
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Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento) e Carlos Minc12 (Secretaria 
de Meio Ambiente), pois, além de defenderem o projeto da silvicultura, 
os secretários ratificavam a importância das empresas de celulose e papel 
para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro13,argumentandoque 
os novos empreendimentos possibilitariam que o estado pudesse concorrer 
neste mercado (produção de madeira - mercado de carbono) com os esta-
dos vizinhos (São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo), dando uma nova 
dinâmica ao “decadente”14 espaço agrário fluminense. 

Cabe destacar que o então secretário Júlio Bueno, antes de ocupar 
este cargo, tinha sido secretário de Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo do Espírito Santo. Já Carlos Minc foi autor da Lei nº 4063/2003, 
que colaborou para impedir a implantação da monocultura do eucalipto 
anteriormente, ou seja, ao se tornar secretário de governo do Ambiente, 
contrariamente defendeu alterações na legislação por ele criada a favor 
de atores sociais (empresas de celulose e papel, sobretudo a Aracruz), que 
o própriojá havia apontado como prejudiciais para o desenvolvimento 
regional sustentável do estado do Rio de Janeiro. Em entrevista ao site da 
Alerj após a realização da audiência pública sobre o PL 383/2007, Carlos 
Minc (2007) afirmou: 

Devemos incentivar a silvicultura no estado por sua importância, além 
de ser um ganho econômico, social e ambiental. A silvicultura ajuda na 
redução de gás carbônico na atmosfera. O Rio tem 18 municípios onde 
o semiárido avança […]. Aí temos agricultura morrendo, população mi-
grando, aumentando o congestionamento e a violência na Região Metro-
politana. É o Deserto Cinza. […] Cabe também um movimento contra o 

12  Assim como André Corrêa, Carlos Minc, após a assinatura do protocolo de intenções 
em 2001 e sua atuação na Secretaria do Ambiente, passou a ser um dos políticos mais 
atuantes em defesa da introdução do cultivo de eucalipto em larga escala no estado do Rio 
de Janeiro. Atualmente é deputado estadual pelo PSB. 
13  O sr. Júlio Bueno defendeu e representou os interesses da Aracruz no estado, fato este 
evidenciado pelo seu discurso em defesa do projeto da silvicultura comercial e da Aracruz 
na audiência pública sobre a PL 383/2007 realizada na Assembleia Legislativa, quando 
procurou exaltar os novos empregos e o desenvolvimento regional que esta empresa po-
deria trazer para o estado.
14  Termo utilizado com frequência pelos agentes sociais que defendem o projeto do 
cultivo de eucalipto em larga escala para ratificar a necessidade de uma intervenção no 
espaço agrário fluminense.
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Deserto Cinza, ou seja, deserto propriamente dito, que já é realidade em 
várias regiões.

A mudança brutal de concepção e prática política de Carlos Minc 
representa bem a força (e o lobby) com o qual as empresas do setor de 
celulose atuaram e atuam junto ao campo político para conseguir a dese-
jada flexibilização da legislação. A vitória ainda que parcial do governo 
do estado e dos defensores do projeto da silvicultura comercial em larga 
escala foi representada pela promulgação da Lei nº 5.067 de 9 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 
e define critérios para a implantação da atividade de silvicultura econô-
mica. Segundo a Firjan (2009), merece destaque nesta nova legislação o 
reconhecimento de que plantios em pequena escala não causam danos 
ambientais, estando assim autorizados mediante simples comunicação 
aos órgãos ambientais. Da mesma forma, plantios médios ficam sujei-
tos a procedimentos de licenciamento simplificado; tal mudança tem por 
objetivo facilitar o cultivo do eucalipto por produtores fomentados e in-
dependentes. Os critérios levam em conta as regiões hidrográficas, onde 
o projeto de silvicultura comercial for instalado. 

A Lei nº 5.067 foi regulamentada, no que se refere à silvicultura eco-
nômica, pelo Decreto nº 41.968, de 29 de julho de 2009. O referido de-
creto estabelece formas de comunicação dos plantios em pequena escala, 
sendo interessante observar que a referida comunicação pode ser feita 
por meio eletrônico em formulário disponível na página do Instituto do 
Ambiente (Inea) na internet, visando facilitar o plantio de eucalipto por 
parte de pequenos produtores. Da mesma forma, são estabelecidos crité-
rios para o licenciamento simplificado.

Em relação à lei anterior – Lei nº 4.063/2003 –, a Lei nº 5067/2007 traz 
alterações e facilidades para a silvicultura comercial, dentre as quais, o 
ônus total para o estado na realização do Zoneamento Ecológico Econô-
mico, ausência de EIA-Rima15 nas áreas com plantio de eucalipto em até 
400 hectares nas regiões hidrográfica do Baixo Paraíba (IX) e Itabapoana 
(X) (Mapa 1) e a diminuição no percentual (de 30% para 20%) da área a 
ser plantada com espécies nativas (ALENTEJANO; PORTO-GONÇAL-
VES, 2007).

15  EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório de Impacto Ambiental).
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Mapa 1. Regiões hidrográficas com ênfase nas regiões do Baixo Paraíba e Itabapoana

Fonte: Google Earth (2016)

Como principais atores sociais envolvidos na defesa e implementação 
do projeto da silvicultura comercial de larga escala no estado do Rio de 
Janeiro, temos: a Firjan;a Fibra; o Fórum Florestal Fluminense;a Socieda-
de Nacional de Agricultura;a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca 
do Estado do Rio de Janeiro; o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas;o governo do estado;prefeituras municipais;parla-
mentares;pesquisadores e centros de pesquisas ligados às universidades 
públicas, como a UFRRJ, UFRJ e Uerj.

Com a nova legislação, os defensores do cultivo de eucalipto em larga 
escala no estado do Rio de Janeiro, tanto setor público e privado, pas-
sam a se organizar para realizar estudos e diagnósticos para ratificar a 
importância da introdução dessa atividade econômica para o território 
fluminense. O setor de Agronegócio do Fórum Permanente de Desenvol-
vimento Estratégico da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e a Secre-
taria de Estado do Ambiente (SEA) criaram um grupo de trabalho para 
discutir quais e como serão cultivadas as áreas de silvicultura indicadas 
pelo Zoneamento Econômico Ecológico no Estado (ZEE-RJ). O grupo 
de trabalho contava com representantes das secretarias estaduais de De-
senvolvimento Econômico, Agricultura e do Ambiente, além de repre-
sentantes do Fórum Florestal Fluminense e das entidades que compõem 
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a Câmara de Agronegócio do Fórum, dentre elas a Firjan, a Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA), a Federação da Agricultura, Pecuária e 
Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), o Sistema Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro (ACRJ). 

Em reunião realizada no dia 14 abril de 2010, foi apresentado um 
mapa bioclimático do estado do Rio de Janeiro, criado a partir de dados 
disponibilizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
então encarregada de desenvolver estudos-base para o Zoneamento Eco-
nômico Ecológico do Estado. De acordo a Firjan (2009), a participação 
da agricultura do Rio de Janeiro na produção agrícola das cadeias pro-
dutivas mais dinâmicas é bastante reduzida. A mudança na legislação, a 
realização do ZEE/RJ, novos investimentos industriais e o financiamento 
público e privado para a silvicultura comercial tinham como intuito in-
serir o estado na cadeia do agronegócio da madeira em nível nacional.

Segundo Antônio Salazar Brandão, coordenador do Grupo Executi-
vo de Agroindústria (GEA) do Sistema Firjan e professor da Faculdade 
de Ciências Econômicas da Uerj, o estado do Rio de Janeiro tem pouca 
participação no setor do agronegócio; entretanto, as regiões do estado 
apresentam uma diversidade e um enorme potencial a ser explorado, es-
pecialmente para a implantação do cultivo de eucalipto e indústrias de 
base florestal. Ainda segundo Brandão (2009), estudos realizados pelo 
Sistema Firjan indicaram um potencial de crescimento da agroindústria 
em diversas regiões do estado. Além da possibilidade de crescimento, as 
cadeias produtivas agroindustriais, por meio da compra de insumos e da 
venda de seus produtos, mobilizariam outras indústrias e serviços, tanto 
nos espaços rurais quanto, sobretudo, nos espaços urbanos. Neste caso, 
favoreceriam o desenvolvimento de diferentes setores da economia. 

Assim, Brandão (2009) sugeriu que a cadeia do agronegócio da ma-
deira pode e deve ser explorada em território fluminense, seja pela sua 
potencialidade econômica ou pela crescente demanda por produtos de 
origem florestal. Em defesa do fortalecimento do agronegócio em terras 
fluminenses, a Firjan, que tem sido protagonista nesse processo, em seu 
site afirma:

A expansão das cadeias produtivas agroindustriais é assim uma maneira 
efetiva de promover o desenvolvimento do interior do estado do Rio de 
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Janeiro. O Sistema Firjan, mantendo e expandindo parcerias com os seto-
res públicos federal, estadual e municipal e com a iniciativa privada, con-
tinuará fomentando o desenvolvimento e modernização destas cadeias 
com os objetivos de diversificar a atividade produtiva, aumentar a renda 
e criar novos empregos.

Outro atrativo do espaço agrário fluminense, na visão dos defensores do 
agronegócio da madeira, é a grande disponibilidade de áreas aptas ao cultivo 
de eucalipto nas diferentes regiões do estado, em consonância com outras 
atividades econômicas, tais como a agropecuária, que tem importância sig-
nificativa tanto no Médio Paraíba quanto no Noroeste Fluminense.

Dando continuidade a esses avanços normativos, que objetivam à 
criação de uma base territorial propícia ao desenvolvimento das planta-
ções homogêneas, ou seja, um ambiente institucional, jurídico e territo-
rial para a apropriação e produção do espaço agrário fluminense, foi es-
tabelecido mais um instrumento jurídico-político criado para consolidar 
as bases para a produção do espaço via plantações de eucalipto no estado 
do Rio de Janeiro, qual seja, a Portaria nº 204 de 8 de julho de 2010, 
emitida pelo Ministério da Agricultura, que estabeleceu o zoneamento 
agrícola para a cultura do eucalipto na safra 2010.

Segundo a portaria, o Brasil vinha apresentando no geral um padrão 
de crescimento da demanda de produtos de origem florestal com grande 
potencial para o cultivo de “florestas plantadas” – com destaque para o 
gênero Eucalyptus spp. – ocupando uma posição de liderança mundial na 
produção, produtividade e melhoramento genético. Nesta perspectiva, o 
estado do Rio de Janeiro poderia contribuir para o aumento da área plan-
tada com eucalipto, podendo atender principalmente à demanda de ma-
deira (matéria-prima) para a indústria de papel e celulose, carvão vegetal 
para as siderúrgicas do estado, lenha para indústrias regionais, produção 
de compensados, mourões, lâminas e painéis reconstituídos, entre outras.

O zoneamento agrícola objetivou identificar as áreas aptas e os períodos 
de plantio com menor risco climático para o cultivo de Eucalyptus grandis 
no estado do Rio de Janeiro. Os elementos da natureza, notadamente os 
aspectos climáticos (temperatura do ar, precipitação e deficiência hídrica), 
foram os principais elementos de identificação das áreas, associados às 
condições morfopedológicas do território fluminense; ou seja, os elemen-
tos da natureza são utilizados para balizar uma estratégia de apropriação, 
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produção e acumulação capitalista (SMITH, 1988) ligada aos interesses de 
grandes corporações. A portaria sugere que o cultivo de eucalipto possa ser 
realizado em 88 municípios (95,6%) dos 92 municípios de todo o estado. 

Tanto a mudança da legislação que favorece a introdução do cultivo 
comercial de eucalipto quanto a Portaria nº 204 de 8 de julho de 2010, am-
bas aqui mencionadas, são demandas dos grupos empresariais e demais 
defensores da eucaliptocultura, junto ao setor público, visando facilitar o 
processo de territorialização do cultivo. A partir dessas conquistas, esses 
grupos buscaram uma nova frente para consolidar as bases territoriais da 
atividade no estado, construindo (ou demandando) uma série de estudos 
“técnicos”ratificando as “características ótimas” do estado, com finalidade 
de atrair grandes empresas de papel/celulosee outros investidores ligados 
ao agronegócio do eucalipto. Vejamos nos próximos itens os principais 
documentos produzidos.

As bases para a construção do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do 
estado Rio de Janeiro

A Lei Estadual nº 5.067, aprovada em 9 de julho de 2007, regulamentou o 
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do estado do Rio de Janeiro e con-
feriu competência à Secretaria de Estado do Ambiente para coordenação da 
elaboração e implementação do projeto, em conjunto com a Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, a Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Obras.

O Zoneamento Ecológico Econômico é instrumento estratégico para 
o planejamento regional e a gestão do território (ACSELRAD, 2011), en-
volvendo estudos sobre o meio ambiente, os recursos naturais e as rela-
ções entre a sociedade e a natureza. Esses estudos servem como subsídio 
para pesquisas, políticas territoriais e negociações envolvendo órgãos go-
vernamentais, o setor privado e a sociedade civil sobre um conjunto de 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial regional. 
A referida lei estabeleceu que o zoneamento deveria contemplar as 10 
regiões hidrográficas do estado (Mapa 2) como recorte espacial de análise 
e determinou, ainda, critérios para a implantação da atividade de silvicul-
tura econômica estadual.
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Mapa 2. Regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro –  
sobreposta às regiões de governo

Fonte: Adaptado de SEA – RJ e Ceperj 2012

Para a construção do Zoneamento Ecológico-Econômico, a Comissão 
Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico (CZEE-RJ) contratou os 
serviços de consultoria junto ao Departamento de Geografia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio da Coppetec16(Funda-
ção Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos) para a 
realização do estudo (diagnóstico) Análise e Qualificação Socioambiental 
do Estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000) – subsídios ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico. O estudo apresentou como coordenadora geral a 
Prof. Dra. Ana Luiza Coelho Netto17 e equipes compostas conforme crité-
rios de execução – Equipe Socioeconômica, Equipe Geobiofísica e Equi-
pe Suplementar, responsável por todo o mapeamento do uso e cobertura 
do solo e bases temáticas. No relatório da etapa 1 (p. 31), é exposto o 
objetivo central da pesquisa, a saber: 

16  Segundo o seu próprio site, a Coppetec é uma instituição de direito privado, sem fins 
lucrativos, destinada a apoiar a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico, de 
pesquisa, de ensino e de extensão da Coppe e demais unidades da UFRJ. Seu público é 
composto por órgãos governamentais, entidades multilaterais e empresas privadas nacio-
nais e estrangeiras.
17  Professora titular do Departamento de Geografia da UFRJ e coordenadora do 
GEOHECO – Laboratório de Geo-Hidroecologia.
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[…] fornecer subsídios ao Zoneamento Ecológico-Econômico do esta-
do do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da Secretaria Estadual do 
Ambiente, capazes de responder às diretrizes político-institucionais for-
muladas pela atual gestão do governo estadual. Assim, é necessário que o 
trabalho contemple as propostas contidas no Plano Estratégico Estadual 
bem como a legislação existente nos níveis estadual e federal (ex. SNUC, 
PDBG, Lei da Mata Atlântica, Lei de Recursos Hídricos).

Tal estudo procurou apontar potencialidades regionais para a silvi-
cultura comercial, especialmente aquela desenvolvida a partir do plantio 
de eucalipto. De certa forma, o estudo se mostra ambíguo em relação a 
esta atividade agrícola, pois, ao mesmo tempo em que aponta que deva 
ser desenvolvida como forma de geração de renda e desenvolvimento, 
sinaliza também que, se realizada de forma homogênea e em larga escala, 
pode apresentar problemas socioambientais já registrados em outros ter-
ritórios (COELHO NETTO et al., 2008).

A partir da realização de trabalhos de campo, a equipe da pesquisa ci-
tada aponta que os cultivos florestais estão concentrados em municípios 
pertencentes a várias bacias hidrográficas. Em muitas localidades a ati-
vidade se apresenta de forma dispersa e não contínua, ou seja, tornou-se 
uma fonte suplementar de renda sem forçar a expulsão da lavoura. 

Um dos argumentos mais difundidos pelos críticos da silvicultura é que sua 
expansão provocaria a concentração de terras e a expulsão de produtores/
proprietários das áreas rurais. É uma possibilidade. Mas os dados sobre 
área e número de estabelecimentos e crescimento do número de estabeleci-
mentos, entre 1996-2006 (IBGE) na região do Médio Vale do rio Paraíba do 
Sul, não confirmam a tese. (COELHO NETTO et al., 2008, p. 428).

Buscando defender a tese de que os cultivos florestais não competem 
com a área de lavoura nem expulsam os produtores das suas terras, a pes-
quisa aponta o seguinte exemplo:

São Fidélis, por exemplo, município dividido entre as bacias do rio do 
Colégio e do rio Dois Rios, registra um número elevado de estabeleci-
mentos agropecuários e alto crescimento relativo do número de esta-
belecimentos (mais de 50%), embora seja um município com valores 
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altos em cultivos florestais. Entre os municípios em situação semelhante 
estão Nova Friburgo e Bom Jardim na bacia do rio Dois Rios; Barra do 
Piraí, Volta Redonda, (Bacias do médio curso do rio Paraíba do Sul I), 
e Paty do Alferes (Bacia do médio curso do rio Paraíba do Sul II). Por 
outro lado, em Vassouras (Bacia do médio curso do rio Paraíba do Sul 
II) registram-se áreas irrelevantes de cultivos florestais, baixo cresci-
mento do número de estabelecimentos e um processo de concentração 
de terras (IBGE 2006) semelhante ao que se passa em Teresópolis e São 
José do Rio Preto (Bacia do rio Piabanha) e Macuco (Bacia do rio Dois 
Rios). Não se pode atribuir somente à pecuária ou ao cultivo florestal, 
portanto, o uso ineficiente dos solos e a concentração de terras. A esco-
lha de qual produto cultivar ou criar é uma decisão de risco e de análise 
das tendências, nem sempre reconhecida por produtores e mesmo go-
vernos. É a dinâmica de outros fatores que interfere na estrutura fun-
diária e produtiva – resistência e adaptação às flutuações dos preços de 
mercado, custo dos insumos, emigração de jovens das áreas rurais para 
as áreas urbanas, dificuldade de lidar com a competição etc. (COELHO 
NETTO et al., 2008, p. 429).

A afirmação de que os cultivos florestais não promovem diminuição 
da lavoura necessita de uma pesquisa mais ampla e detalhada, inclu-
sive existe uma série de estudos em outros estados que desenvolvem a 
atividade em larga escala, como o de Barcelos (2010) sobre o Espírito 
Santo, Suertegaray (2007) no Rio Grande do Sul e Andrade (2015) na 
Bahia, que demonstram de forma contundente justamente o contrário: 
diminuição das lavouras, especialmente em áreas de pequenos e mé-
dios produtores; precarização do trabalho; aumento da contaminação/
degradação dos solos; concentração da terra e aumento dos conflitos 
no campo.

Cabe destacar também que os dados utilizados referentes ao cultivo 
florestal são do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), e, como ex-
plicitado anteriormente, os cultivos florestais vêm apresentando expecta-
tivas de crescimento para os próximos anos, ou seja, após o ano de 2007 
(MENDONÇA FILHO, 2008; FIRJAN, 2009; DUARTE, 2012; SILVA, 
2018). No caso do estado do Rio de Janeiro, até a mudança na legislação 
em 2007, somente no Médio Paraíba existiam efetivamente cultivos flo-
restais em grandes áreas, especialmente para atender grandes indústrias 
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de papel e celulose ou siderúrgicas, entre outras. Isso pode sinalizar para 
o fato de que até o ano de 2006 os cultivos florestais não representavam 
uma ameaça à diminuição da área plantada com lavouras, assim como 
concentração da terra e/ou expulsão de proprietários/produtores rurais. 

Apesar das contradições e das críticas ao plantio florestal em larga 
escala, a pesquisa aponta que 

[…] a silvicultura não pode ser descartada como solução parcial para 
a ocupação produtiva de solos cansados ou em declive, principalmente 
em propriedades com pecuária bovina de caráter extensivo. (COELHO 
NETTO et al., 2008, p. 429).

Mesmo que desenvolvido em áreas de pastagens ou bastante degrada-
das, como sugerem o estudo da Firjan (2009) e o projeto Análise e Qua-
lificação Socioambiental do Estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000): 
subsídios ao ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico, cabe questionar se 
realmente o plantio de eucalipto é a melhor opção para o processo de 
recuperação ambiental e/ou produtiva das áreas propostas, ou mesmo, 
como forma mais rentável de geração de renda18 e promotora de um novo 
padrão de produção do espaço agrário fluminense.     

A construção do ZEE-RJ tem favorecido os interesses dos defensores 
da implantação da silvicultura comercial no estado. Tal fato pode ser evi-
denciado, pois a Lei nº 5.067 de 9 de julho de 2007, que trata do ZEE do 
estado e da atividade de silvicultura, traz apenas seis artigos dedicados 
aos objetivos, elaboração e conteúdo do ZEE, sendo os demais, de um to-
tal de 21 artigos, dedicados à atividade de silvicultura. Outro fato relevan-
te, assim como observado na lei e no seu decreto de regulamentação, nas 
etapas de desenvolvimento do ZEE, a atividade da silvicultura no estado 
dispõe de atenção especial, trazendo dentro da sua elaboração, inclusi-
ve, uma etapa destinada exclusivamente ao Zoneamento da Silvicultura, 
conforme abordaremos em item posterior.

18 A partir de um quadro comparativo, Alentejano e Porto-Gonçalves (2007) destacam 
que o eucalipto seria uma péssima opção econômica por ter, por exemplo, rentabilidade 
líquida inferior a outras culturas, tais como goiaba, manga, cenoura, beterraba, graviola, 
inhame, pimentão e coco anão.
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A Firjan e os “novos” espaços para a expansão do cultivo de eucalipto no 
estado do Rio de Janeiro

O capitalismo produz as crises e como esse processo é protelado, com isso 
os capitalistas perceberam que a incorporação de novos espaços ao pro-
cesso de acumulação era uma forma de postergar a crise. A produção des-
ses espaços representava, pois, novas oportunidades para a acumulação 
do capital, visto que a abertura de novos espaços significa a descoberta de 
novas fontes de acumulação. (HARVEY, 2006, p. 135).

A aliança em torno do projeto das plantações homogêneas de eucalipto 
para fins industriais, além das mudanças nos marcos regulatórios, tem 
produzido pesquisas e “estudos de viabilidade” para forjar a necessida-
de e importância socioeconômica e ambiental da eucaliptocultura para 
o desenvolvimento capitalista, sobretudo do interior fluminense. Nes-
sa aliança, a Firjan tem demandado e divulgado os principais estudos 
sobre o atual estágio do cultivo de eucalipto, assim como a viabilidade 
espacial e econômica de expansão da silvicultura para fins industriais.

No que se refere ao projeto de desenvolvimento da indústria de base 
florestal, mais diretamente associada ao plantio comercial de Eucalip-
to, a Firjan aponta que tal projeto pode contribuir de forma signifi-
cativa para o crescimento da renda e para a geração de empregos no 
interior do estado, pois o mercado de madeira está em crescimento 
(MENDONÇA FILHO, 2008) e oferece uma grande oportunidade 
para diversificação das fontes de renda dos produtores rurais. Segundo 
Mendonça Filho (2008), as atividades ligadas ao setor de base florestal, 
especialmente o plantio de eucalipto para as indústrias, podem incor-
porar os pequenos, médios e grandes produtores rurais através do fo-
mento florestal. 

Entre os possíveis consumidores da madeira gerada nas novas planta-
ções de eucalipto estariam as indústrias moveleiras, de papel e celulose, 
siderúrgicas a carvão vegetal, serrarias e outras (MENDONÇA FILHO, 
2008) que em geral importam madeira de outros estados. Com isso, o 
projeto tem por objetivo a implantação e expansão de atividades indus-
triais que dependam da matéria-prima florestal. Corroborando o que foi 
apontado anteriormente, por se tratar de um processo em curso no es-
tado, a Firjan (2009) indica que omomento é de “criação do ambiente 
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institucional”19 propício à produção de matéria-prima (madeira), com o 
apoio de empresas-âncora (Fibria) e, principalmente, à alteração da legis-
lação, com o intuito de facilitar o agronegócio da madeira e atrair novos 
investimentos industriais. 

Até o momento, segundo o GEA/Firjan, o projeto de implantação 
da silvicultura para atender à demanda industrial teve início nas regiões 
Noroeste, Norte e Médio Paraíba e deverá se estender a outras áreas do 
estado do Rio de Janeiro no decorrer dos próximos anos com o aumento 
da demanda de madeira pelo mercado.

As possibilidades e potencialidades do espaço fluminense para a ex-
pansão do cultivo do eucalipto em larga escala são apontadas no estudo 
sobre a Estimativa da Área Ocupada por Reflorestamentos no Estado do 
Rio de Janeiro (2009). O estudo buscou não só realizar um levantamen-
to da área ocupada com plantio de florestas, mas estimar a produção de 
madeira proveniente destes plantios e projetar metas e possibilidades de 
mercado consumidor, ou seja, áreas e agentes sociais que poderão atuar 
na expansão espacial do cultivo de eucalipto. 

Ainda que haja discordâncias com os apontamentos feitos pela pes-
quisa e que a mesma demonstre claramente se tratar de um estudo reali-
zado para ser favorável à implantação da silvicultura comercial de larga 
escala, com participação de empresas do setor celulósico-papeleiro, nos 
parece fundamental a análise desse estudo, tendo em vista ser o docu-
mento com maior fonte de dados sistematizados sobre o cultivo de euca-
lipto no estado do Rio de Janeiro. 

O estudo foi encomendado por uma parceria entre Firjan, Sebrae-RJ 
e Departamento de Silvicultura do Instituto de Florestas da Universida-
de Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), sob a coordenação do Prof. 
Hugo Barbosa Amorim, contando com uma equipe de 14 técnicos: sendo 
sete engenheiros florestais, um engenheiro agrônomo, cinco acadêmicos 
de Engenharia Florestal e um auxiliar técnico. O trabalho foi denominado 
Estimativa da Área Ocupada por Reflorestamentos no Estado do Rio de Ja-

19  Cabe destacar, apoiado em Harvey (2006), que esse dito ambiente institucional pro-
pício tão defendido pela iniciativa privada demonstra claramente o falso objetivo do dis-
curso liberal, que cobra menor atuação do estado na economia para uma maior atuação 
privada, quando, na verdade, o que a iniciativa privada, aqui representada pela Firjan, 
busca efetivamente é uma atuação contínua do estado para facilitar e criar mecanismos 
que favoreçam a acumulação capitalista das empresas privadas.
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neiro e, juntamente com a tese de doutorado de Mendonça Filho20 (2008), 
defende a necessidade de o estado do Rio de Janeiro investir na expansão 
da silvicultura comercial, especialmente no plantio de eucalipto, numa par-
ceria entre os setores público e privado. Tal atividade traria a possibilidade 
de concorrer neste segmento de mercado com outros estados da federação, 
em especial com os que fazem divisa com o Rio de Janeiro, já que apresen-
tam significativas áreas plantadas com eucalipto, porém pouca possibilida-
de de uma expansão territorial mais significativa nos próximos anos.

De acordo com Mendonça Filho (2008) e Firjan (2009), uma expansão 
da produção de madeira possibilitaria a criação de fontes de suprimento 
de matéria-prima para produção de papel e celulose e para a indústria 
moveleira. Beneficiam-se também desta expansão a indústria siderúrgi-
ca, a construção civil e serrarias. Segundo os estudos analisados, outro 
aspecto positivo da expansão seria a possibilidade de diversificação da 
produção agrícola e, com isto, a criação de uma fonte adicional de renda 
para as propriedades rurais, em especial pequenos e médios produtores 
que poderiam acessar fontes de financiamento, como, por exemplo, o fo-
mento florestal.

Assim como na escala nacional, fazer um levantamento de dados es-
tatísticos sobre a área plantada com reflorestamento é uma tarefa muito 
difícil (FANZERES, 2005; BARCELOS, 2010; SILVA, 2018), pois existe 
escassa informação e fonte de dados sobre esse tema; no caso do estado 
do Rio de Janeiro não é diferente, como aponta o estudo da Firjan.

De início é importante chamar a atenção para o fato de que os autores 
não encontraram nenhum cadastro de reflorestamentos no estado do Rio 
de Janeiro. Em vista disto, fizeram um mapeamento preliminar usando 
imagens disponíveis no Google. Com base nestas imagens, foram reali-
zados levantamentos de campo para obter in loco as informações sobre 
os plantios existentes nas diversas regiões. Durante os levantamentos de 
campo, os autores fizeram contatos com profissionais que atuam no setor, 
proprietários rurais, empresas de reflorestamento e órgãos responsáveis 
pela área rural e ambiental dos municípios. (FIRJAN, 2009, p. 4). 

20  Submetida ao curso de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais, ligado ao 
Instituto de Florestas da UFRRJ, como requisito parcial do grau de doutor em Ciências.
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Segundo o levantamento feito pela UFRRJ para a pesquisa da Firjan, 
foi possível identificar 1.077 polígonos associados a reflorestamentos no 
estado, o que representa cerca de 18 mil hectares de florestas plantadas. 
Comparativamente a outros estados da federação, este é um número 
inexpressivo. Com base no Censo Agropecuário de 2006, elaborado pelo 
IBGE, constata-se que existem no estado do Rio de Janeiro 694 mil hecta-
res de áreas com “pastagens naturais” e “pastagens plantadas degradadas”. 
Essas áreas normalmente apresentam baixíssima produtividade;21 com 
isso, o estudo indica que uma parcela expressiva dessas áreas poderia ser 
usada para o plantio de eucalipto sem nenhum impacto expressivo sobre 
a produção pecuária (FIRJAN, 2009).

Saliente-se que os trabalhos que apontam a viabilidade do desenvolvi-
mento da silvicultura comercial com base em eucaliptos utilizando as áreas 
de pastagens, como o estudo da Firjan e a tese de doutorado de Mendonça 
Filho (2008), não sinalizam que estas áreas representam, além da grande 
inutilidade da terra, um reflexo da concentração fundiária rural no estado. 
Outro aspecto importante do espaço agrário fluminense, que esses traba-
lhos apontam como relevante para o plantio de eucalipto, é o grande nú-
mero de pequenos produtores rurais22 que poderão ser incluídos através 
dos projetos de fomento. No entanto, estes mesmos produtores, apesar de 
serem numerosos, ocupam pequena área total no meio rural do estado.

A partir desse estudo de viabilidade, a Firjan aponta que, apesar dos 
avanços jurídicos, de investimentos e de pesquisas sobre a potencialidade 
do território fluminense para o desenvolvimento do cultivo de eucalipto, 
ainda existem desafios que os agentes sociais, mobilizados na busca pelo 
fortalecimento das atividades de base florestal, devem enfrentar nos pró-
ximos anos. São eles:

• diferenças na tributação do ICMS para madeira e outros produtos 
de natureza agropecuária, que necessitam de uma homogeneiza-
ção das alíquotas, bem como o estabelecimento de procedimentos 
que permitam a utilização dos créditos tributários;

21 Para uma análise mais detalhada sobre as transformações do espaço agrário fluminen-
se, ver Alentejano (2005).
22  De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (2006), o estado do Rio de Janeiro 
possui 45.097 propriedades na faixa de 1 até menos de 50 hectares, ou seja, 82% das pro-
priedades rurais (total de 54.942 cadastradas).
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• atração de empresas-âncora que fomentem a atividade no estado 
do Rio de Janeiro. Os esforços feitos pela Aracruz Celulose S.A, 
hoje denominada Fibria S.A., a partir de 2005, foram importantes 
para promover o plantio no noroeste fluminense. Com a aprova-
ção das novas regras para a atividade, ampliam-se as possibilidades 
para esta e outras empresas (não só do setor de celulose) criarem 
programas de fomento com os produtores. Uma ação sistemática 
por parte do governo do estado e da iniciativa privada para di-
vulgar o potencial do estado do Rio de Janeiro será um elemento 
importante para promover o plantio de florestas e criar condições 
para a expansão da indústria de base florestal;

• capacitação e direcionamento da assistência técnica do estado para 
apoiar os produtores florestais;

• capacitação e direcionamento da pesquisa agropecuária do estado 
para a atividade da silvicultura, dando prioridade aos problemas 
enfrentados pelos produtores locais;

• promoção do acesso ao crédito através da inclusão da silvicultura 
no Programa de Fomento Agropecuário e Tecnológico (Pefate, da 
Seappa) e do acesso aos programas de crédito existentes no âmbito 
do governo federal, como o Propflora(Programa de Plantio Co-
mercial e Recuperação de Florestas), através do diálogo com ban-
cos comerciais e outros agentes que repassam os créditos federais 
para informar sobre a legislação fluminense e adequar os procedi-
mentos destas instituições às peculiaridades da legislação. 

Desta forma, o estudo da Firjan (2009) indica que, para alavancar o 
agronegócio da madeira, notadamente o cultivo de eucalipto no Rio de 
Janeiro, as ações mais efetivas por eles indicadas necessitam da “atuação 
proativa do poder público”, sugerindo inclusive que o estado adotasse 
como meta o plantio de 100 mil hectares entre 2010-2014,23 correspon-
dendo a pouco mais de 14% de suas “pastagens naturais” e “pastagens 
plantadas degradadas”. Esta área seria suficiente para permitir a implan-
tação de uma empresa competitiva de papel e celulose (na época a FI-
BRIA?) sem reflexos negativos na produção agropecuária atual, que é 

23  Até o ano de 2017, o plantio de eucalipto por diferentes agentes sociais no estado do 
Rio de Janeiro contemplava apenas 20% dessa meta.
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uma atividade tradicional no estado. Pelo contrário, com a capitalização 
dos produtores rurais, com esta nova fonte de renda adicional, estes po-
deriam investir na modernização das demais atividades exploradas em 
suas propriedades. Com esse intuito, o estado, atendendo às pressões do 
setor empresarial, elaborou um vultoso plano para estimular o cultivo de 
eucalipto, conforme veremos abaixo. 

O Plano Básico da Silvicultura Sustentável do Norte-Noroeste Fluminense e os 
Distritos Florestais

Nesse processo de adaptação e expansão do capitalismo em novos espa-
ços de acumulação, o Estado tem tido um papel crucial, assim como as 
grandes corporações transnacionais. (HARVEY, 2005, p. 135).

A ação política mais emblemática da aliança entre o governo do estado, 
o agronegócio e o capital urbano-industrial com o intuito de desenvolver 
o plantio homogêneo de eucalipto em larga escala ganhou forma com o 
lançamento do Plano Básico da Silvicultura Sustentável do Norte-Noroeste 
Fluminense24(SEPLAG, 2011). Tal projeto tem como destaque a projeção 
do plantio de eucalipto com fins econômicos em 1,5 milhão de hectares 
apenas nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, sendo considerado o 
maior e mais ousado projeto de silvicultura do estado do Rio de Janeiro e 
um dos maiores do país.

Para atingir o objetivo, o plano prevê o estímulo a grandes cadeias 
produtivas, como a de papel e celulose, siderurgia e construção civil; 
investimentos estrangeiros e vinculação internacional na carteira de in-
vestimentos25 e inserção de pequenos e médios produtores rurais através 

24  Se pensarmos na hipótese de que a meta do plano seja concretizada nos próximos 
anos, isso, sem dúvida, representaria um grande impacto socioambiental para o espaço 
agrário fluminense, tendo em vista que, segundo dados disponibilizados pela Ibá (2007), 
o estado de Minas Gerais, que possui a maior área com florestas plantadas do Brasil, 
totaliza pouco mais de 1,5 milhão de hectares. Com isso, o estado do Rio de Janeiro, so-
bretudo as regiões Norte e Noroeste Fluminense, não apenas entrariam na dinâmica de 
expansão da nova fronteira do agronegócio da madeira, como tornar-se-iam protagonis-
tas nesse mercado em nível nacional.
25 Uma carteira de investimentos é um grupo de ativosque pertence a um investidor, 
pessoa física ou pessoa jurídica. Estes ativos podem ser ações, fundos, títulos públicos, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_investimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
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de fomento. O plano possuiu como colaboradores a Firjan, o Sebrae, a 
UFRRJ e financiamento da Petrobras, por meio do Programa e Desen-
volvimento Social de Macaé e Região, o Prodesmar. O Plano, em especial, 
promete abrir um novo ciclo de investimentos e monoculturas para a re-
gião Norte-Noroeste, com objetivos claros de reordenar o espaço agrário 
das regiões.

Não se trata de um projeto qualquer, pois movimenta escalas de ar-
ticulações e de interesse entre diferentes atores sociais que serão “bene-
ficiados” pelo plano, estando o mesmo pronto para ser implementado 
em escala comercial e com forte apelo à indústria. Sua oficialização foi 
apresentada à Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum Permanen-
te de Desenvolvimento Estratégico da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro. Na estrutura produtiva, três grandes cadeias de produção com-
põem a linha estratégica do Plano: produção de madeira para painéis/
móveis e construção civil; produção de papel e celulose 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 na última década; no entanto, não obtiveram êxi-
to devido à forte mobilização social contrária à monocultura do eucalipto 
em terras fluminenses.

Os critérios de escolha do Plano incidiram (novamente) sobre as con-
dições de solo e clima do Norte-Noroeste fluminense (mais uma vez a 
opção foi feita pelos aspectos morfoclimáticos do território), considera-
das atrativas ao novo ciclo de desenvolvimento em curso. Pretende-se 
implantar a silvicultura com espécies adaptáveis a episódios de veranicos 
e ao conjunto de possibilidades comerciais já em funcionamento. A nova 
agenda “florestal” promete converter frações da área ocupada por pastos 
degradados e terras subutilizadas e/ou com baixa produtividade, notada-
mente com espécies de rápido crescimento como o eucalipto.

A proposta do plano tem como base uma carta de princípios e um 
modelo de exploração com 15 fundamentos orientadores. O primeiro 
deles é o formato do modelo de negócios, que estimula uma silvicultu-
ra contratual, via fomento florestal, com base nas experiências do antigo 

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 pa-
trimônio.
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Grupo Aracruz (SCARIM, 2006; BARCELOS, 2010). Os plantios devem 
ser formalizados segundo as regras de um “termo de adesão” que define 
obrigações contratuais e fatores exclusivamente administrados pelo fo-
mentado, tais como o cumprimento da legislação ambiental, trabalhista, 
previdenciária, de segurança e saúde do trabalho, a responder por quais-
quer obrigações e/ou sanções cíveis, trabalhistas, criminais e ocupacio-
nais; a seguir o cronograma de corte, carregamento e transporte da ma-
deira e a vendê-la exclusivamente para o contratante.

Os projetos previstos no plano têm como base a relação de “corres-
ponsabilidade” nos termos de uma “relação de repartição” entre empresas 
consumidoras de madeira e agricultores. As exigências contratuais de-
vem ser 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 – como a 
solicitação de adiantamentos não previstos no plano de manejo –, bem 
como eventualidades climáticas que comprometam a infraestrutura do 
projeto (SEPLAG, 2011).

Este modelo também tem estimulado, como no Espírito Santo (BAR-
CELOS, 2010), processos de terceirização e subcontratação no trabalho, 
sobretudo na colheita e no transporte da madeira. Atribuições traba-
lhistas, encargos salariais e condicionantes ambientais passam a ser re-
guladas pelo termo de adesão e exigem dos fomentados custos extras, 
como construção e reparo de estradas, montagem de infraestrutura de 
trabalho, contratação de mão de obra, aquisição de equipamentos e ins-
talações. 

Na linha de funcionamento do Plano, prevê-se a implantação dos cul-
tivos comerciais nas chamadas zonas de preferência (distritos florestais) e 
três grandes áreas potencialmente aptas à silvicultura selecionadas para a 
primeira etapa do projeto. Somadas, são aproximadamente 90 mil hecta-
res destinados aos mais variados projetos florestais. Para se ter uma ideia 
do impacto deste projeto, a própria área prevista para o cultivo de euca-
liptorepresenta nada mais, nada menos do que 63% de toda a área desti-
nada atualmente à reforma agrária no estado do Rio de Janeiro (126.532 
hectares) em seus 75 projetos de assentamento, com mais de 5 mil famí-
lias assentadas (AGB, 2012).

Construir um novo estoque de madeira, em um novo espaço de acu-
mulação capitalista (HARVEY, 2006), com vinculação às indústrias de 
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transformação, está posto como objetivo central do PBDSS (2011), inse-
rindo a agricultura familiar, incluindo assentamentos de reforma agrária, 
pequenos, médios e grandes proprietários rurais. As ações para atingir os 
objetivos propostos já começaram efetivamente no ano de 2007, e, apesar 
da forte mobilização social contrária ao projeto, a aliança entre Estado, 
agronegócio e grandes grupos empresariais vem avançando em seus ob-
jetivos de construir um “ambiente”, ou melhor, uma “vocação natural” 
para a implementação das plantações homogêneas, sobretudo de euca-
lipto, em larga escala no estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas regiões 
Norte e Noroeste Fluminense.

Mais recentemente, em meio a uma grave crise sem precedentes nas 
finanças públicas, o governo do estado Rio de Janeiro continuou a se 
dedicar para estabelecer as bases para o desenvolvimento do agrone-
gócio do eucalipto. Em uma ação significativa, publicou o Decreto nº 
45.597 de 10 de março de 2016,que define os territórios destinados aos 
distritos florestais, áreas onde será incentivada (tanto financeiramente 
quanto legalmente) a prática da silvicultura comercial em larga escala. 
Tais distritos florestais têm como base o estudo-base para o ZEE-RJ e 
os levantamentos realizados pelo PBDSS (2011), em especial, as indi-
cações das “zonas de preferência” para a implantação da silvicultura, 
como mencionamos acima.

De acordo com a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), a implan-
tação dos distritos florestais tem como objetivo desenvolver a atividade 
da silvicultura econômica integrando fomento florestal e recuperação de 
áreas degradadas e/ou abandonadas, a fim de incorporá-las ao processo 
produtivo com plantios florestais e, com isso, atrair investimentos priva-
dos para o estado, agregando produtores rurais, fornecedores e empresas 
beneficiadoras de produtos de base florestal. 

A relação entre os distritos florestais e o desenvolvimento de planta-
ções homogêneas de árvores é explícita no decreto, tendo em vista que 
o mesmo destaca que as áreas escolhidas para a implantação do projeto 
somam 631 mil hectares, sendo 334 mil (53%) com potencial para desen-
volver “florestas plantadas”, área suficiente para suprir a demanda atual 
de insumos madeireiros do estado do Rio de Janeiro, da ordem de 120 
mil hectares (MENDONÇA FILHO, 2008), e ainda gerar excedentes para 
empresas demandantes de madeira de outros estados, transformando o 
estado do Rio de Janeiro em médio prazo autossuficiente na produção 
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de insumos madeireiros e, no longo prazo, gerador de excedente para 
exportação.

Portanto, as áreas foram escolhidas levando em conta fatores de exclu-
são/limitação à implantação da silvicultura econômica segundo critérios 
da SEA, nomeadamente: a) áreas revestidas de vegetação; b) áreas de pre-
servação permanente; c) unidades de conservação; d) áreas prioritárias 
para conservação da biodiversidade; e) solos inadequados ou inaptos; f) 
declividade e altitude; g) áreas de uso urbano e periurbano; h) assenta-
mentos da reforma agrária; i) terras quilombolas; j) terras indígenas.

A partir desses critérios apontados, foram estabelecidos cinco distri-
tos florestais (Mapa 3) que abrangem, parcialmente, áreas de 25 municí-
pios. Os distritos florestais não coincidem com os limites da regionaliza-
ção oficial do estado do Rio de Janeiro.

Mapa 3. Áreas prioritárias para a criação dos distritos florestais

       Fonte: SEA (2016)

Os cinco distritos florestais são: 
a) Distrito Florestal Norte 1 – abrange parcialmente os municípios 

de Campos, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana 
e Bom Jesus de Itabapoana.
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b) Distrito Florestal Norte 2 – abrange parcialmente os municípios 
de Campos, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, Santa 
Maria Madalena e Macaé.

c) Distrito Florestal Noroeste – abrange parcialmente os municípios 
de Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua 
e São José de Ubá. 

d) Distrito Florestal Serrano – abrange parcialmente os municípios 
de Carmo, São Sebastião do Alto e Cantagalo.

e) Distrito Florestal Médio Paraíba – abrange parcialmente os mu-
nicípios de Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Rio das Flores, Quatis, 
Valença e Vassouras.

Cabe destacar que a maioria dos municípios pertencentes aos distritos 
florestais está localizada nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, áreas 
que já tiveram de forma embrionária a atuação de uma grande empresa 
de papel e celulose e, no seu passado, já sofreram com o desenvolvimento 
de atividades monoculturas em seu espaço agrário.

Porém, o estado não parou por aí. Recentemente o governador Luiz Fer-
nando de Souza (Pezão - MDB), mesmo estando no final do seu governo, 
com todo o desgaste político enfrentado nos últimos anos, não se furtou em 
enviar a polêmica Mensagem 038/2018 (entrou na pauta no dia 6 de novem-
bro) para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que 
buscava liberar o cultivo de eucalipto na região da Baía da Ilha Grande. Na 
justificativa da mensagem assinada pelo governador está escrito:

A atividade de silvicultura econômica, importante e estratégica para o 
país, é pouco desenvolvida no estado do Rio de Janeiro, comparativamen-
te aos estados circunvizinhos como São Paulo, Espírito Santo e Minas 
Gerais, que apresentam expressivas áreas de cultivo com espécies de rá-
pido crescimento com vários usos. Tal situação decorre de uma conjun-
tura de fatores associados que resultam na falta de uma política estadual 
de fomento florestal. A pouca tradição do estado no cultivo de florestas, 
as restrições da legislação estadual, a inexperiência de linhas de créditos 
específicas para a silvicultura econômica, a baixa capacidade técnica ins-
talada e ainda deficiências de infraestrutura de transporte contribuíram 
para desestimular os plantios e o desenvolvimento da indústria de base 
florestal no Rio de Janeiro.
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Vale destacar que a região supracitada destaca-se no estado do Rio de 
Janeiro por possuir áreas com fragmentos importantes de Mata Atlân-
tica e uma faixa litorânea extensa, espaços que têm sido cada vez mais 
apropriados pelas atividades ligadas ao turismo, expansão imobiliária e 
moradias de veraneio. Além disso, a presença histórica de populações 
tradicionais e movimentos de defesa do meio ambiente vem conseguindo 
estabelecer uma maior restrição à silvicultura comercial nessa área, mes-
mo com a alteração da legislação.

Feito esse (re)desenho político-jurídico em relação ao desenvolvimen-
to do cultivo de eucalipto no Rio de Janeiro, buscamos até aqui apontar os 
principais elementos da dimensão política e jurídica do desenvolvimento 
do cultivo de eucalipto no Rio de Janeiro, explicitando os principais fatos 
e ações que têm orientado a implantação desse modelo de desenvolvi-
mento. Por isso, na próxima seção apresentaremos um breve mosaico da 
territorialização do cultivo de eucalipto no estado do Rio de Janeiro, a fim 
de demonstrar de modo empírico o processo espacial de desenvolvimen-
to do agronegócio do eucalipto.

O cultivo de eucalipto no estado do Rio de Janeiro

Iniciaremos agora o segundo momento do nosso capítulo, com intuito 
de estabelecer uma estratégia de pesquisa apoiada em dados estatísticos 
e trabalhos de campo, visando escolher um recorte espacial que nos dê 
elementos empíricos e analíticos para discutirmos a introdução e o de-
senvolvimento do cultivo de eucalipto e o seu papel na atual produção do 
espaço agrário fluminense.

Em nossa pesquisa de campo, buscamos coletar dados, visando obter 
aspectos quantitativos e qualitativos para compreendermos como vem 
ocorrendo a expansão dos plantios de eucalipto. A localização e o levan-
tamento das áreas de plantio de eucalipto foram realizados a partir de 
informações obtidas em visitas nos escritórios regionais da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), nas secretarias munici-
pais de Meio Ambiente e Agricultura, no Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), assim como através de contatos com produtores rurais, empresas 
privadas ligadas ao setor florestal, viveiros, profissionais liberais e ima-
gens orbitais disponibilizadas pelo Google Earth Pro. Esses trabalhos de 
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campo foram vitais para obtermos informações dos produtores, da dinâ-
mica do mercado regional do eucalipto e das possíveis ações políticas em 
relação a esse tema. O levantamento junto aos produtores rurais contou 
com uma série de informações que visava traçar um perfil dos entrevista-
dos e da produção de eucalipto. 

De acordo com o trabalho de campo e levantamento de dados estatís-
ticos, pudemos constatar que o cultivo comercial de eucalipto está terri-
torializado de forma desigual e combinada em todas as regiões do estado 
do Rio de Janeiro.

A região Serrana é a que apresenta a maior quantidade de áreas de 
reflorestamento, no entanto, nessa região destacam-se os fragmentos im-
portantes de Mata Atlântica, ou seja, o reflorestamento aqui não é exclu-
sividade do cultivo de eucalipto para fins comerciais. 

Já a região do Médio Paraíba possui a maior quantidade de áreas 
(8.587 ha) de reflorestamento, mas nessa região essa atividade está majo-
ritariamente ligada ao plantio de eucalipto para fins comerciais. Destaca-
-se o fato de essa região já ter sofrido o desmatamento e outros problemas 
ambientais em decorrência de um ciclo de atividade monocultora. A pre-
sença do cultivo de eucalipto é antiga na região e sua relevância pode ser 
explicada devido ao fato de essa área receber influência de uma grande 
empresa de papel e celulose localizada no estado de São Paulo (a antiga 
Votorantim Celulose e Papel, hoje Fibria).

Nas regiões das Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense e Me-
tropolitana, os plantios estão concentrados em poucos municípios e em 
empreendimentos empresariais. Cabe destacar um caso emblemático, 
representado pelo arrendamento de grandes extensões de terras da UFR-
RJ para o plantio de eucalipto para Siderúrgica Barbará (atual Saint Go-
bain). Na região da Baía da Ilha Grande, o reflorestamento também está 
ligado ao fato de a área possuir remanescentes de Mata Atlântica, porém 
é possível constatar na paisagem algumas moitas de eucalipto em meio às 
áreas florestais.

Já os plantios das regiões Norte e Noroeste Fluminense são decorren-
tes, em sua grande maioria, de contratos de fomento com a antiga em-
presa Aracruz Celulose (atual Fibria). Esses plantios, ainda em pequena 
escala, têm potencial de expansão pela grande disponibilidade de terras 
e pelo interesse demonstrado por produtores regionais e empresas locais 
demandantes de madeira. Vale destacar que tanto o Noroeste quanto a 
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região Norte apresentaram forte mobilização de diferentes atores sociais 
contrários ao plantio de eucalipto em larga escala (PEDLOWSKI; FOE-
GER, 2004). 

A partir desse quadro geral da atividade no estado do Rio de Janeiro, 
apoiado em dados estatísticos e trabalho de campo, escolhemos as regiões 
Noroeste e Médio Paraíba Fluminense como recorte espacial empírico 
para analisarmos de modo minucioso a introdução e o desenvolvimento 
do cultivo de eucalipto em larga escala. Vejamos a seguir o atual estágio 
da atividade nessas regiões.

O cultivo de eucalipto no Noroeste Fluminense

O plantio comercial de eucalipto é recente na região Noroeste Fluminense. 
Apesar da falta de um acompanhamento sistemático sobre a área plantada 
e o perfil dos produtores, ainda assim é possível constatar um aumento 
tanto da área como de produtores, a partir dos estudos já realizados. Con-
forme o IBGE em seu banco de dados, até o ano de 2006, na região havia 61 
propriedades com a atividade de silvicultura comercial (eucalipto e outras 
espécies florestais) e a área plantada era de 527 hectares, concentrando-se 
nos municípios de Miracema, Natividade e Porciúncula.

Já o estudo realizado em 2009 pela Firjan/UFRRJ demonstrou que 
havia em torno de 509 hectares ocupados com a cultura de eucalipto na 
região Noroeste Fluminense. Em 2011, o levantamento realizado para a 
elaboração do Plano Básico para o Desenvolvimento da Silvicultura Co-
mercial indicava a presença de aproximadamente 1.008 hectares de eu-
calipto na região, com destaque para os municípios de Miracema, Varre-
-Sai, Natividade, Porciúncula, Itaocara e Laje do Muriaé. 

Já os dados obtidos pelo pesquisador Filipe Coreia Duarte em sua 
dissertação de mestrado26 (2012) confirmam que a área plantada com 
eucalipto na região Noroeste Fluminense progride gradualmente, desde 

26  Destacamos como leitura obrigatória acerca do tema do cultivo de eucalipto no No-
roeste Fluminense a excelente dissertação de mestrado intitulada “A expansão da mo-
nocultura de Eucalipto no noroeste fluminense e seu potencial para a geração de conflitos 
socioambientais” de autoria Filipe Correia Duarte, sob a orientação de Marcos A. Pedlo-
wski no âmbito do PPGPS – Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Uenf 
(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro). 
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2003, através de iniciativas públicas, empresariais e de proprietários ru-
rais. Conforme aponta Duarte (2012), o cultivo comercial de eucalipto 
já está presente em todos os municípios da região Noroeste Fluminense. 
Os cultivos estão dispersos espacialmente pela região, ocorrendo desde 
pequenas moitas até lavouras mais planejadas do ponto de vista técnico 
em áreas superiores a 100ha com eucaliptos clonados. 

Em nosso levantamento inicial, realizado através da análise de es-
tudos regionais e consultas aos escritórios da Emater e de Secretarias 
Municipais de Agricultura e Meio Ambiente das prefeituras da região, 
constatamos que os maiores investimentos na expansão do cultivo de 
eucalipto foram concentrados nos municípios de Miracema e Varre-
-Sai. De acordo com as entrevistas realizadas em nossa pesquisa, ficou 
evidenciado a partir da fala de produtores e representantes do poder 
público que o interesse momentâneo da antiga empresa Aracruz Ce-
lulose (Fibria) em atuar na região Noroeste Fluminense com o apoio 
estatal desencadeou um aumento do número de produtores e da área 
plantadaapós o ano de 2007.

O início do processo de territorialização da Aracruz Celulose (Fibria) 
nos municípios da região Noroeste Fluminense ocorreu em 2006, atra-
vés da realização de contratos de fomento florestal com proprietários ru-
rais, por meio do programa Produtor Florestal (ARACRUZ CELULOSE, 
2007). Durante os três anos em que a empresa esteve na região, foram 
firmados 47 contratos de plantio com proprietários rurais, totalizando 
uma área de 445,81ha (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Contratos de Fomento Florestal no Noroeste Fluminense

Produtores Área Contratual (ha) Município

1 4,48 Bom Jesus do Itabapoana
2 2,42 Bom Jesus do Itabapoana
3 1,02 Bom Jesus do Itabapoana
4 2,87 Cambuci
5 9,99 Cambuci
6 3,26 Cambuci
7 2,59 Cambuci
8 9,05 Cambuci
9 17,95 Cambuci
10 9,75 Cardoso Moreira
11 9,63 Cardoso Moreira
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12 25,52 Italva
13 16,62 Italva
14 61,44 Itaocara
15 25,26 Itaocara
16 25,49 Itaperuna
17 5,75 Itaperuna
18 2,44 Itaperuna
19 10,13 Laje do Muriaé
20 8,34 Laje do Muriaé
21 6,26 Laje do Muriaé
22 2,57 Laje do Muriaé
23 2,11 Laje do Muriaé
24 5,64 Laje do Muriaé
25 32,64 Laje do Muriaé
26 3,43 Laje do Muriaé
27 2,96 Laje do Muriaé
28 1,47 Miracema
29 40 Miracema
30 2,41 Miracema
31 4,33 Miracema
32 5,21 Miracema
33 5,69 Miracema
34 5,53 Natividade
35 5,3 Natividade
36 6,35 Porciúncula
37 5,34 São Jose de Ubá
38 4,21 Varre-Sai
39 6,18 Varre-Sai
40 2,26 Varre-Sai
41 1,99 Varre-Sai
42 2,75 Varre-Sai
43 11,97 Varre-Sai
44 10 Varre-Sai
45 5,05 Varre-Sai
46 2,36 Varre-Sai
47 7,8 Varre-Sai
Total em Hectares 445,81

Fonte: Fibria (2008), Emater (2011), Pesquisa de Campo (2015)
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Foram implantadas duas modalidades de contrato: com recurso fi-
nanceiro e sem recurso financeiro. Independente da modalidade, desde 
que o produtor cumprisse o contrato, a empresa fornecia mudas, calcário, 
adubo, isca formicida e assistência técnica. 

De acordo com o representante regional da Emater situado em Ital-
va, o contrato com recurso financeiro era oferecido ao produtor que não 
tivesse recursos para custear mãodeobra, herbicida e maquinário para 
abertura de estradas. Neste caso, o recurso vai sendo liberado à medida 
que forem realizadas estas atividades, e a dívida passa a ser em madeira, 
paga na ocasião do corte do cultivo. Em ambas as modalidades o produ-
tor rural ficava obrigado a vender 95% da produção para a Aracruz (Fi-
bria), e o período do contrato equivale ao primeiro corte do eucalipto, em 
média sete anos. De acordo com o contrato, o produtor poderia receber 
bônus de R$1,28 por m³ produzido, caso entregasse a madeira dentro do 
prazo que ele mesmo estipula e das especificações estabelecidas no con-
trato em relação ao tamanho e diâmetro das toras.

Segundo a própria Aracruz Celulose/Fibria (2008), a expectativa mé-
dia de produtividade da cultura do eucalipto, variedade urograndis, para 
a região Noroeste, seria de 200 m³ por hectare. Em relação aos custos 
médios para a produção de 200 m³, a expectativa da empresa era que o 
produtor gastasse, em média, em relação à sua receita bruta, 17% para 
cortar o plantio e carregá-la no caminhão, 25% para transportar a madei-
ra ao depósito, considerando uma distância de 80 km, e 17% para pagar 
o recurso financeiro, caso o produtor tenha optado em participar nesta 
modalidade.

O produtor poderia antecipar sua receita em até 5 m³ por hectare/ano 
a partir do segundo até o quinto ano, desde que fosse verificado em cam-
po que o plantio estava sendo conduzido de forma adequada e que a ex-
pectativa de produção poderia ser atingida. Além de o produtor assumir 
as despesas do corte e do transporte da madeira, também ficaria ao seu 
encargo os custos com a regularização ambiental do plantio. Com esses 
mecanismos contratuais, o fomento florestal representa, conforme apon-
tam Alentejano e Porto Gonçalves (2007), uma relação desigual, visto que 
o produtor rural assume parte dos custos de produção e tem apenas uma 
opção de comprador, num claro processo de monopolização.

Vale destacar que os principais motivos que levam as empresas a ado-
tar este tipo de estratégia estão relacionados às ações de reestruturação 
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produtivas que buscam reduzir custos e criar novas formas de ampliar a 
acumulação capitalista (HARVEY, 2005). Dentre as principais ações no 
campo político, podemos citar: a redução de investimentos na compra de 
terras – redução da imobilização na formação de ativos fixos (desonera-
ção em relação aos acionistas ou cotistas); ausência de despesas referentes 
a direitos trabalhistas; menor custo da madeira (posto na fábrica) e au-
mento na diversificação de fontes de matéria-prima. E, no caso específico 
da região Noroeste Fluminense, a escolha desta estratégia de apropriação 
do espaço (HARVEY, 2005) também se explica pela inviabilidade do pro-
cesso de mecanização dos plantios, devido às características morfológicas 
da região, à estrutura fundiária existente, formada por diversos minifún-
dios e pequenos produtores rurais, como forma de amenizar possíveis 
enfrentamentos com os movimentos sociais (DUARTE, 2012).

As áreas individuais de plantio da empresa via fomento na região va-
riam entre 1,02ha a 61,44ha. Mesmo considerando como inexpressiva a 
área total de plantio, em comparação a outros estados onde a empresa 
atua, como o Espírito Santo (BARCELOS, 2010), os contratos de fomento 
florestal foram fundamentais para a dispersão espacial da atividade, as-
sim como o aumento (ou desenvolvimento) das áreas com eucalipto em 
praticamente todos os municípios da região, pois, de acordo com relatos 
dos técnicos das Emater entrevistados em nosso trabalho de campo, bem 
como dos produtores rurais em diferentes municípios da região, o inves-
timento no plantio de eucalipto de forma independente se deu principal-
mente após a chegada da empresa (Aracruz/Fibria) e da realização dos 
contratos de fomento florestal. 

Cabe ressaltar que o primeiro proprietário rural a realizar o contrato de 
fomento florestal na região foi no município de Itaocara (DUARTE, 2012). 
Posteriormente esse produtor fomentado, que é um dos proprietários do 
grupo Engenho Central, inaugurou no ano de 2014 uma fábrica de papel, 
a Engenho Central Indústria de Papel (Ipec).27 Com isso, o empresário pas-
sou a investir no plantio de eucalipto como pessoa física e também como 
pessoa jurídica através da fábrica de papel. Diante disto, outros proprietá-
rios rurais com propriedades em áreas próximas ao plantio da empresa, 
ao acompanhar o desenvolvimento da atividade e do mercado regional, 

27  A empresa foi inaugurada com financiamento da AgeRio (Agência Estadual de Fo-
mento) de 7,6 milhões. 
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acreditando nos possíveis ganhos com o plantio de eucalipto, também pas-
saram a investir no plantio, ainda que em pequenas áreas.

Os contratos realizados pela Aracruz/Fibria na região evidenciaram 
outros aspectos importantes da dinâmica de crescimento das áreas de 
plantio deeucalipto no Noroeste Fluminense, como, por exemplo, o papel 
das instituições públicas (em especial da Emater) e seu aparato técnico 
no processo de divulgação, incentivo e territorialização da cultura do eu-
calipto entre os municípios da região e a relação de parentesco entre os 
proprietários rurais que estão envolvidos com este tipo de cultivo. Com 
isso, cabe relembrar, como nos alertara Harvey (2005):

Uma das caraterísticas da acumulação por espoliação está baseada nas re-
distribuições via Estado. Neste sentido, o Estado passa a desempenhar um 
papel de fomentador da privatização e um incentivador do capital priva-
do, causando grandes prejuízos para as classes mais baixas da população.

O fato de os municípios de Varre-Sai, Laje do Muriaé, Miracema e 
Cambuci terem o maior de número de contratos de fomento florestal 
é justificado, segundo o supervisor da Emater em Varre-Sai, principal-
mente pelo apoio oferecido na época por funcionários públicos ligados 
à atividade agrícola e florestal destes municípios, através da divulgação 
do Programa Produtor Florestal, e seus possíveis benefícios para os pro-
prietários rurais que realizassem os contratos. Já em outros municípios, 
a empresa Aracruz (Fibria) não encontrou tanto apoio para o seu projeto 
de expansão na região.

De acordo com técnicos da Emater e produtores da região, especial-
mente no ano de 2007 a Aracruz (Fibria) realizou várias reuniões com 
o apoio do governo do estado, na época governado por Sérgio Cabral 
(PMDB), e do então secretário do Ambiente Carlos Minc (PT), com di-
versos prefeitos, secretários municipais e funcionários da Emater-Rio, 
nos municípios da região Noroeste Fluminense. O tema desses encon-
tros e reuniões perpassou a expansão dos plantios de eucalipto como um 
vetor de desenvolvimento, apresentando os cálculos de rentabilidade da 
cultura, os benefícios da matéria-prima para a sociedade, a construção 
do discurso da “vocação florestal” da região etc.

Tais encontros demonstram o protagonismo do estado no desenvolvi-
mento do projeto do cultivo de eucalipto para fins comerciais, buscando 
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criar bases para a expansão capitalista da Aracruz/Fibria. Neste sentido, 
Harvey (2005, p. 102) sinaliza para as facetas do estado no processo de 
acumulação do capital:

O Estado pode usar seus poderes para orquestrar a diferenciação e a di-
nâmica regionais não só por meio de seu domínio dos investimentos in-
fraestruturais, mas também mediante sua própria imposição de leis de 
planejamento e aparatos administrativos. Suas capacidades de reforma 
das instituições básicas necessárias à acumulação do capital também po-
dem ter profundos efeitos.

O apoio que a empresa buscava com os representantes governamen-
tais e com a Emater-RJ era no sentido de reduzir os obstáculos às suas 
intenções junto aos proprietários rurais, principalmente quanto à pro-
paganda negativa em torno do cultivo de eucalipto, tanto no âmbito am-
biental quanto econômico, tendo em vista a possibilidade de concorrer 
com atividades tradicionais da região.

A expectativa da empresa Aracruz/Fibria era plantar seis mil hectares 
em seis anos (2006-2012), na região Noroeste Fluminense (ARACRUZ, 
2008). No entanto, mediante a forte crise no mercado de celulose em 2008 e 
a venda da empresa Aracruz Celulose, os planos da empresa na região foram 
suspensos, e, com isso, os produtores fomentados arcaram com todos os 
custos e riscos do investimento feito no plantio de eucalipto. Nem mesmo 
a criação da Fibria (fusão entre a Aracruz Celulose e a Votorantim Celulo-
se e Papel) reativou o projeto de fomento florestal desenvolvido de forma 
embrionária na região, não atingindo nem 10% da meta proposta (foram 
plantados 460ha dos seis mil ha prometidos). Tal fato demonstra a faceta do 
desenvolvimento desigual e combinado (SMITH, 1988) e suas múltiplas es-
calas, tendo em vista os efeitos locais ocasionados por crise de cunho global. 

Com base em nossa pesquisa de campo, foi possível constatar que, 
devido ao fato de o plantio de eucalipto ser uma atividade econômica 
recente na região, a maioria dos proprietários rurais entrevistados28 vem 
se comportando de maneira cautelosa, sobretudo em virtude da saída da 

28  Conseguimos catalogar, a partir de visitas aos órgãos públicos, levantamento via Goo-
gle Earth Pro, entrevistas e trabalhos de campo nos 13 municípios, um total de 69 produ-
tores de eucalipto. Desse total, conseguimos entrevistar 45 produtores.
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Aracruz/Fibria da região. Com isso, procuram implantar pequenas áreas 
de plantio com o propósito de avaliar o rendimento da produção e do 
mercado/consumo da madeira por outros demandantes, como os laticí-
nios e empresas de papel da região. A partir desse primeiro contato com 
o setor, os produtores entrevistados relataram que podem expandir suas 
áreas de cultivo nos próximos anos, caso haja melhoria e ampliação do 
mercado da madeira. A princípio essa ampliação da área se dará com 
recursos próprios, pois todos os produtores entrevistados apontaram que 
a burocracia desestimula a aquisição de financiamento público nas mo-
dalidades para pessoa física.

Além do exposto acima, podem corroborar para um maior investi-
mento no cultivo de eucalipto outros atrativos para o setor, tais como 
a presença dos viveiros Ducampo e Itamudas. O Viveiro Ducampo está 
situado no município de Bom Jesus do Itabapoana e em funcionamen-
to desde 2005. Desde então, o viveiro tornou-se uma das bases funda-
mentais para o crescimento do plantio de eucalipto na região Noroeste 
Fluminense (DUARTE, 2012). Cabe ressaltar que os cultivos realizados 
na região também utilizam mudas oriundas do município capixaba de 
Venda Nova do Imigrante, além de Cataguases e Manhuaçú, no estado 
de Minas Gerais. 

A presença de escolas técnicas como os Institutos Federais de Educa-
ção (IF), com cursos ligados ao meio rural, pode ser mais um elemento 
para facilitar o estímulo ao desenvolvimento da atividade na região. Em 
visita ao IF de Bom Jesus do Itabapoana, conversamos com docentes, dis-
centes e diretores da unidade. Para os gestores da unidade e os professo-
res de disciplinas ligadas às áreas técnicas, o cultivo de eucalipto em larga 
escala poderia fortalecer e melhorar a estrutura da escola com possíveis 
parcerias com a iniciativa privada. Já os docentes da área de formação 
geral, notadamente aqueles ligados à formação humana e social,29 rela-
taram ser contra a presença do cultivo de eucalipto, pois acreditam que 
a atividade possa ser desenvolvida como monocultura, causando sérios 
danos ao meio ambiente regional.

Já Duarte (2012, p. 89) aponta que, entre outras iniciativas que pode-
rão fomentar o crescimento do cultivo de eucalipto no Noroeste Flumi-
nense, temos a existência de fábricas de papel na região e outras empresas 

29  Professores de Geografia, História, Sociologia e outras disciplinas.
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integrantes da cadeia produtiva da madeira, ainda que algumas não este-
jam ligadas diretamente ao cultivo.

A Companhia Paduana de Papéis (Copapa) e a Cipel de Pádua Indústria 
de Papéis Ltda., por exemplo, já vêm adquirindo terras e realizando plan-
tios em diversos municípios da região, para atender à demanda de lenha 
para as suas instalações produtivas. As fábricas de papel da região No-
roeste Fluminense estão todas localizadas em Santo Antônio de Pádua, 
município que vem se tornando um polo regional de fabricação de papel 
higiênico, guardanapo e toalhas de papel. A Copapa, por exemplo, atual-
mente está classificada entre os maiores fabricantes de papel sanitário do 
país. Entretanto, a matéria-prima necessária para a fabricação do papel, a 
celulose, é importada, principalmente da Suzano Papel e Celulose, locali-
zada no Extremo Sul da Bahia.

Outro ponto de destaque é o desconhecimento por parte dos produ-
tores rurais em relação aos planos e estudos realizados pela Firjan e pelo 
estado, com destaque para Plano Básico de Desenvolvimento Sustentável 
da Silvicultura Comercial para o Norte e Noroeste Fluminense (PBDSS) 
e a criação dos Distritos Florestais. Todos os entrevistados apontaram 
desconhecer o conteúdo do PBDSS, assim como dos Distritos Florestais, 
demonstrando que tais ações ainda estão no campo da relação do estado 
com os grandes empresários do setor.

No que tange aos produtores independentes, sobretudo os de origem 
urbana, outros fatores acabam por atrair investimentos desses produtores 
que não possuíam experiência anterior em atividades agrário-agrícola, 
tais como: o baixo risco técnico de produção e custos reduzidos com a 
mão de obra, já que a condução do cultivo requer cuidados apenas no 
primeiro ano, na aplicação de formicida e herbicida, associados à alta 
produtividade, em média 35 m³ de madeira por hectare/ano; “certa es-
tabilidade” do preço e a procura de madeira pelo mercado para diversas 
finalidades têm contribuído para o crescimento (ainda que pequeno) das 
áreas de eucalipto no Noroeste Fluminense. 

Segundo nosso levantamento, realizado de agosto de 2014 até agosto 
de 2017, a partir de trabalho de campo na região, foi possível constatar a 
presença de 69 produtores (pessoa física ou jurídica) que contabilizavam 
uma área estimada de 1.558 hectares plantados. O crescimento da área 
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plantada se deu principalmente pelo plantio de novas áreas efetivadas 
nos anos de 2014 e 2015 por empresas da região que plantaram eucalipto 
para utilizarem a madeira para consumo próprio como fonte de energia 
(lenha para caldeiras). Em geral, a ampliação da área plantada se deu por 
aquisição (compra) de novas áreas de terra ou pela reconversão de áreas 
de pastagens ou pecuária.

Buscando um melhor entendimento desse fenômeno espacial em cur-
so, podemos destacar dois municípios do Noroeste Fluminense (Varre-
-Sai e Miracema) que têm apresentado um desenvolvimento mais expres-
sivo em relação ao cultivo comercial de eucalipto, assim comodiferentes 
formas de apropriação do espaço. De acordo com o relato do biólogo 
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Miracema (2016), o 
município vem se destacando na região no cultivo de eucalipto por um 
conjunto de fatores que vem se desdobrando ao longo de mais de 20 anos, 
tais como: a instalação do Horto Municipal em 1997, que já chegou a 
oferecer de maneira gratuita mudas de eucalipto aos proprietários rurais 
visando estimular a atividade; a realização de diversas campanhas pela 
secretaria local de Agricultura e Meio Ambiente ao longo dos últimos 
governos, no sentido de estimular o plantio; a divulgação e suporte téc-
nico oferecido por funcionários públicos,em especial da Emater local; a 
demanda de madeira pelas fábricas de papel e lacticínios na região, e, in-
diretamente, pela divisa com o município de Palmas (MG), onde é mar-
cante a presença da atividade.

Do ponto de vista espacial, constatamos, a partir das nossas pesquisas 
de campo, que os plantios de eucalipto já estão espacializados por todo 
o território do município de Miracema, tendo uma concentração maior 
na área próxima à divisa com Minas Gerais. De acordo com relatos dos 
representantes do poder público municipal, estadual e produtores entre-
vistados, a disseminação dos plantios no município de Miracema vem 
ocorrendo sobretudo em áreas de pastagens abandonadas ou degradadas 
(Figura 1).
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Figura 1. Área de pastagem degradada em Miracema (RJ)

Fonte: Pesquisa de campo (2016)

No que refere à forma de apropriação do espaço, os plantios de euca-
lipto no município de Miracema vêm sendo realizados principalmente 
por pecuaristas, em propriedades com até 100 hectares, utilizando parte 
da propriedade que não vinha sendo utilizada com o gado, e produtores 
neorrurais (GIULIANI, 1990; SILVA, 2011), ou seja, comerciantes, ser-
vidores públicos, aposentados e profissionais liberais que não possuíam 
nenhum tipo de experiência de trabalho anterior no setor agropecuário. 
Segundo relato do representante da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Miracema, outra singularidade do cultivo de euca-
lipto é o fato de que grandes partes dos produtores moram em outros 
municípios, inclusive do estado de Minas Gerais.

Um caso bastante emblemático foi do ex-secretário municipal de 
Meio Ambiente de Miracema na gestão 20013-2016. Durante a sua gestão 
à frente da secretaria, não foi apenas um gestor a incentivar o plantio de 
eucalipto, mas também o principal produtor de eucalipto do município. 
Segundo relatos de outros produtores rurais, o então secretário era um 
defensor explícito da introdução das plantações homogêneas de eucalip-
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to no meio rural de Miracema, sendo ele próprio um dos produtores lo-
cais que participou do programa de fomento da Aracruz/Fibria.

No total, quatro produtores aderiram ao Programa Fomento Florestal, 
totalizando juntos 59,11ha, em seis contratos assinados com a Aracruz/
Fibria entre os anos de 2006-2008. Nos trabalhos de campo foi possível 
constatar que o aumento do cultivo de eucalipto no município se deu, 
sobretudo, a partir de produtores independentes. Conseguimos, a partir 
do levantamento junto a Emater, Inea, Secretaria de Meio Ambiente e 
trabalhos de campo, registrar 28 produtores rurais que desenvolvem o 
cultivo de eucalipto com fins comerciais, que juntos possuem 456,5 hec-
tares de área plantada.

Cabe destacar que houve um crescimento da área plantada nos últi-
mos dois anos devido à demanda por madeira e por empresas da região, 
que inclusive estão investindo no plantio de eucalipto, seja a partir de 
seus proprietários, seja como pessoa jurídica. Desde 2015 a prefeitura de 
Miracema tem tentado agilizar o processo de licença ambiental para ati-
vidades que utilizem recursos ambientais em território miracemense. A 
primeira licença foi emitida em maio de 2015 a favor da empresa Madei-
reira Água Quente Ltda., que está autorizada a fabricar e montar artefatos 
em madeira. Segundo o então secretário de Meio Ambiente, ações como 
essa, realizada pela prefeitura, deverão a médio prazo estimular o plantio 
de eucalipto no município.

De acordo com os produtores entrevistados, o governo do estado não 
fez uma divulgação do plano no município, assim como não tem reali-
zado nenhum projeto específico para o desenvolvimento do cultivo de 
eucalipto. A divulgação do cultivo de eucalipto como uma alternativa 
econômica para os produtores locais só ocorreu no período que a em-
presa Aracruz tentou desenvolver o fomento florestal na região. Quanto 
aos representantes do poder público local, segundo os entrevistados, o 
estímulo a atividade tem mais um caráter individual do que efetivamente 
uma política de desenvolvimento para o meio rural.

Já no município de Varre-Sai, a dinâmica de expansão dos plantios 
de eucalipto está atrelada principalmente a um período de ampla di-
vulgação da atividade e ao suporte técnico oferecido por funcionários 
públicos (municipais e estaduais) ligados ao setor de agricultura. Junto 
ao poder público, a antiga Aracruz teve um papel central, pois incenti-
vou os produtores rurais através de palestras e participação nas grandes 
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exposições do agronegócio na região, onde buscava apresentar a pos-
sibilidade de rentabilidade do setor, assim como o papel ambiental do 
cultivo de eucalipto (mercado de carbono). Após o período de divul-
gação, a Aracruz/Fibria lançou mão do incentivo ao plantio através da 
realização de contratos de fomento florestal. No total, nove produtores 
aderiram ao Programa Fomento Florestal, totalizando juntos 52,02ha, 
em 10 contratos30 assinados com a Aracruz/Fibria em diferentes pontos 
do município. 

Já os produtores independentes, segundo nosso levantamento, reali-
zado a partir de consultas a Emater, Inea, Secretarias de Meio Ambiente 
e Fomento Agropecuário de Varre-Sai, totalizariam 40 produtores, que 
juntos possuem em torno de 550ha plantados em 2017.31 Tanto no plantio 
via fomento florestal quanto no plantio dos produtores independentes foi 
utilizado eucalipto da espécie E. urograndis. Em relação ao espaçamento, 
no fomento florestal é utilizado espaçamento 3x3, já nos produtores inde-
pendentes, existem plantios retilíneos em espaçamento 3x2 e 3x3, tendo 
alguns plantios mais antigos com mais de 10 anos. Tal fato demonstra 
que os produtores locais incorporaram a lógica retilínea e industrial do 
cultivo de eucalipto fomentada pelas grandes corporações do setor celu-
lósico-papeleiro, em especialda antiga Aracruz Celulose, que atuou no 
município. 

Em nosso trabalho de campo em Varre-Sai, chamou-nos a atenção o 
fato do cultivo de eucalipto já estar distribuído espacialmente em todo o 
município, causando visivelmente uma alteração da paisagem. Nas áreas 
rurais e na beira da rodovia RJ-198, temos a presença expressiva de culti-
vos de eucalipto em consórcio com o cultivo de café em áreas com relevo 
plano ou de encosta, em pequenas e médias propriedades rurais.

No que diz respeito ao perfil socioeconômico dos produtores de eu-
calipto, inicialmente encontramos principalmente agricultores familiares 
e pecuaristas investindo no plantio comercial de eucalipto. No entanto, 
nos últimos quatro anos, as novas áreas com plantio de eucalipto em Var-
re-Sai foram realizadas por produtores de cunho neorrural (GIULIANI, 
1990; SILVA 2011), ou seja, comerciantes, funcionários públicos32 e pro-

30  Existe um produtor que realizou dois contratos de fomento.
31  A última consulta foi realizada no mês de agosto de 2017 junto aos órgãos citados.
32  O supervisor local da Emater que nos recebeu na sede do município é um dos produ-
tores locais.
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fissionais liberais, que não possuem experiência anterior com atividades 
agrícolas, não tendo na produção agropecuária ou agrícola sua principal 
fonte de renda. O tamanho dos imóveis rurais em que estão realizados os 
plantios é diversificado, variando desde pequenos lotes de agricultores 
familiares até grandes propriedades de terra, de cafeicultores e profissio-
nais liberais.

Outro ponto que chamou a atenção, no relato do secretário de Meio 
Ambiente de Município (2016) e constatado por nós na realização dos 
trabalhos de campo, é o fato de alguns produtores cultivarem eucalip-
to em Varre-Sai, mas residirem especialmente no município de Guaçuí, 
no Espírito Santo, onde o cultivo de eucalipto já está consolidado, tendo 
também o caso de uma produtora que reside33 na cidade do Rio de Janei-
ro. Chama atenção também a relação de parentesco34 entre alguns produ-
tores no município e em relação à posse da terra.35

Cabe destacar que, apesar do abandono do Programa Fomento Flo-
restal e da ausência participação de empresas no município plantando 
eucalipto, houve crescimento da área plantada, de acordo com nosso le-
vantamento em relação aos dados coletados, por exemplo, pelo Censo 
Agropecuário (2006) e pelo PBDSS (SEPLAG, 2011). 

Destacamos ainda a sinalização feita pela maioria dos produtores en-
trevistados, que pretendem nos próximos anos aumentar seus cultivos de 
eucalipto. Dentre os motivos apresentados pelos entrevistados estão as 
crises de preço do café, que é o principal produto agrícola do município, 
seguido da pecuária; o fracasso da fruticultura na região; a demanda de 
madeira para lenha pelas empresas na região, especialmente laticínios e 

33  Essa produtora também é funcionária pública, atuando na sede do Inea no município 
do Rio de Janeiro.
34  Um exemplo desse caso é o maior produtor de eucalipto em Varre-Sai, que é primo 
do supervisor local da Emater, que também planta eucalipto, assim como um terceiro 
parente que também é produtor local.
35  Em relação aos produtores que residem em outros municípios ou mesmo em outros 
estados, como Espírito Santo ou Minas Gerais, conseguimos constatar no município de 
Varre-Sai, através de entrevistas com os produtores, que estes possuem uma relação com 
a terra, que se dá por motivo de herança. Estes produtores não dependem das atividades 
desenvolvidas na propriedade para garantir a reprodução social de suas famílias e encon-
traram no cultivo de eucalipto uma atividade que possibilitava garantir a posse da terra, 
assim como uma renda extra quando vendida a madeira plantada, sem a necessidade de 
uma presença efetiva na propriedade para cuidados com cultivo. 
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empresas químicas em Itaperuna, fábricas de papel e por olarias em Cam-
pos dos Goytacazes.

Ainda que o preço de venda da madeira nessa modalidade (lenha) seja 
a mais barata e menos rentável para o produtor; o baixo quantitativo de 
mão de obra utilizada e a disponibilidade de terras de baixa fertilidade 
para serem utilizadas no cultivo de eucalipto; a possibilidade de plantio 
em consórcio com o café e a pecuária; a proximidade com estados (ES 
e MG) onde a demanda por madeira de eucalipto é constante devido à 
presença de siderúrgicas e empresa de celulose e papel, acabam por esti-
mular os agricultores. Tais fatores, ainda que não estejam articulados vi-
sando à construção do agronegócio do eucalipto na região, são elementos 
ditos como positivos para que os produtores acreditem que o cultivo de 
eucalipto seja uma opção viável para os produtores locais.

O cultivo de eucalipto no Médio Paraíba Fluminense

Assim como na região Noroeste Fluminense, foi possível constatar, a par-
tir dos trabalhos de campo, que o cultivo comercial de eucalipto já está 
presente nos municípios da região do Médio Paraíba Fluminense, porém, 
diferente do Noroeste Fluminense, a presença de plantações homogêneas 
de eucalipto é mais comum e mais antiga na paisagem local. 

De acordo com o extensionista rural da Emater em Resende, o culti-
vo de eucalipto é antigo na região e remonta ao início da década de 1980, 
quando ocorreu uma grave crise energética (o preço do petróleo disparou) 
no mundo com profundo reflexo no Brasil (na época, grande importador 
de petróleo). Vários pequenos e médios empresários regionais tomaram 
a iniciativa de criar empresas ligadas ao mercado de reflorestamento, tais 
como a Cinagro e a Quimvale Florestal, que iniciaram o plantio de eu-
calipto para madeira e carvão vegetal como fonte alternativa de energia. 
Esses plantios geraram bons lucros tanto para as empresas quanto para os 
produtores rurais que arrendaram suas terras na época, e, mesmo quando 
os preços do petróleo voltaram ao normal, a madeira de reflorestamento 
continuou a ser fortemente demandada pelo mercado regional.

Além das empresas citadas acima, a região já teve a presença de gran-
des empresas como produtoras de eucalipto, tais como a Nobrecel e a 
Cesbra Química S/A – esta última situada em Volta Redonda, ligada ao 
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setor químico, de solda e biodiesel, sendo que plantou eucalipto no mu-
nicípio de Piraí; já a Saint Gobain Canalizações (antiga Siderúrgica Bar-
bará) possuía fazendas próprias em Barra Mansa e Volta Redonda, onde 
cultivava 2.730ha com eucalipto, além de um contrato de comodato com 
220 hectares com a Indústrias Nucleares do Brasil36 (INB) em Resende.

A Quimvale Florestal é hoje uma das principais empresas que planta 
eucalipto na região do Médio Paraíba, e o cultivo veio pela necessidade 
da mesma em produzir madeira para ser utilizada como combustível nas 
caldeiras para a produção de carbonato de cálcio. Nos anos 1980, a lenha 
era adquirida junto aos fornecedores da região (SISTEMA FAERJ, 2010), 
mas em 1984 os sócios-fundadores da Quimvale fundaram outra empre-
sa, aQuimvale Florestal, buscando recursos do Fundo Setorial de Incen-
tivo Florestal para a compra de quatro fazendas:três em Piraí, na beira 
da rodovia RJ-145, entre Passa Três ePiraí(Figura 2), e uma em Barra do 
Piraí, próxima àrodovia RJ-393 e da BR Metals, antiga ThyssenKrupp. 

Figura 2. Plantio de eucalipto da Quimvale Florestal em Piraí (RJ)

     Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016)

36  É uma empresa estatal de economia mista vinculada ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações, exercendo, em nome da União, o monopólio da pro-
dução e comercialização de materiais nucleares. Também atua na execução de serviços de 
engenharia do combustível e na produção de componentes dos elementos combustíveis. 
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A empresa possui atualmente em suas quatro fazendas aproxima-
damente 1.100 ha com plantio de eucalipto e outros 700 ha com mata 
nativa. Hoje, na região, além da QuimValeFlorestal, há outras empresas, 
como Fibria (Votorantim Celulose e Papel), laticínios e também hotéis-
-fazenda. Além das empresas, tem crescido na região o cultivo de eu-
calipto por produtores independentes de cunho neorrural e pecuaristas 
(SILVA, 2011) aproveitando a demanda regional de madeira, sobretudo 
para utilização como lenha.

De acordo com Francisco Muniz,37 a região do Médio Paraíba é propí-
cia para o desenvolvimento do plantio de eucalipto devido aos seguintes 
fatores: grandes extensões de terra degradadas ou subutilizadas, merca-
do regional diversificado para consumo da madeira a partir de médias e 
grandes empresas38 e boa infraestrutura logística. 

Tais fatores descritos acima podem explicar porque, de acordo com a 
Firjan (2009), a região do Médio Paraíba possui a maior quantidade de 
áreas (8.587 hectares) de reflorestamento. No entanto, diferentemente da 
região Serrana, onde o reflorestamento está ligado aos remanescentes de 
Mata Atlântica, no Médio Paraíba essa atividade está majoritariamente 
ligada ao plantio de eucalipto. 

Brandão (2009) afirma que a região do Médio Paraíba tem na pecuá-
ria, tanto leiteira quanto de corte, bem como nas atividades florestais, for-
te perspectiva de reverter o quadro de estagnação do setor agroindustrial. 
A área ocupada com pastagens naturais, segundo o Censo Agropecuário 
do IBGE de 1996, é de aproximadamente 160 mil ha, indicando, assim, 
também um elevado potencial para a atividade florestal.

37  É gerente da QuimVale Florestal e produtor independente em Barra do Piraí.
38  Além das empresas consumidoras, existem na região empresas que podem no futuro 
demandar madeira para sua produção de bens, tais como as olarias, cerâmicas e o Grupo 
Schweitzer-Mauduit, que produz papel em sua fábrica em Piraí. Outro fato relevante é a 
entrada da empresa Floresvale na região, uma empresa que trabalha com manejo florestal 
de eucalipto para serrarias no Vale do Paraíba (Paulista e Fluminense) e na exportação de 
madeira de reflorestamento. Esta empresa hoje possui 90 produtores associados através 
de um programa (de fomento) que oferece aos proprietários com cultivo de eucalipto 
todo o suporte tecnológico e financeiro para converter o cultivo originalmente voltado 
para celulose para uma madeira multiuso, permitindo assim flexibilizar a venda da ma-
deira e o investimento feito pelos produtores. O programa e todo investimento, incluindo 
estradas, insumos e mão de obra, são disponibilizados pela empresa até 15 anos, quando 
é feito o corte raso, ficando a Floresvale com 30% da rentabilidade da venda da madeira.
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Dentre as vantagens adicionais da região para o ramo madeireiro do 
eucalipto estão a proximidade com unidades industriais da Fibria em 
Jacareí, no estado de São Paulo, siderúrgicas na região e no estado de 
Minas Gerais, sendo que as mesmas usam áreas para plantio próprio ou 
em contratos de arrendamento para a geração de carvão vegetal, além de 
outras empresas de cultivo de mudas e assistência técnica privada. Com 
aumento significativo nos preços dos combustíveis, sobretudo a partir do 
ano de 2015, aumenta a possibilidade das siderúrgicas da região investi-
rem na produção local de carvão vegetal oriundo de eucalipto, pois, das 
três grandes siderúrgicas situadas no Médio Paraíba, duas delas, a Side-
rúrgica Barra Mansa e a Siderúrgica de Resende (ambas do grupo Voto-
rantim), utilizam carvão vegetal como fonte de energia no seu processo 
de produção, sendo essa matéria-prima vinda do cerrado mineiro, como 
aponta David Canassa, gerente de sustentabilidade do Grupo Votorantim 
em entrevista concedida ao jornal Valor Econômico em 18/6/2010:

Nós do Grupo Votorantim plantamos florestas para abastecer com car-
vão nossas siderúrgicas de Resende e Barra Mansa (RJ). A matéria-prima 
vem de uma fazenda mantida pela Votorantim Siderurgia no município 
de Vazante, no cerrado mineiro, com 82 mil hectares – metade de eu-
calipto. Na localidade, 72 fornos industriais são abastecidos anualmente 
por 225 mil metros cúbicos de madeira. A perspectiva para esse ano é 
de expansão dos plantios, com 6 mil hectares de terceirizados e mais 1,2 
mil hectares com outras parcerias. É importante ressaltar também que a 
substituição de carvão mineral por vegetal é compromisso do governo 
brasileiro ao anunciar metas de redução de carbono em Copenhague.

A região do Médio Paraíba apresenta condições e elementos atrativos 
para os produtores do eucalipto, inclusive com logística, ampla extensão 
de terra e demandantes de madeira; neste sentido, ela deve ser um foco 
forte no setor, posto que duas siderúrgicas na região são do grupo Voto-
rantim, sendoque estas controlam a maior parte acionária da Fibria. Se 
forem efetivadas as projeções de crescimento do setor celulósico-papelei-
ro, conforme aponta a Indústria Brasileira de Árvores39 (2017), a região 
do Médio Paraíba, e com todas as vantagens acima citadas para o cultivo 

39  Trata-se da principal entidade ligada ao setor do agronegócio da madeira no Brasil.
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e comercialização do eucalipto, as projeções podem se concretizar para 
investimento no setor.

Mapa 6. Disponibilidade de terras para o cultivo de eucalipto no Médio Paraíba

Fonte: IBGE (2006). Elaborado pelo autor (2011).

Do ponto de vista geográfico, a expansão territorial do chamado “cor-
redor verde” de São Paulo para o Rio de Janeiro se mostra como uma 
hipótese cada vez mais real e necessária em caso de aumento da demanda 
por parte da Fibria e das siderúrgicas regionais.
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A possibilidade de desenvolvimento do plantio de eucalipto em sis-
tema agropastoril, ou seja, combinando área de pastagem para o gado 
com área de plantio de eucalipto, é um fator importante que pode es-
timular os pecuaristas a realizarem a silvicultura comercial como um 
segundo investimento rural, especialmente aqueles que possuem con-
dições de se capitalizar sozinhos, sem a necessidade, por exemplo, de 
fomento florestal de empresas. Se levarmos em conta apenas áreas com 
pastagens degradadas que poderiam ser utilizadas para o cultivo de eu-
calipto, a região teria um estoque significativo de terras (como demons-
trado na Mapa 6).

No entanto, conforme destacou Francisco Muniz em nosso trabalho 
de campo, ainda existem, segundo o entrevistado, muitos “mitos” sobre 
o cultivo do eucalipto que precisam ser “combatidos”, notadamente, a 
sua relação de concorrência com a mata nativa, o que nosso entrevista-
do considera ser um absurdo, já que a legislação referente à silvicultu-
ra garante preservação de áreas remanescentes e favorece a regeneração 
de áreas degradadas. Destaca ainda que os produtores regionais não se 
modernizaram e, com isso, praticam uma pecuária extensiva com pouco 
acesso a técnicas de modernização ou consórcio pecuária-silvicultura.

 Ainda segundo Muniz, a atividade produtiva de plantio de eucalipto, 
para ser viável, precisa estar próxima da área demandante em virtude da 
importância do frete para o deslocamento da madeira da área de plantio 
(fazenda) até o pátio de uma empresa consumidora. Neste sentido, se-
gundo o nosso entrevistado, a região do Médio Paraíba reúne as princi-
pais características-base para a expansão da atividade. 

Dentro da região, destaca-se o município de Resende, que apresenta 
a maior área plantada com eucalipto da região e de todo o estado do Rio 
de Janeiro. Tal fato se deve, sobretudo, à atuação de grandes empresas no 
município desde a década de 1980. Destaca-se o grupo Votorantim, que 
já atuava no município de Resende através do cultivo de eucalipto em 
áreas próprias ou arrendadas, visando atender à demanda da produção 
de papel e celulose da antiga Votorantim Celulose e Papel (VCP), hoje 
Fibria, situada no município de Jacareí (SP), no Vale do Paraíba paulista. 
Os plantios mais antigos destinam-se, sobretudo pela espécie plantada, 
ao uso do eucalipto para a construção civil, lenha e carvão vegetal, já os 
plantios mais novos (pós-década 1990), junto à fronteira com São Paulo, 
são dedicados especialmente para celulose (Figura 3).
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Figura 3. Plantio de eucalipto destinado à produção de celulose

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Além da aquisição própria de terras por empresas, outra forma de 
apropriação do espaço (HARVEY, 2005) utilizada no município para ex-
pandir o cultivo comercial de eucalipto foi o arrendamento de terras,por 
contrato de comodato realizado em 1998 pela Saint Gobain Canalizações 
com finalidade deste plantio em 220ha nas terras da INB (Indústrias Nu-
cleares do Brasil). Esta última é ligada ao governo federal e está situada 
no distrito de Engenheiro Passos, em Resende, sendo que o plantio teve 
início no ano de 2000, e o primeiro corte foi realizado em 2008.

No que tange ao perfil dos produtores independentes de eucalipto, ao 
contrário dos municípios estudados por nós na região Noroeste, em ge-
ral, os produtores rurais são moradores de Resende, que herdaram a terra 
e já possuíam algum contato com atividades agropecuárias. No entanto, 
assim como em Varre-Sai e Miracema no Noroeste Fluminense, ou mes-
mo em Valença no Médio Paraíba (SILVA, 2011), se observou que nos 
últimos 10 anos ocorreu um crescimento do número de proprietários que 
não possuíam vínculo anterior com a terra. Em geral,esses proprietários 
são profissionais liberais, servidores públicos ou militares. 

De acordo com o extensionista rural da Emater em Resende, o cultivo 
de eucalipto pode crescer no município (e na região), pois, em geral, os 
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produtores têm uma “lógica empresarial” ainda fundamentada no com-
portamento dos antigos “senhores do café”.40 Esse comportamento está 
baseado no fato de que a terra deve produzir e dar lucro sem que, para 
isso, o dono da terra necessite trabalhar. Neste sentido, o arrendamento 
de terras foi uma das estratégias de apropriação do espaço realizado pelas 
empresas que plantaram eucalipto no município, já que os proprietários 
ficavam com um percentual da venda nas colheitas da madeira.

Ainda de acordo com o nosso entrevistado, o cultivo de eucalipto 
pode ser uma opção viável para o município em virtude do solo, da topo-
grafia, do clima e da falta de mão de obra no meio rural, além da grande 
demanda de madeira na região, sobretudo para o uso como lenha, carvão 
vegetal e mourão. Outro facilitador para a atividade, do ponto de vista 
espacial, é a localização privilegiada de Resende no triângulo RJ-SP-MG, 
além da boa infraestrutura de transporte, pois a cidade é cortada pela BR-
116 (via Dutra). Esses fatores podem ajudar a diminuir o custo do frete, 
um dos grandes gargalos do agronegócio da madeira. 

No caso da Fibria, que seria a maior demandante de madeira de euca-
lipto na região, seria mais fácil incorporar as áreas plantadas do municí-
pio, pois a região já faz parte da logística41 que leva o eucalipto plantado 
de municípios do Sul de Minas Gerais, como Andrelândia, para a unida-
de industrial Jacareí, em São Paulo.

No entanto, o representante da Emater chama atenção para o fato do 
cultivo de eucalipto estar ligado ao mercado, com isso, a crise de 2008-2009 
causou impacto mundial no setor celulósico-papeleiro. Por isso, o atual pe-
ríodo econômico não tem sido bom para a ampliação em larga escala do 

40  Termo utilizado por nosso entrevistado.
41  Tal fato inclusive produziu um conflito no ano de 2015 entre moradores do distrito de 
Falcão, a Prefeitura Municipal de Quatis e a empresa Fibria, pois os moradores locais rea-
lizaram um abaixo-assinado manifestando desaprovação em relação ao tráfego intenso de 
caminhões bitrens pela RJ-159. Com a forte mobilização dos moradores, o então prefeito 
Bruno de Souza assinou um decreto considerando que a RJ-159 fazia parte do perímetro 
urbano, que possuía acervo histórico no local e que a constante passagem dos veículos, 
assim como a carga de madeira, poderia danificar o acervo histórico, com isso, proibiu 
a circulação dos caminhões pelo distrito. Porém, a empresa continuou desrespeitando o 
decreto e deslocando seus caminhões pela referida estrada. Após três meses de impasse, 
a prefeitura e os moradores fizeram um acordo com a Fibria, que se comprometeu a fazer 
a recuperação da estrada, assim como recuperar estradas na área rural, realizar obras na 
igreja matriz e outros prédios históricos do município, reformar as praças, entre outras 
reformas de bens públicos.
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cultivo, haja vista a retração do preço do papel (e da celulose) no mercado 
internacional42 e no mercado da madeira e carvão. Ainda assim, empresas 
de pequeno e médio porte, sobretudo de âmbito regional, em virtude do 
aumento do preço da energia, vêm consumindo madeira (eucalipto), nota-
damente como lenha. Neste ramo, o segmento tem dado sinais de expansão 
da área plantada própria ou por compra de cultivos de terceiros.

Em relação ao papel da Emater no desenvolvimento capitalista do cul-
tivo de eucalipto, nosso entrevistado apontou que a empresa pública tem 
dado apoio técnico e feito divulgação da cultura do eucalipto, além de es-
clarecer sobre a possibilidade do uso de crédito rural, via Banco do Brasil,43 
para os produtores rurais do município. Em relação à Fibria, nunca houve 
nenhum tipo de parceria, inclusive o extensionista relata que todas as ten-
tativas de aproximação por parte da Emater foram recebidas com arrogân-
cia, frieza e burocracia pelos representantes e técnicos da empresa. 

Ainda assim, de acordo com o Plano de Manejo Florestal SP da Fibria 
2017, a empresa possui 3.129,64 hectares no município de Resende em 
11 fazendas diferentes, sendo 1.302,68 hectares plantados com eucaliptos 
em duas formas diferentes de apropriação do espaço (HARVEY, 2005); 
o arrendamento e a compra de terra (fazendas próprias). A Fibria pos-
sui cinco fazendas próprias onde existem 551,21 hectares plantados num 
total de 1594,40 hectares pertencentes à empresa. Já na modalidade ar-
rendamento,44 a empresa possui 751,47 hectares plantados com eucalipto 
num total de 1.247,99 hectares arrendados em seis fazendas em Resende.

Por outro lado, de acordo com o nosso levantamento, os produtores 
independentes somam um total de 12 produtores que juntos possuem 
uma área plantada de aproximadamente 645 hectares plantados com eu-
calipto, em fazendas distribuídas espacialmente em diferentes pontos do 
espaço agrário de Resende. Esses produtores apontaram que tinham o 
objetivo inicial de vender a produção para a Fibria devido à espécie plan-
tada ser melhor para a produção de pasta de celulose. No entanto, como 
não possuem contrato de compra e venda com a empresa, associado ao 

42  Segundo nosso entrevistado, os produtores de eucalipto que fizeram negócios com a 
Fibria (antiga VCP) não estavam satisfeitos devido ao baixo preço pago pelo m3 da ma-
deira para celulose no período do corte. 
43  Plano ABC Florestas.
44  Em seu relatório técnico (plano de manejo), a empresa utiliza outra nomenclatura 
para designar arrendamento de terras, denominando essa modalidade como parceria.
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baixo preço do metro cúbico pago nesse ano de 2017 aos produtores as-
sociados, sinalizaram que manterão o cultivo, esperando uma melhora 
nos preços do mercado da madeira; não havendo melhora significativa, 
podem negociar a venda do eucalipto com empresas consumidoras de 
lenha na própria região. 

Por fim, ressaltamos que buscamos traçar não apenas o atual cená-
rio do desenvolvimento do cultivo comercial de eucalipto no estado do 
Rio de Janeiro, a partir das experiências em curso nas regiões Noroeste e 
Médio Paraíba, mas apresentar similaridades e particulares na lógica de 
apropriação e produção do espaço agrário via cultivo de eucalipto. Por 
se tratar de um processo dinâmico, portanto aberto, mais do que apre-
sentar conclusões, buscamos apontar os caminhos até aqui seguidos para 
consolidar futuramente essa atividade como vetor do desenvolvimento 
(desigual e combinado) do espaço agrário fluminense.

Considerações finais

Este capítulo buscou analisar a tentativa em curso de desenvolvimento 
do plantio comercial de eucalipto no estado do Rio de Janeiro. Para tanto, 
empreendemos durante todas as etapas do trabalho compreender como 
foram sendo construídas as bases para fomentar o agronegócio do euca-
lipto no estado do Rio de Janeiro.

Para melhor alcance do processo em curso, organizamos o capítulo 
em dois momentos que são complementares e dialéticos. Nesse sentido, 
abordamos,no primeiro momento, os primeiros passos políticos para for-
malizar a tentativa de introdução do cultivo de eucalipto em larga escala 
no território fluminense, demonstrando assim as relações entre o Estado 
(e seus representantes) e a iniciativa privada, através de representantes do 
agronegócio e do setor industrial, aglutinados, sobretudo, na Firjan. 

Após selado o acordo formal de interesse desses setores para importar 
essa atividade, sobretudo do Espírito Santo para o estado do Rio de Janei-
ro, foi criado um conjunto de estudos de viabilidade econômica e mudan-
ças nos marcos regulatórios que visaram facilitar o desenvolvimento do 
cultivo de eucalipto para fins industriais, como demonstramos no decor-
rer desse trabalho. Os estudos aqui apresentados, associados às mudanças 
normativas criadas, por demanda do Estado e do capital, visaram criar 



404 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

um discurso de viabilidade e “vocação natural” do território fluminense 
para o desenvolvimento do cultivo de eucalipto para fins industriais. 

Sendo assim, o nosso recorte espacial de pesquisa, qual seja, as regiões 
Noroeste Fluminense e Médio Paraíba, foi escolhido posto que ambas 
vêm apresentando nas últimas décadas ações governamentais que bus-
cam forjar uma tentativa de criar um maior dinamismo econômico aos 
seus espaços agrários. Nesse bojo de ações públicas e privadas estão as 
alterações nos marcos regulatórios ligados à silvicultura, ao desenvolvi-
mento de projetos de fomento florestal, arrendamento de terras ou mes-
mo à compra direta para o plantio de eucalipto por produtores rurais.

Nesse sentido, a escolha das regiões foi pautada em dados estatísticos 
e trabalho de campo, que sinalizavam para um quadro diversificado e 
contraditório, que apresentava elementos significativos da lógica capita-
lista de produção do espaço pelo agronegócio do eucalipto. Esse setor 
econômico, tanto na escala nacional quanto local, vem demonstrando 
uma capacidade de se apropriar e produzir novos espaços de acumulação 
(HARVEY, 2005) em múltiplas escalas, construindo redes territoriais tan-
to no espaço urbano quanto no espaço rural. 

As características urbano-industriais e agrárias do Médio Paraíba, as-
sociadas às condições socioambientais da região, têm sido utilizadas pelo 
poder público, pela iniciativa privada e pelas entidades de classe para 
construir uma narrativa de vocação regional (ou natural) para o desen-
volvimento das plantações homogêneas de eucalipto para fins industriais. 
Associados a esses elementos, a região do Médio Paraíba possui em re-
lação às outras regiões do estado dois importantes diferenciais, quais se-
jam: as plantações homogêneas de eucalipto para fins industriais não são 
recentes no território, sendo uma atividade já conhecida pelos produto-
res rurais; a presença de empresas plantando eucalipto, inclusive do setor 
celulósico-papeleiro. Esses dois fatos, de acordo com nossa pesquisa, são 
centrais para compreendermos a produção do espaço do agronegócio do 
eucalipto na região, que é, do ponto de vista espacial, a área mais conso-
lidada dessa atividade no estado. 

Cabe destacar ainda que o município de Resende, que já possui áreas 
com plantio da Fibria, está num nó logístico da empresa, pois ela possui 
plantio de eucalipto e uma unidade industrial no Vale do Paraíba paulis-
ta. Parte da produção de eucalipto que atende a essa unidade é oriunda de 
municípios do Sul de Minas Gerais. O deslocamento do eucalipto plan-
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tado e cortado no Sul de Minas Gerais até Jacareí em São Paulo passa por 
municípios do Médio Paraíba Fluminense.

Quanto aos demais produtores rurais, eles possuem basicamente dois 
perfis: são produtores rurais ligados à pecuária leiteira que extraem des-
sa atividade sua principal fonte de renda e produtores denominados por 
nós como neorrurais (GIULIANI, 1990; SILVA, 2011), ou seja, pessoas 
em geral de origem urbana, que não possuíam experiência anterior com 
trabalho ligado à terra ou não têm na atividade rural a sua principal fonte 
de renda.

Consideramos importante destacar que a região ainda sofre proble-
mas ambientais ocasionados pelo período da monocultura do café, assim 
como recentemente vem enfrentando problemas ligados à crescente ur-
banização dos seus municípios. Assim, acreditamos que a expansão em 
larga escala do cultivo de eucalipto pode fomentar conflitos socioambien-
tais na região –tanto pela ratificação do latifúndio e pela exclusão social 
no meio rural como por danos ambientais provocados por essa atividade. 

Já na região Noroeste Fluminense, o agronegócio do eucalipto tentou 
inicialmente,por meio de outra lógica capitalista, se apropriar do espaço e 
constituir sua territorialidade. Considerada a região menos desenvolvida 
economicamente no estado (pior IDH Estadual) devido aos seus baixos 
índices de arrecadação, contribui com apenas 1,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) estadual. Essa região tem sido caracterizada, sobretudo pelo 
estado, como uma área marcada pela pobreza, pelo êxodo rural e pela 
espoliação ambiental. Tais fatos têm sido constantemente utilizados pelo 
aparato estatal e pela iniciativa privada via suas entidades de classe, para 
justificar uma intervenção que busque reordenar o espacial regional, no-
tadamente o espaço agrário.

A região Noroeste Fluminense, assim como o Médio do Paraíba, so-
freu com a implantação de monoculturas. No caso do Noroeste, desta-
ca-se o café e posteriormente a pecuária extensiva, que resultaram num 
cenário de intensa espoliação da Mata Atlântica e forte presença na pai-
sagem de áreas degradadas e de pastagens. Hoje o setor agropecuário – 
com ênfase na pecuária leiteira– detém o controle da produção do espa-
ço agrário, constituindo-se na principal base produtiva na maioria dos 
municípios. Apesar da expressão da pecuária leiteira no âmbito estadual, 
com a presença de importantes agroindústrias, a região vem sofrendo um 
processo contínuo de esvaziamento populacional no campo (TCE, 2016), 
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concentração de terras e ineficiência de políticas agrárias desenvolvidas 
no âmbito do governo estadual.

Foi nesse cenário de pobreza e decadência econômica que o então go-
verno do estado, aliado aos interesses do capital privado, começou no 
ano de 2001 a propor como alternativa o plantio homogêneo de eucalipto 
para fins industriais, a partir da assinatura de um protocolo de intenções. 
O objetivo era converter o espaço agrário da região em um novo espaço 
de acumulação capitalista (HARVEY, 2005) para empresas demandantes 
de madeira, em especial, as empresas do setor celulósico-papeleiro.

Com forte apoio estatal, a antiga empresa Aracruz Celulose (hoje Fi-
bria) no ano de 2006 começou a entrar na região através de palestras em 
sindicatos rurais, exposições agropecuárias e parcerias com órgãos pú-
blicos. Porém, o passo mais importante foi dado com o desenvolvimento 
do Projeto Fomento Florestal nos municípios do Noroeste. Através desse 
projeto,a empresa realizava contratos com pequenos e médios produtores 
em duas modalidades diferentes: com aporte de recursos financeiros ou 
sem recurso financeiro. Em ambas as modalidades, a empresa fornecia 
aos produtores para que cumprissem o contrato: as mudas, calcário, adu-
bo, agrotóxicos e assistência técnica.

O Fomento Florestal foi sem dúvida um marco para o desenvolvimen-
to inicial da atividade na região. Foram realizados 47 contratos de fomen-
to em 10 municípios diferentes, totalizando uma área plantada de 445,82 
hectares com eucalipto entre 2006 e 2008. Porém, como demonstramos a 
partir do relato de nossos entrevistados, o projeto acabou por estimular 
outros produtores a investirem no plantio de eucalipto, acreditando que 
a presença da empresa na região desenvolveria a atividade e, com isso, a 
demanda por madeira de eucalipto seria maior do que o fomento florestal 
poderia fornecer inicialmente.

Mais recentemente, o crescimento, ainda que pequeno da área planta-
da, está ligado a investimentos feitos por neorrurais. Outro fato relevan-
te identificado na pesquisa de campo e sinalizado nesse trabalho é que, 
nesse espaço, o cultivo de eucalipto tem acontecido em pequenas áreas e 
muitas vezes em consórcio com o cultivo de café.

Ainda que existam diferenças entre os perfis dos produtores e a forma 
como o cultivo de eucalipto tem se territorializado e produzido o espaço 
agrário local, os produtores rurais do Noroeste Fluminense afirmaram 
que a saída da Aracruz (Fibria) com o abandono dos projetos de fomen-
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to florestal, devido à crise econômica que afetou o mercado celulósico-
-papeleiro em 2008-2009, causou um impacto forte nas pretensões dos 
produtores que visavam expandir suas áreas ou daqueles que pensavam 
em entrar nesse segmento. No entanto, esses produtores sinalizaram tam-
bém que, mesmo sem uma grande empresa consumidora de madeira na 
região, as empresas locais, sobretudo os laticínios e empresas químicas, 
podem estimular o crescimento da área plantada.

Apesar dessas tentativas, as grandes plantações homogêneas de eucalip-
to pautadas numa racionalidade industrial foram consolidadas até o mo-
mento em escala reduzida no território fluminense. Três fatores são con-
siderados em nossa pesquisa como fundamentais para que a entrada do 
cultivo em larga escala tenha se dado dessa maneira e, com isso, o estado do 
Rio de Janeiro ainda não tenha se transformado em um espaço prioritário 
de acumulação capitalista (HARVEY, 2005), especialmente para as empre-
sas de papel e celulose. São eles: a) crise do capitalismo de 2008/2009, que 
afetou de forma intensa o mercado global da celulose e papel, ocasionan-
do inclusive a falência de empresas e a reestruturação produtiva de outras, 
como foi apontado anteriormente, com a fusão da Aracruz Celulose com a 
Votorantim Celulose e Papel, formando a Fibria, e o abandono do progra-
ma de Fomento Florestal no Noroeste Fluminense; b) a forte mobilização 
social de diferentes setores da sociedade civil organizada contra as planta-
ções homogêneas de eucalipto em larga escala para fins industriais, fruto 
sobretudo de experiências e relatos de graves violações sociais e ambientais 
causadas pelas empresas de papel e celulose em estados como o Espírito 
Santo, São Paulo e Bahia; c) a grave crise financeira do governo do estado 
do Rio de Janeiro, que tem inviabilizado a atuação do estado como protago-
nista e indutor do desenvolvimento capitalista, através da criação das bases 
(por exemplo, obras de infraestrutura e financiamentos públicos) para a 
reprodução ampliada do capital (HARVEY, 2005). 

Ainda que tenhamos nos debruçado sobre um fenômeno empírico 
recente e em aberto, é possível apontar algumas conclusões, assim como 
indicar hipóteses descritivas em relação ao desenvolvimento do cultivo 
de eucalipto nos próximos anos no estado do Rio de Janeiro. 

A primeira conclusão sinalizada é que a articulação entre interesses 
públicos, nas diferentes esferas de poder, com o capital privado e suas 
entidades de classe, como a Firjan, foi fundamental para a introdução e o 
crescimento dos plantios de eucalipto no estado do Rio de Janeiro. 
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A segunda conclusão é que, apesar do enfraquecimento do estado 
como indutor do desenvolvimento capitalista, ele vem de forma contí-
nua estabelecendo ações que buscam criar estímulos para desenvolver 
as plantações homogêneas de eucalipto para fins industriais, tais como: 
alterações na legislação estadual que visaram facilitar e regulamentar a 
silvicultura; linha de crédito para financiar produtores rurais e empre-
sas; elaboração de projetos e estudos de viabilidade econômica para o 
cultivo de eucalipto; orientação e assistência técnica, entre outras ações. 
Já as iniciativas empresariais ocorreram basicamente por meio de cursos 
de capacitação de produtores rurais, cooptação política de representantes 
do poder público municipal/estadual, funcionários públicos e sindicatos 
rurais, implantação do programa fomento florestal, contratos de fomento 
e plantios próprios para autoconsumo.

Nossa terceira conclusão refere-se à transformação da paisagem. Ain-
da que a área plantada com eucalipto nas regiões estudadas seja conside-
rada irrisória, tendo em vista a escala de produção nacional, o cultivo de 
eucalipto, mesmo que disperso, já se tornou um elemento marcante na 
paisagem do Médio Paraíba e do Noroeste Fluminense.

Nosso quarto apontamento tratada participação cada vez maior de pro-
dutores independentes ou neorrurais no cultivo de eucalipto no estado do 
Rio de Janeiro. Tal fato pode ser explicado por não termos (ainda) nenhuma 
grande empresa monopolizando o mercado. Na ausência de empresas de 
celulose e papel como grandes demandantes, como ocorre em estados vi-
zinhos, como Espírito Santo e São Paulo, a venda da madeira pode ocorrer 
para diferentes fins, o que possibilita ao produtor negociar da maneira que 
achar melhor seu plantio, não estando preso por contrato com nenhuma 
empresa demandante. No entanto, destacamos que, em geral, a principal 
modalidade de uso (e venda) da madeira de eucalipto no Rio de Janeiro, de 
acordo com nossos entrevistados, tem se dado na modalidade lenha, sobre-
tudo como fonte de energia para empresas do setor químico ou laticínios. 

No que tange à estrutura agrária fluminense, ficou evidenciado, pe-
los estudos realizados por órgãos públicos associados a instituições como 
a Firjan, o elevado grau de improdutividade da terra no espaço agrário 
fluminense. O estímulo estatal dado ao desenvolvimento da monocul-
tura do eucalipto demonstra a ausência de interesse do poder público 
em discutir e propor alternativas para os produtores rurais e prefeituras 
locais, ainda que alternativas possam ser mais rentáveis aos produtores, 
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gerando mais empregos no campo e causando menor impacto ambiental. 
Com isso, podemos concluir que o interesse do estado é desenvolver esse 
projeto que tem como principal objetivo fomentar a ampliação da acu-
mulação de grandes corporações.

Para finalizar, acreditamos que a pesquisa desenvolvida e sistematiza-
da sobre o cultivo de eucalipto para fins comerciais no estado do Rio de 
Janeiro (SILVA, 2017) possa ter uma significativa relevância social e aca-
dêmica, pois buscamos analisar de forma pormenorizada as principais 
ações empreendidas até o momento para desenvolver o cultivo de euca-
lipto no estado do Rio de Janeiro, identificando os principais agentes so-
ciais envolvidos, os avanços e recuos em relação ao cultivo de eucalipto, o 
levantamento e a catalogação de dados. Com isso, futuros pesquisadores, 
entidades de classe, movimentos sociais e representantes do poder públi-
co passam a ter uma fonte de consulta sobre o tema, haja vista os escassos 
estudos empreendidos sobre esse fenômeno no estado do Rio de Janeiro.
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Eduardo Barcelos
Pedro Catanzaro da Rocha Leão

O percurso trilhado pelo GTAgrária das Seções Locais Rio e Niterói da 
AGB ao longo dos últimos dez anos trouxe contribuições inéditas sobre as 
dinâmicas de conflitividade dos grandes projetos de desenvolvimento no 
espaço agrário do Rio de Janeiro e um conjunto de práticas metodológicas e 
políticas fruto de interações com inúmeros territórios e suas gentes. A cada 
mergulho nos assentamentos de reforma agrária, distritos camponeses, co-
munidades quilombolas e de pescadores, povoados e municípios atingidos, 
o desafio permanente de sistematizar as percepções e dilemas vivenciados 
nos conflitos recolocou a necessidade de traduzir as “múltiplas camadas” 
que formavam/formam as situações de conflitividade envolvendo os GPDs 
e, sobretudo, o necessário enfrentamento do status quo dominante que tra-
balhou/trabalha incessantemente na lógica do “fato consumado”.

O regime de produção dos conflitos passou a exigir uma visão de con-
junto das dinâmicas em curso e uma articulação de processos que passa-
vam despercebidos no desenrolar das experiências e lutas territoriais, seja 
pela propaganda empresarial e estatal dos projetos, seja pelo ocultamento 
e simplificação do espaço vivido e dos acontecimentos. A forma como os 
empreendimentos tornaram-se públicos – por meio de relatórios técnicos, 
audiências públicas, publicidade – não garantiu a devida interpretação por 
parte das populações atingidas dos efeitos e riscos dos projetos nos ter-
ritórios, mas ao contrário, trouxe uma visão artificializada e tendenciosa 
dos projetos e de seus supostos benefícios. Como foram licenciados de 
forma fragmentada e dissociados de outros espaços e agendas econômi-
cas, a complexidade das mudanças e a abrangência em termos escalares e 
políticos dos empreendimentos indicou, então, a necessidade de ampliar 
as conexões existentes entre os projetos e interpretar o modo complexo de 
produzir os conflitos.

Assim, além dos registros materializados em relatorias técnicas, notas 
políticas, artigos científicos e “textos de combate” – sistematizados também 
no propósito de enfrentar a “aparente normalidade” dos projetos – o traba-
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lho do GTAgrária ganhou uma qualidade peculiar na denúncia e interpre-
tação dos conflitos por meio da elaboração de mapas temáticos. A cartogra-
fia que brotou desta particularidade e do próprio desenrolar dos confrontos 
experimentados no terreno concreto das lutas procurou uma complexidade 
necessária e uma visão de totalidade para representar, em diferentes escalas, 
o conjunto das transformações ocorridas no espaço agrário e as situações 
que condicionavam e davam origem aos conflitos e contradições vividas. 
O roteiro básico de cartografia que assumimos como atributo diferencial 
nestes embates – uma verdadeira guerra de mapas – buscou articular ele-
mentos e objetos geográficos aparentemente sem conexão, mas que faziam 
parte da engrenagem estrutural dos conflitos. Neste sentido, os mapas ela-
borados articularam múltiplos fenômenos e escalas existentes e os distintos 
níveis de abrangência dos conflitos, tentando representar a dinâmica de 
implantação das obras, as mudanças e impactos associados, como também 
as estruturas, instalações, recortes, conexões e projeções dos riscos e danos 
provocados pelos grandes projetos.

Os mapas elaborados ao longo deste percurso buscaram pelo menos três 
objetivos principais: 1) traduzir a complexidade das situações de conflito 
em linguagem gráfica, acessível e espacializada, visando o esclarecimento 
das dinâmicas do conflito junto as comunidades e grupos atingidos; 2) fa-
zer o “confronto técnico e especializado” frente aos agentes do estado e das 
empresas na arena pública, buscando a disputa de interpretação sobre os 
impactos e a abrangência dos efeitos desencadeados, e; 3) tornar “visíveis” 
um conjunto de elementos, espaços e fluxos aparentemente dissociados, 
envolvendo ambientes, populações, modos de vida e histórias pertencentes 
aos territórios. Assim, no conjunto destes processos, os mapas ganharam 
um duplo sentido: pedagógico, no sentido de ser a dimensão instrutiva e 
formadora dos conhecimentos e dos julgamentos sobre os fenômenos vi-
venciados e; político, no sentido de ser a dimensão que disputa a narrativa 
cartográfica e o espaço de representação dos conflitos com outros agentes 
públicos, ou seja, tomados como instrumentos de poder.

Com estes propósitos, a presente memória – que aqui apresentamos na 
forma de coletânea cartográfica – reúne o conjunto de mapas temáticos 
produzidos pelo GTAgrária ao longo destes últimos dez anos de percurso 
no estado. Tais mapas guardam coerência com os processos de luta e a prá-
tica militante proporcionada neste período – uma geografia que se faz com 
os pés – e apresenta uma genealogia temporal e um contexto próprio de 
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elaboração, cada qual materializado em diferentes momentos dos conflitos 
e das intervenções do GT. Assim, os mapas a seguir buscam narrar acon-
tecimentos, contextos e fragmentos das experiências de mapeamento e das 
situações vividas no “terreno das lutas” e dialogam com os artigos presentes 
neste livro como elementos articuladores e de síntese das análises.

E para este resgate, organizamos esta coletânea em séries temporais, 
divididas em sete partes, conforme indicado abaixo, oferecendo uma 
sistematização dos processos de reestruturação produtiva e espacial em 
todo o Rio de Janeiro e dos conflitos territoriais deflagrados. Estas séries 
refletem um amadurecimento do GT em torno da agenda mais ampla dos 
grandes projetos no estado (Mapa Base) e detalham – em cada especifici-
dade – seus efeitos e articulações nos territórios atingidos.

Assim, as duas primeiras trazem o conjunto de mapas elaborados no 
contexto dos relatórios técnicos críticos dos projetos do Porto do Açu, 
em São João da Barra, e da barragem no rio Guapiaçu, em Cachoeiras 
de Macacu; a terceira e a quarta refletem os desdobramentos e impactos 
das desapropriações e as análises detalhadas dos efeitos fundiários destes 
empreendimentos nos territórios atingidos; já a quinta e a sexta série de 
mapas representam os mapeamentos do conflito envolvendo o Quilom-
bo da Baia Formosa e as disputas fundiárias em torno da expansão do 
Condomínio Aretê, em Búzios; e, por fim, a sétima série traz os mapas 
confeccionados sobre as dinâmicas de expansão da silvicultura no estado, 
especialmente na região do médio Paraíba e Noroeste fluminense.

• SÉRIE I: Relatório dos Impactos socioambientais do Complexo 
Portuário do Açu, São João da Barra – 2011

• SÉRIE II: Relatório sobre a proposta de construção da Barragem 
no Rio Guapiaçu – Cachoeiras de Macacu – 2014

• SÉRIE III: Análise fundiária dos impactos da proposta de barra-
gem no Rio Guapiaçu – 2015 - 2016

• SÉRIE IV: Ocupação e retomada das Terras do Açu, São João da 
Barra – 2017 e 2018

• SÉRIE V: Conflito fundiário envolvendo o Quilombo da Baía For-
mosa, Búzios – 2018 - 2020 

• SÉRIE VI: Cartografia Social no Quilombo da Baia Formosa, Bú-
zios - 2019

• SÉRIE VII: Análise e territorialização dos projetos de silvicultura 
no Rio de Janeiro – 2014 - 2018
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Mapa Base: Grandes Projetos de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro



SÉRIE I1

Relatório dos Impactos Socioambientais  
do Complexo Industrial Portuário do Açu,  
São João da Barra, Rio de Janeiro

2011

 

1 Esta série complementa as análises dos artigos “A nova “corrida por terras” no estado do 
Rio de Janeiro: grandes projetos, expropriação e território” e “Rastros, Ruínas e Resistências: 
balanço de uma década do conflito do Complexo Industrial Portuário do Açu São João da 
Barra, Rio de Janeiro (2008-2018)”
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Mapa I.1 – Mineroduto Minas Rio – Anglo American, 2011

 “O Mineroduto Minas Rio, de 525 
km de extensão, é considerado o 
maior duto de transporte de minério 
de ferro do mundo, ligando a explora-
ção mineral de Conceição do Mato 
Dentro, Minas Gerais, até o terminal 
logístico portuário do Açu em São 
João da Barra, litoral norte do estado 
do Rio de Janeiro. Seu traçado atinge 
32 municípios entre os estados de Mi-
nas Gerais e Rio de Janeiro e cruza 
mais de 600 córregos e rios em todo o 
trecho. O duto integra o Projeto Mi-

nas Rio Minério de Ferro Brasil, da gigante anglosul-africana Anglo Ameri-
can, com capacidade anual máxima de produção de 26,5 milhões de toneladas 
de minério de ferro concentrado” (AGB, 2011; BARCELOS, 2018). 

Fonte: REAJA, 2013, Conceição do Mato Dentro/MG

Mapa I.2 – Restingas do litoral norte fluminense e o Distrito  
Industrial de São João da Barra, 2011
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 “A área do Distrito Industrial de São 
João da Barra (DISJB) e de todo o 
complexo portuário do Açu se locali-
za na zona deltaica do rio Paraíba do 
Sul, formada por planícies costeiras 
fluvio-marinhas e domínios litorâ-
neos de dunas, cordões arenosos e 
restingas. A extensão deste ambiente 
costeiro se configura como a mais ex-
tensa área de restinga do país, com 
cerca de 300 km2. Segundo os estudos 
ambientais que subsidiaram o ZEE 
do estado do Rio de Janeiro esta re-

gião é o último espaço natural de conectividade de ecossistemas costeiros no 
estado responsáveis pela manutenção da estabilidade geológica e biológica do 
litoral norte fluminense. A restinga de São João da Barra é uma das últimas exis-
tentes fora de unidades de conservação” (AGB, 2011; p.26-27). 

Fonte: Roberto Moraes, 2013

Mapa I.3 – Transformações socioespaciais e impactos do Complexo  
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Industrial Portuário do Açu, 2011

 “A instalação do CIPA provocará im-
pactos diretos em 32 municípios de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, por se-
rem cortados pelo mineroduto. Po-
rém, seguramente, os mais impacta-
dos serão Campos dos Goytacazes e 
São João da Barra, que também abri-
garam as operações industriais e por-
tuárias, bem como outras obras de 
infraestrutura diretamente ligadas ao 
Complexo. Os impactos da instalação 

do CIPA, especialmente nestes dois municípios ainda não estão totalmente deli-
neados, 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 nefasto” (AGB, 2011; p.07-10).

Fonte: GT Agrária, 2015
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Mapa I.4 – Complexo Industrial Portuário do Açu e comunidades atingidas, 2011

 “O Completo Industrial Portuário do 
Açu é a maior obra industrial portuá-
ria das Américas. Prevê a construção de 
um terminal portuário privativo de uso 
misto com capacidade para receber na-
vios de grande porte e estrutura offsho-
re para atracação de produtos como mi-
nério de ferro, granéis sólidos e líquidos, 
cargas em geral e produtos siderúrgicos. 
Contará com um condomínio indus-
trial com plantas de pelotização, indús-
trias cimenteiras, um pólo metal-mecâ-

nico, unidades petroquímicas, siderúrgicas, montadora de automóveis, pátios de 
armazenagem inclusive para gás natural, cluster para processamento de rochas 
ornamentais e usinas termoelétricas. (...) O projeto deverá impactar, no total 
cerca de 33 comunidades rurais e pequenos núcleos urbanos, sobretudo os pe-
quenos agricultores” (AGB, 2011; p.04).

Fonte: GT Agrária, 2015
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Mapa I.5 – Zoneamento e usos do Distrito Industrial de  
São João da Barra (DISJB), 2011

“O distrito terá uma área de 7.036ha 
próximo à costa, com obras de abasteci-
mento de água, esgoto, drenagem, além 
de vias de acesso aos lotes do porto. Es-
tão previstas para o DISJB: unidade de 
construção naval; fábrica de automó-
veis; fábricas de cimento; fábricas de pe-
ças pré-moldadas de concreto; indús-
trias mecânicas; fábricas de máquinas e 
equipamentos; fábricas de autopeças e 
eletrodomésticos; unidades siderúrgi-

cas; outras fábricas e serviços associados às atividades industriais e portuárias. 
O loteamento planejado pela CODIN contemplará quadras e lotes de 80 a 1300 
hectares, agrupados em 8 áreas” (AGB, 2011; p.10).

Fonte: GT Agrária, 2015
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Mapa I.6 – Compensações Ambientais do Complexo Industrial  
Portuário do Açu e comunidades atingidas, 2011

“Como estratégia principal dos vários em-
preendimentos, a indicação das medidas 
de mitigação e compensação dos impac-
tos parece se focar, prioritariamente, na 
criação de unidades de conservação am-
biental (UC). (...) No caso do CIPA a pro-
posição apresentada pelos formuladores 
prevê a criação de três unidades de con-
servação ambiental, sendo duas delas uni-
dades de uso sustentável – Área de Prote-
ção 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 com-
pensação ambiental” (AGB, 2011; p.35-36). 

Fonte: GT Agrária, 2011
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Mapa I.7 – Áreas de pesca no litoral norte fluminense e  
impactos ambientais marinhos, 2011

 “(...) É importante considerar tam-
bém o impacto do complexo indus-
trial no modo de vida dos pescado-
res artesanais. Com a construção da 
unidade naval (UCN) um número 
significativo de grandes embarcações 
passará a disputar o controle do es-
paço marinho com a pesca artesanal, 
promovendo mudanças bruscas nas 
práticas e rotinas dos pescadores, in-
clusive inviabilizando a rota e a deli-
mitação das áreas de pesca. (...) O 

RIMA da UCN prevê a implantação de dois “botas fora marinhos”; o primeiro 
deles está entre dois pesqueiros (sendo um deles o Buraco dos Morros) e o se-
gundo, previsto futuramente, na borda do pesqueiro do Açu, uma importante 
área de pesca” (AGB, 2011; p.41-42).

Fonte: Prefeitura de São João da Barra, 2011
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Mapa I.8 – Projetos de infraestrutura e impactos nos  
assentamentos de reforma agrária, 2011

 “(...) Finalmente há o impacto da 
instalação do corredor logísticoque 
servirá ao CIPA. Seu traçado tem iní-
cio na variante da BR-101, a ser du-
plicada 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 oeste, enquanto a nova 
proposta de variante deverá atra-
vessar o assentamento de reforma 
agrária Zumbi dos Palmares. Ao 

cortar o assentamento, 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 variante também 
passa por áreas de preservação permanente dentro do assentamento” (AGB, 
2011; p.51-22).

Fonte: GT Agrária, 2011





SÉRIE II1

Relatório sobre a proposta  
de construção da Barragem  
no Rio Guapiaçu
Cachoeiras de Macacu, 
Rio de Janeiro 

2014

1 Esta série complementa as análises do artigo “A falácia da escassez: a crise hídrica e a 
barragem do rio Guapiaçu”
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Mapa II.1 – Proposta de barragem no rio Guapiaçu no contexto do  
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), 2014

 

 “(...) o COMPERJ apresenta em seu 
Relatório de Impactos Ambientais a 
possibilidade de construção de uma 
barragem-reservatório no Rio Gua-
piaçu, município de Cachoeiras de 
Macacu. A proposta da barragem se 
insere no conjunto de condicionan-
tes do licenciamento ambiental do 
Complexo e no cenário de “estresse” 
hídrico da região do leste metropoli-
tano. O motivo alegado é o déficit de 
abastecimento de água do sistema 

Imunana-Laranjal (CEDAE∕RJ), que atualmente opera no limite de capacidade e 
é responsável por fornecer água para os municípios de Niterói, São Gonçalo, 
Itaboraí e Ilha de Paquetá, todos impactados pela construção do Complexo” 
(AGB, 2014; p.07-08).
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Mapa II.2 – Alternativas de abastecimento de água na região  
Metropolitana do Rio de Janeiro, 2014

 “(...) Apesar da barragem no Gua-
piaçu ser eleita a melhor opção para 
equacionar o déficit do sistema Imu-
nana-Laranjal é bom lembrar da 
existência de pelo menos 8 alternati-
vas de suprimento da demanda deste 
sistema que foram recomendadas em 
diferentes estudos encomendados 
pela Petrobrás e pela Secretaria Esta-
dual do Ambiente.  No Projeto Ma-
cacu (UFF, 2010) financiado pela Pe-
trobrás foram apresentadas cinco 

alternativas de suprimento e no Plano Estadual de Recursos Hídricos (COPPE-
TEC, 2013), mais quatro, sendo duas delas classificadas como de utilização prio-
ritária e duas como de utilização remota. Este aspecto sugere a existência de ce-
nários múltiplos para solucionar a questão do déficit de água, apontando 
inclusive alternativas menos impactantes e fora do contexto das barragens” 
(AGB, 2014; p.12).

Fonte: GT Agrária, 2014
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Mapa II.3 – Planejamento de barragens no leste metropolitano no  
contexto de implantação do COMPERJ, 2014

“(...) O Projeto Macacu (PM) é 
uma ação estratégica de planeja-
mento e uso dos recursos hídricos 
das bacias que compõem a região 
leste do sistema hidrográfico da 
Baía de Guanabara e está relaciona-
do ao contexto de implantação do 
Complexo Petroquímico da Petrob-
rás. As alternativas de suprimento 
hídrico recomendadas pelo Projeto 

apontam a formação de barragens-reservatórios em três sub-bacias do rio Ma-
cacu. Por meio de um macrozoneamento, foram definidos cinco cenários de 
planejamento de uso da água por meio de eixos barráveis na área de influência 
a montante do Complexo, formando um cinturão de barragens que, por sua vez 
estão diretamente relacionadas com o impacto nas terras agricultáveis dos mu-
nicípios de Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Tanguá” (AGB, 2014; p.18).

Fonte: Sindipetro, 2010 
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Mapa II.4 – Cinturão de Unidades de Conservação no entorno do COMPERJ, 2014

“(...) A região impactada pela bar-
ragem e pelo COMPERJ se insere 
na zona de amortecimento do Mo-
saico de Unidades de Conservação 
do Corredor da Serra Mar, consti-
tuído no âmbito da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) 
e na porção norte da bacia do Rio 
Macacu. Esta região foi indicada 
pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) em 2002 como prioritária 

para a conservação de ecossistemas naturais (AMBIENTAL, 2014), o que faz res-
sonância ao parecer do ICMBio sobre a (in)viabilidade do COMPERJ nesta re-
gião, considerada de alta vulnerabilidade ambiental. Pela sua importância na 
conservação das águas e biodiversidade, a bacia do rio Macacu – que inclui as 
sub-acias dos rios Guapi-Caceribu – foi definida, também em 2002, como Área 
de Proteção Ambiental (APA) a partir da Lei Estadual nº 4.018 de 05 de dezem-
bro de 2002” (AGB, 2014; p.28).

Fonte: GT Agrária, 2015 
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Mapa II.5 – Usos da terra na área projetada do reservatório da  
barragem no Rio Guapiaçu, 2014

“ (...) a localização da barragem de-
verá inundar as melhores terras 
agricultáveis do vale do Guapiaçu, 
de significativa importância para a 
economia agrícola local, e compro-
metendo a atividade agropecuária, 
o que produzirá, no conjunto, mu-
danças no padrão de uso da região 
no tocante às áreas de produção 
agrícola, no uso das planícies de 
inundação e terras férteis do vale do 

rio Guapiaçu. Importante sinalizar que estas áreas são produtoras de alimentos 
e de significativa importância para o abastecimento da região metropolitana do 
Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o RIMA não faz qualquer menção aos impactos 
sociais e econômicos no entorno da barragem. Segundo os dados da EMATER-
-RIO para o ano de 2013, pode-se estimar que da área impactada pelo eixo Gua-
piaçu Jusante saem diariamente 55 toneladas de frutas, legumes e folhosas para 
o CEASA Irajá” (AGB, 2014; p.40-41).

Fonte: GT Agrária, 2015 



SÉRIE III1

Análise fundiária dos impactos da proposta 
de barragem no Rio Guapiaçu 

2015 - 2016

1 Esta série complementa as análises do artigo “A falácia da escassez: a crise hídrica e a 
barragem do rio Guapiaçu”



436 GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

Mapa III.1 – Projeção da área de inundação do reservatório  
da barragem no Rio Guapiaçu, 2015
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Mapa III.2 – Projeção das áreas de influência do reservatório da barragem no Rio 
Guapiaçu, segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 2015
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Mapa III.3 – Projeção dos lotes atingidos e núcleos de colonização  
pela barragem no rio Guapiaçu, 2016
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Mapa III.4 – Projeção do impacto da barragem no Rio Guapiaçu sobre  
os assentamentos rurais e núcleos de colonização, 2015
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Mapa III.5 – Impactos, impedimentos e restrições do projeto  
da barragem no Rio Guapiaçu, 2015



SÉRIE IV

Ocupação e retomada das terras  
do Açu, São João da Barra1

2017 e 2018

1 Esta série complementa as análises dos artigos “A nova “corrida por terras” no estado 
do Rio de Janeiro: grandes projetos, expropriação e território” e “Rastros, Ruínas e Resistên-
cias: balanço de uma década do conflito do Complexo Industrial Portuário do Açu São João 
da Barra, Rio de Janeiro (2008-2018)”
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Mapa IV.1 – Planejamento original e evolução dos usos no Distrito Industria  
de São João da Barra e da Zona Portuária do Açu
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Mapa IV.2 – Mosaico das terras desapropriadas e usos do Distrito Industria  
de São João da Barra e da Zona Portuária do Açu, 2017
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Mapa IV.3 – Distribuição espacial das ruínas de habitações demolidas  
e demolições impedidas judicialmente no contexto do Distrito Industrial  

de São João da Barra, 2018
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Mapa IV.4 – Áreas desapropriadas e distribuição espacial das ruínas de  
habitações demolidas e demolições impedidas judicialmente no contexto do  

Distrito Industrial de São João da Barra, 2018
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Mapa IV.5 – Conjunto de terras desapropriadas e adquiridas no contexto  
do Complexo Industrial Portuário do Açu



SÉRIE V1

Conflito fundiário envolvendo o  
Quilombo da Baía Formosa, Búzios

2018 - 2020

1 Esta série complementa as análises do artigo “Entre o latifúndio e os grandes projetos 
de desenvolvimento nas Baixadas Litorâneas do Rio de Janeiro: escalas da violência e da 
resistência na luta por território do Quilombo da Baía Formosa”
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Mapa V.1 – Área oferecida pelos proprietários da Fazenda Porto Velho ao  
Quilombo de Baía Formosa, Búzios-RJ, 2019

“A comunidade quilombola de Baía Formosa é oriunda de descendentes de es-
cravos que viviam na Fazenda Porto Velho, de "propriedade" de Henrique Cunha 
Bueno. A partir de 1974 começaram a ser expulsos da área pelo fazendeiro e 
passaram a morar em áreas urbanas de Cabo Frio, município vizinho. (...) a co-
munidade está propensa a aceitar o acordo que prevê a doação de uma parte 
das terras da Fazenda Porto Velho em troca da suspensão da reivindicação da 
demarcação de todo o território quilombola. entretanto, há duas dúvidas fun-
damentais: (1) qual a qualidade das terras e da água após as obras dos canais? (2) 
qual o tamanho da área que será doada? (...) Combinamos com a Associação de 
informar o mais breve possível o cálculo da área, bem como a avaliação do es-
tudo sobre águas e solos. Depois desdobraremos o trabalho com o levantamento 
da história da comunidade e a identificação dos conflitos, visando a construção 
de mapas e cartilhas que registrem a luta dos quilombolas de Baía Formosa.”

Fonte: Relato de Campos, GTAgrária, 2018



Memória Cartográfica | Série V 449

Mapa V.2 – Conjunto de áreas em disputa e negociação entre a Fazenda Porto Velho e 
o Quilombo de Baía Formosa, Búzios-RJ, 2019

“A comunidade pleiteia hoje a demarcação de áreas pertencentes a diversas fa-
zendas da região como Quilombo da Baía Formosa, porém, diante da falta de 
perspectiva de demarcação das terras no atual contexto político, estão dispostas 
a aceitar um acordo com os herdeiros do fazendeiro que está sendo media-
do pelo Ministério Público. Ocorre que os fazendeiros têm interesse em ven-
der parte das terras para o Resort Aretê Búzios. Trata-se de empreendimento 
imobiliário que expande a área da Marina Porto Búzios, composta por uma série 
de canais que já estão em plena fase de alargamento, aprofundamento e extensão 
para o interior do continente. Também fazem parte das obras a ampliação da 
estrada de acesso ao aeroporto. Porém, para concretizar a venda os fazendeiros 
dependem da resolução do conflito envolvendo a reivindicação da comunidade 
quilombola.” 

Fonte: Relato de Campos, GTAgrária, 2018
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Mapa V.3 – Localização dos Núcleos e Pontos de Migração dos Expulsos, 2020

“Uma das 10 comunidades remanescentes de Quilombo auto identificadas e 
reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) nas Baixadas Litorâneas, 
o Quilombo de Baia Formosa (QBF) localiza-se próximo à rodovia RJ 102, 
no município de Armação dos Búzios-RJ. Hoje, o território está disposto em 
uma morfologia territorial descontínua, que abrange quatro núcleos distintos, 
fragmentados por estradas, lotes e condomínios privados. Destes, três se man-
tém em suas áreas tradicionalmente ocupadas e são conhecidos como Núcleo 
Elisa, Núcleo Jose e Núcleo Zerbina. O quarto, conhecido como Núcleo Expulsos, 
é composto por famílias expulsas da terra nos anos 1970, que migraram para o 
município vizinho de Cabo Frio por efeito do processo expropriatório orques-
trado pelo fazendeiro Henrique Cunha Bueno.”
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Mapa V.4 – Sobreposições Territoriais e os Conflitos Fundiários no QBF, 2020

 “A sobreposição ocorre entre duas UCs - a APA Pau-Brasil e o Parque Esta-
dual da Costa do Sol (PECSOL) - e sobre dois dos quatro núcleos do territó-
rio quilombola - os núcleos Eliza e Zerbina. O PECSOL, criado em 2011, está 
inscrito nos limites da APA Pau-Brasil, criada em 2002. Ambos ordenamentos 
territoriais produzem tensões sobretudo com o núcleo Zerbina, considerando 
as dimensões populacional e espacial da comunidade (o núcleo Zerbina abri-
ga 49 famílias, enquanto o núcleo Eliza abriga 3). Lembremo-nos ainda  que a 
criação das UCs forçaram o abandono de antigas áreas de lavouras por parte da 
comunidade e ainda desembocam em conflitos até os dias atuais. Em junho de 
2019, agentes do Instituto Nacional do Ambiente (INEA) chegaram à comunida-
de sob posse de ordem judicial para derrubarem duas construções que estariam 
dentro dos limites do PECSOL. Essas violências são expressões do paradigma 
majoritário de ordenamento ambiental do séc. XX, que insiste em ignorar o 
conhecimento secular e insubstituível das comunidades tradicionais sobre os 
ecossistemas onde vivem e preservam (DIEGUES, 2000).”





SÉRIE VI1

Cartografia Social no Quilombo da  
Baia Formosa, Búzios - RJ

2019

1 Esta série complementa as análises do artigo “Entre o latifúndio e os grandes projetos 
de desenvolvimento nas Baixadas Litorâneas do Rio de Janeiro: escalas da violência e da 
resistência na luta por território do Quilombo da Baía Formosa”
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Mapa VI.1: Cartografia Social no Quilombo de Baia Formosa:  
Espaços de Memória, 2019

“Em Baía Formosa, a cartografia social foi invocada com dois objetivos prin-
cipais: 1) processo de resgate da memória quilombola acerca de seu territó-
rio tradicionalmente ocupado; 2) e definição de marcos territoriais atuais 
relevantes para a comunidade. A pretensão foi desenvolver uma ferramenta 
de pressão na luta pelo território que comprovasse a ocupação tradicional do 
território antes da expulsão (referente ao Núcleo Expulsos), bem como revelasse 
os elementos territoriais de hoje que evidenciam a ocupação e os usos da comu-
nidade (referente aos demais núcleos e à sede da Associação). No Mapa VI.1, é 
evidenciada a ocupação tradicional do território por parte da comunidade antes 
da expulsão nos anos 1970, mostrando os espaços de memória do Núcleo Expul-
sos. (...) O pasto para gado tomou o lugar do campo de futebol (Vasquinho), das 
casas de farinha, da venda do Seu Loia, do Bar da Bastiana e de algumas das ár-
vores frutíferas selecionadas, apagando materialmente espaços de sociabilidade 
que marcam a infância dos mais velhos da comunidade e seus antepassados. Em 
contrapartida, o mapeamento anuncia esperança e ganhos na luta pelo reconhe-
cimento territorial, tendo em vista a conquista da sede da Associação e a presen-
ça do portal do quilombo - encruzilhada de árvores antigas que formam um arco 
reconhecido enquanto portal.”
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Mapa VI.2: Cartografia Social no Quilombo de Baia Formosa: Núcleo Elisa, 2019

“Composto por apenas 3 famílias, o Núcleo Elisa está localizado do outro lado da 
Rodovia RJ-102, dentro da Área de Proteção Ambiental Pau Brasil na fronteira 
com o Parque Estadual da Costa do Sol. Nesse sentido, boa parte dos marcos 
espaciais escolhidos pelos quilombolas está inserida nos limites do Parque. São 
locais de uso comum da comunidade, onde a beleza natural é utilizada para o 
lazer, como as pedreiras, o marco das três pedras, o mangue dos Guaiamuns (re-
ferência à espécie de caranguejo muito presente na região), o sítio geológico de 
Quartzo e a Praia do Kalunga. 

Ainda, foram escolhidos pontos que expressam os usos territoriais da comunida-
de em outras dimensões, como a Igreja metodista (dimensão da religiosidade); o 
Posto de Saúde (dimensão do cuidado, da saúde coletiva); e as casas das mulhe-
res mais influentes na comunidade (dimensão do afeto e resistência). Os pontos 
como Início da Trilha e o Limite das Terras do núcleo marcam suas fronteiras de 
uso do território.”
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Mapa VI.3: Cartografia Social no Quilombo de Baia Formosa: Núcleo Jose, 2019

O Núcleo Jose localiza-se em uma área descontínua, atravessada por lotes priva-
dos e áreas que não são consideradas parte do Quilombo. Os marcos espaciais 
relevantes - em escala comunitária – acompanham a estrada de terra que liga a 
sede da Associação à Rodovia RJ-102. 

Dentre os marcos espaciais escolhidos pelos integrantes do núcleo, além das ca-
sas das famílias mais conhecidas e frequentadas (Jose, Luciano e Dona Noêmia), 
encontram-se 3 pontos de muita importância para a comunidade como um 
todo, cuja manutenção no espaço-tempo são considerados fundamentais. São 
eles: Igreja Metodista Wesleyana; Escola Lydia; Alicerces da escola do Quilombo. 
A Igreja é frequentada atualmente por uma parcela considerável dos quilombo-
las, o que mostra como a religiosidade está presente em seus cotidianos. A Escola 
Lydia é frequentada pelas crianças e jovens, o que por si só já mostra a relevância 
que imprime à comunidade. Ainda, os alicerces da escola representam uma área 
na qual já esteve edificado um espaço de ensino para a comunidade.
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Mapa VI.4: Cartografia Social no Quilombo de Baia Formosa: Núcleo Zerbina, 2019

O Núcleo Zerbina leva o nome de uma das griôs mais importantes de Baía For-
mosa, matriarca da comunidade que, através da oralidade, deixou muitas histó-
rias para seus parentes e vizinhos. 

Hoje, parte de sua área está inserida no Parque Estadual da Costa do Sol, o que 
contribuiu para uma alteração nos modos de uso dos recursos territoriais por 
parte da comunidade. Acostumados com a lavoura, boa parte da área antes uti-
lizada pelos quilombolas para plantio foi perdida com a criação da área de con-
servação. Assim, muitas formas de uso dos recursos territoriais foram proibidas 
e criminalizadas sob a ótica do respeito ao meio ambiente.

Os pontos selecionados pelos quilombolas deste núcleo representam marcos es-
paciais referentes à casas de integrantes influentes e muito frequentadas; casas/ 
terrenos com relação afetiva forte; aspectos da natureza como árvores importan-
tes, como fonte de alimentação e sociabilidade; símbolos de conflitos territoriais; 
roçados; delimitação dos limites do núcleo; e áreas muito utilizadas no passado 
que, por conta da falta de autonomia territorial, caíram em desuso. O poço da 
mangueira, por exemplo, foi ressaltado por ser um espaço com muitas memó-
rias para os/as mais velhos(as) e que, por conta da criação do Parque Estadual, 
seu acesso ficou limitado. Já o Pé de Tamarindo foi colocado pela força que tem 
como espaço de aglomeração.





SÉRIE VII1

Análise e territorialização dos projetos  
de silvicultura no Rio de Janeiro

2014 - 2018

1  Esta série está presente nas análises do artigo “O desenvolvimento do cultivo de euca-
lipto no estado do Rio de Janeiro”
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 Mapa VII.1: Área ocupada com plantio de eucalipto por região de governo do RJ

O mapa apresenta a distribuição das áreas com plantio de eucalipto pelas regiões 
de governo do estado do Rio de Janeiro. Destaca-se a maior área plantada na re-
gião do Médio Paraíba, onde a atividade já tem sendo realizada desde da década 
de 1980, tendo a presença de plantações ligadas a Votorantim Celulose e Papel 
– Fibria (hoje SUZANO), que possui uma fábrica de celulose no Vale do Paraíba 
Paulista. A região do Médio Paraíba Fluminense é marcada historicamente pela 
monocultura do café, pela pecuária e a devastação da Mata Atlântica. A hipótese 
de um novo ciclo de monocultura, pautado agora nas plantações homogêneas 
de eucalipto é sempre uma possibilidade real devido as vantagens que a região 
apresenta para a maior empresa de celulose do Brasil.

Fonte: SILVA, 2011 – adaptado de Firjan, 2009
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Mapa VII.2: Distritos Florestais do Estado do Rio de Janeiro

O mapa apresenta os Distritos Florestais do estado do Rio de Janeiro que fo-
ram estabelecidos a partir do Decreto 45.597/2016. O referido decreto estabelece 
como prioritárias as áreas (citadas no mapa) para a prática da silvicultura comer-
cial com base no Plano Básico de Desenvolvimento da Silvicultura Sustentável 
(PBDSS). A relação entre os distritos florestais e o desenvolvimento de planta-
ções homogêneas de eucalipto é explicito no decreto, tendo em vista que o total 
de hectares disponíveis seriam da ordem de 631mil. Essa área seria suficiente 
para desenvolver o setor de “florestas plantadas” e suprir a demanda atual do 
setor madeireiro do estado do RJ.

Fonte: SILVA, 2018
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Mapa VII.3: Área com plantio de eucalipto ligado ao  
Fomento Florestal da Aracruz Celulose

O mapa apresenta a área plantada com eucalipto em hectare por município do 
Noroeste Fluminense.  Áreas com eucalipto são vinculados aos contratos de 
fomento florestal realizados inicialmente entre a empresa Aracruz Celulose e 
produtores rurais da região Noroeste Fluminense. Destaca-se a realização do 
Fomento Florestal nos municípios de Itaocara, Laje de Muriaé e Varre Sai. O Fo-
mento Florestal foi uma importante estratégia utilizada para introduzir o cultivo 
homogêneo de eucalipto para fins industriais no Norte e Noroeste Fluminense. 
No entanto, a empresa Aracruz Celulose acabou sendo vendida para a Votoran-
tim Celulose e Papel, que criou a empresa Fibria, que não deu seguimento aos 
contratos de fomento, ficando os produtores do Noroeste sem comprador. Com 
isso, tiveram que arcar com todos os custos da produção, passando de produto-
res rurais a endividados rurais. 

Fonte: SILVA, 2018.
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Mapa VII.4: Áreas em hectares disponíveis para plantio de  
eucalipto no Médio Paraíba - RJ

O mapa apresenta as áreas em hectares disponíveis para o plantio de eucalipto. 
Para realizar esse levantamento foi considerado apenas as áreas de pastagens de-
gradas que poderiam ser convertidas para o plantio de eucalipto. Essa proposta 
de ocupação das áreas de pastagens degradadas pela monocultura do eucalipto 
foi defendida por grandes corporações do setor de papel e celulose, pela Firjan 
e por sucessivos governos estaduais no RJ, de Anthony Garotinho até Fernando 
Pezão. 

Fonte: SILVA, 2009
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Mapa VII.5: Redes Territoriais da empresa QuimVale Florestal

O mapa apresenta a rede territorial de fornecimento de madeira da empresa 
QuimVale Florestal. Essa empresa é uma das mais importantes no processo de 
incentivo ao desenvolvimento da silvicultura industrial no estado do Rio de Ja-
neiro. A QuimVale Florestal faz parte da empresa QuimVale (carboquímica), 
que está situada no município de Barra do Piraí. Além de uma fazenda em Barra 
do Piraí, a QuimVale Florestal possui outras três áreas com plantio de eucalipto 
no município de Piraí, totalizando mais de 1000 hectares plantados com euca-
lipto. No que tange ao fornecimento de mudas de eucalipto, inicialmente eram 
compradas na (falida) NOBRECEL, atualmente as mudas são compradas em vi-
veiros no Vale do Paraíba Paulista e parte produzida pela própria empresa. A 
produção de eucalipto é utilizada como lenha (cavaco) no alto forno da Quim-
Vale. Quando é necessário comprar mais eucalipto, a QuimVale Florestal aciona 
um rede de fornecimento de madeira em outros municípios, tanto do estado do 
Rio de Janeiro, quanto no estado de São Paulo. 

Fonte: SILVA, 2011.
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Mapa VII.6: Distribuição espacial das plantações de eucalipto  
no município de Valença – RJ

O mapa apresenta a distribuição das áreas com plantações de eucalipto no muni-
cípio de Valença - RJ. Destaca-se a presença de plantações próximas da rodovia 
RJ-147, que liga Valença - RJ a Rio Preto no Estado de Minas Gerais. O plantio 
de eucalipto em Valença tem sido realizado principalmente por produtores de 
origem urbana sem vínculo anterior com o trabalho na terra (neorrurais). Além 
deles, temos empresas do setor de laticínios, hotéis – fazenda, pecuaristas e até 
o Exército Brasileiro.  Destaca-se ainda a realização de plantio de eucalipto em 
áreas com processo de trabalho escravo.

Fonte: SILVA, 2011.
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Mapa VII.7: Mapa de uso e cobertura do solo no entorno do plantio de  
eucalipto do produtor neorrural W R (Valença – RJ).

O mapa apresenta o uso e cobertura 
do solo do entorno do plantio de eu-
calipto do produtor neorrural W R, 
na Fazenda Monteiro. É importante 
notar que a área onde se encontra 
o plantio do eucalipto está situada 
dentro do perímetro urbano, mais 
exatamente no bairro de Chacri-
nha, logo na entrada do centro do 
município de Valença, podendo ser 
avistada da RJ - 145 (Barra do Piraí 

– Valença). Por estar numa área urbana, o plantio está rodeado por residências 
e pequenos estabelecimentos comerciais. Cabe lembrar que o relevo da região 
e marcado pela presença de colinas, onde o processo de ocupação humana se 
dá nas próprias encostas desmatadas ou nas áreas mais planas entre os morros, 
como é o caso do bairro de Chacrinha.

Fonte: SILVA, 2011
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Mapa VII.8: Uso e cobertura do solo no entorno do plantio de eucalipto do Hotel 
Vilarejo – Distrito de Conservatória (Valença – RJ)

O mapa de uso e cobertura do solo 
no entorno da fazenda Vilarejo 
apresenta o plantio de eucalipto 
realizado dentro do hotel – fazenda 
Vilarejo no Distrito de Conservató-
ria em Valença – RJ. O plantio foi 
realizado em antigas áreas de pas-
tagens da fazenda. O objetivo do 
plantio é utilizar a madeira como 
lenha para o próprio hotel, já o ex-
cedente deverá ser vendido para 

demandantes de madeira da região.  De acordo com o técnico agrícola do hotel 
– fazenda, a área do plantio de eucalipto foi incorporada ao roteiro de passeios 
dos hóspedes dentro da fazenda. 

Fonte: SILVA, 2011.
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Memória Fotográfica
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Vinícius Martins da Silva

Para muitos artistas e intelectuais, dentre eles o poeta francês Baudelaire, 
a fotografia teria libertado a arte da necessidade de ser uma cópia fiel do 
real, garantindo para ela um novo espaço de criatividade.1 Para as Ciências 
Sociais, em particular, as aplicadas, a linguagem das imagens pode contri-
buir para ampliar, e em determinados ângulos e visões, dialogar e ajudar na 
interpretação dos resultados dos trabalhos de pesquisa realizado. 

O processo de sistematização da pesquisa e as escolhas por este ou 
aquele relato ou registro são sempre momentos difíceis, mesmo com to-
das as preocupações consideradas no processo de construção e elabora-
ção dos caminhos metodológicos definidos anteriormente. Num esforço 
contínuo de manter o distanciamento necessário para cotejar o material 
reunido, alguns óbices insistem em se manifestar e, como são frutos da 
convivência de tantos anos, neste projeto, com uma trajetória de dez 
anos, aguçam a memória de fatos violentos, vivenciados com as famílias 
atingidas, teimando em se apresentar e, sendo as imagens fundamentais 
para, de certa forma, vivificar processos e fatos desta trajetória.2

Percebe-se que são estas questões que singularizam a pesquisa de cam-
po, pois a memória no processo de reunir os dados, documentos, entrevis-
tas e os resquícios do trabalho de campo realizado contribui ainda, para 
dar visibilidade às ações do grupo, assim como para registrar e mostrar que 
os seus ocupantes não se intimidaram e, com suas “armas”, vêm lutando e 
resistindo ao processo de “deslugarização” imposta pelo sistema capitalista.

Os conflitos e violências não devem ser retratados apenas com dados 
estatísticos, com números, pois as relações de grandeza, muitas das vezes, 

1 MAUD,1996.
2 COSTA, 2018.
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impossibilitam sentimentos de empatia, podendo impedir não só escutar, 
o que tem a dizer os camponeses e as classes subalternizadas no processo, 
como também desqualificar as suas narrativas em função do que se lê ou 
se vê nas imagens bem sucedidas, que a mídia comercial burguesa insiste 
em publicar.

As imagens selecionadas e compartilhadas nesta seção traduzem um 
processo de rememoração das ações do GTAgrária das Seções Locais Rio 
de Janeiro e Niterói da AGB ao longos de 10 anos. O acervo partilhado 
é fruto dos trabalhos de campo realizados coletivamente e trazem, por-
tanto, a percepção do olhar de quem produz um saber que toma partido, 
assume uma concepção crítica e intervém na realidade a partir de uma 
prática política comprometida com a luta de quilombolas, pescadores e 
pescadoras artesanais, sem-terra, camponeses e agricultores familiares. 

São imagens, portanto, que representam a sensibilidade do olhar de um 
sujeito coletivo e político que busca captar no clique da máquina um depoi-
mento, uma risada, uma produção, o exercício da violência, a memória da 
dor da casa demolida, a terra salinizada e o abacaxi queimado, os encontros 
e desencontros da resistência. Faz-se importante sinalizar que não é nosso 
objetivo constituir uma narrativa linear e absoluta sobre uma dinâmica que 
traduz uma acumulação de tempos que são desiguais. Ao partilharmos os 
olhares sobre determinado tempo-presente, abrimos a possibilidade de que 
outras e múltiplas narrativas possam ser construídas e partilhadas, também 
como forma de resistência. Esse não é o olhar de quem protagoniza a luta, 
mas assume o compromisso de reafirmar o lugar destes homens e mulheres 
que estão no centro do processo político e de resistência. 

A presente memória fotográfica que vem a seguir, portanto, deve ser 
tratada enquanto material complementar as reflexões realizadas na Uni-
dade II, em que são apresentados os debates acerca dos conflitos acompa-
nhados pelo GTAgrária. 

Dividimos o presente material em 4 séries que acabam por reproduzir 
a ordem dos casos apresentados na Unidade II:

• Série 1: Porto do Açu: lutas e resistências;
• Série 2: O Vale do Guapiaçu: a geografia que se faz com as cabeça 

que pensam com o pés que pisam na terra;
• Série 3: Quilombo Baía Formosa/Aretê: mulheres e homens da 

terra e a luta ancestral pelo território; 
• Série 4: A Silvicultura no estado do Rio de Janeiro.



SÉRIE I

PORTO DO AÇU

Ao apresentarmos os dados das moradias destruídas nas terras expro-
priadas pelo Estado e repassadas ao grande capital no Açu, que foram 
centenas e com levantamento in loco de resquícios destas casas e das 
localizações registradas no GPS, a comunicação que o mapa elaborado 
identificando no território estas demolições e algumas fotos do processo 
de remoção, como no caso de Seu Irineu e Dona Maura, tem na lingua-
gem imagética não só a representação da violência imposta, mas o modus 
operandi da mesma.

São lembranças que parecem trazer à memória imagens e sons ainda 
muito presentes, quando, ao caminharmos pelas roças e plantações, eles 
dizem e apontam para as áreas cultivadas e em seguida vão mostrando 
e explicando a sua forma peculiar de lavrar a terra e prepará-la para as 
diferentes culturas, ou quando ainda, misturam todas elas num mesmo 
espaço, orgulhando-se de ali poder colher quase todos os alimentos que 
precisam.

A cada passo dado, as temporalidades se diversificavam, porque re-
corriam à memória, às lutas travadas por seus antepassados, num contex-
to histórico, social, econômico e ambiental que, de certa forma, explicava 
suas origens e condições de classe. 
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O que o discurso dos representantes do Estado e do capital, tentam a 
todo tempo destruir, insistindo e apontando sempre para a desqualifica-
ção, não só dos meios de produção e instrumentos de trabalho, utilizado 
pelos camponeses e pescadores, mas sobretudo, sobre o modo de vida, o 
saber herdado de seus antepassados na lida na roça com a agricultura e 
nas lagoas, com a pesca artesanal, esvaziando de sentido e materialidade 
sua cultura e modos de vida.

No sistema capitalista, para que a terra seja “uma efetiva mercadoria 
deve estar vazia” de qualquer uso que não seja aqueles de interesses do 
capital. Portanto, o valor está na natureza destruída, em que “os índios e 
as populações tradicionais são (...) considerados entraves ao livre desen-
volvimento capitalista”.1

A agressão permanente à natureza, que foi e, processo contínuo, é sis-
tematicamente devastada, é constitutiva da ordem societária capitalista. 
Portanto, não há preocupação se a integridade e a diversidade de formas 
de vida, que são o sustento da biodiversidade, estejam ameaçadas.2 Neste 
sentido, as imagens aqui apresentadas, tem como objetivo desconstruir 
esta lógica, possibilitando ao leitor uma maior aproximação aos fenôme-
nos estudados.

Para efeito de análise, definimos dois momentos, o primeiro, que com-
preende o início do processo de expropriação das terras e dos impactos 
socioeconômicos e ambientais, com parte das áreas ainda intactas e com 
registros da natureza bem exuberante e o segundo momento, quando o 
processo de organização dos atingidos ganha centralidade com a criação 
da ASPRIM, acirrando os conflitos e com o espraiamento da luta, que se 
fortalece com as partilhas de vivências e experiências entre entidades, 
movimentos populares e pesquisadores. 

Nesta etapa de implantação do Complexo Portuário e Industrial do 
Açu, os registros selecionados serão das principais ações realizadas, como 
as audiências públicas; remoções; protestos diversos; aulas públicas; se-
minários; caminhada pela terra; cursos de formação política; reunião da 
ASPRIM e finalmente, as lutas travadas durante a ocupação de uma área, 
que havia sido expropriada e que famílias camponesas, pescadores, mo-
radores e os trabalhadores sem terra, resistiram acampados por 100 dias.

1 SOUZA FILHO, 2015, p. 57.
2 COSTA, 2018
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Figura 1: Criação da ASPRIM Figura 2: Lagoa do Açu.

 
   

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.  Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.

Figura 3: Sede da ASPRIM – Resistir é preciso.

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.
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Figura 4: Plantio do Seu Totonho

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.

Figura 5: Roça de maxixe

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.
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Figura 6: Colheita do quiabo em Água Preta para venda no CEASA

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.

Figura 7: Domínio privado da terra

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.
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Figura 8: Molhe do Porto

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.

Figura 9: Expropriação/cercamento das áreas e dos poços para  
dessedentação animal /morte dos animais

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.
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Figura 10: Pastagem salinizada, ao fundo aterro hidráulico

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.

Figura 11: Bloqueio de rodovia contra a salinização das terras e águas do Açu

Fonte: Acervo GTAgrária, 2012.
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Figura 12: Encontro das resistências Açu – RJ e Conceição do Mato Dentro – MG

Fonte: Acervo GTAgrária, 2013.

Figura 13: Mística no primeiro dia de ocupação no Acampamento do Açu

Fonte: Setor de Comunicação do MST/Pablo Vergara, 2017.
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Figura 14: Um domingo no acampamento. O olhar de seu Valter para além da visão

Fonte: Setor de Comunicação do MST/Pablo Vergara, 2017.

Figura 15: Mística no Acampamento com Noêmia e Gabriel (in memoriam)

Fonte: Acervo da Dona Noêmia, 2017
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Figura 16: Seu Reinaldo, seu filho Gabriel e o jornalista Martinho Santafé. Os três já 
partiram, mas as lembranças e ensinamentos permanecem

Fonte: Acervo GTAgrária, 2017.

Figura 17: Reginaldo e a lida com o gado no dia-a-dia – Água Preta

Fonte: Acervo GTAgrária, 2018.
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Figura 18: Ruínas das casas de famílias camponesas demolidas

Fonte: Acervo GTAgrária, 2018.

Figura 19: Reunião com presidente da Alerj e demais deputados/a

Fonte: Acervo GTAgrária, 2019.
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Figura 20: III Audiência Pública na ALERJ

 Fonte: Acervo GTAgrária, 2017.

Figura 21: devolutiva dos mapas para lideranças de Água Preta e Açu

 Fonte: Acervo GTAgrária, 2019.



SÉRIE II

O vale do rio Guapiaçu

E a geografia que se faz com as cabeças que pensam 
com os pés que pisam na terra

Guapiaçu, Quizanga e Matumbo: um rio e duas das onze comunidades 
atingidas pelo projeto de construção da barragem. Mais do que pala-
vras que articulam troncos linguísticos distintos, reúnem entre si um 
acúmulo desigual de tempos que se materializa no espaço e na vida que 
se re-constitui no vale. São tempos longos e curtos atravessados pela 
marca da colonialidade, violência, expulsão e expropriação. Guapiaçu é 
a “grande cabeceira”,1 do tronco linguístico Tupi e que dá nome ao rio 
cujas águas e terras se encontram em disputa. À época da invasão colonial 
havia entre 30 e 40 aldeias das etnias Tamoio e Tupinambá na baixada da 
Guanabara. Quizanga e Matumbo: oriundas do tronco linguístico Banto 
são as marcas deixadas no espaço, no tempo e na memória, dos mais 
de dois milhões de homens e mulheres escravizados e comercializados 
no Rio de Janeiro, desde o Oeste Central e Sudeste Africano.2 É possível 
que Quizanga esteja ligado à palavra nzannga do dialeto Quicongo. Por 

1 BUENO, F. S. Vocabulário tupi-guarani-português. 6.ed. São Paulo: Brasilivros, 1998.
2 ELTIS e RICHARDSON. Atlas ofAtlanticSlave Trade. Yale University. EUA, 2010.
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sua vez, Matumbo tem suas origens no dialeto Quimbundo e significa (1) 
terreno preparado para plantio de tubérculos; (2) elevação de terras entre 
sulcos; (3) Mandioca.3

Guapiaçu, Quizanga e Matumbo são como chaves da memória que 
ocultam e revelam o continuum da conflitualidade por terra, água e ter-
ritório na região, assim como os movimentos e os saberes aglutinados 
em centenas de anos e transmitidos através da tradição oral e prática. 
A paisagem do vale do Guapiaçu explicita a resistência que se constituí 
ao longo de diferentes períodos histórico-geográficos: a região, fruto de 
um manejo tradicional centenário, apresenta uma terra de extrema fe-
cundidade. Saem todos os dias 55 toneladas de alimento para a CEASA 
Irajá (Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A), o que 
equivale aproximadamente a 1.650 toneladas por mês, e para o prato de 
famílias da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Aipim (10.136 ton/ano), milho verde (3.080 ton/ano), quiabo (546 
ton/ano), jiló (588 ton/ano), berinjela (615 ton/ano), olerícolas (80 ton/
ano), feijão mauá (816 ton/ano), batata doce (522 ton/ano), inhame 
(348 ton/ano), goiaba (2.135 ton/ano), maracujá (150 ton/ano) e cítricos 
(900 ton/ano). Além da criação de gado de corte (650 cabeças), ranicul-
tura (36.000 kg/ano), piscicultura de corte (8.000kg/ano) e ornamental 
(114.000 ud), dentre outras. O valor estimado da produção, segundo a 
EMATER-RIO, é de cerca de R$: 21.679.700,00/ano.4

Portanto, preparar o terreno para o plantio de tubérculos, elevar as ter-
ras entre os sulcos e plantar a mandioca cujas terras banhadas pela grande 
cabeceira se constituem ontem e hoje como a principal forma de resistência 
dos homens e mulheres do vale. A constituição de uma consciência de clas-
se fruto de uma experiência comum partilhada entre homens e mulheres 
sem-terra conformou a bandeira de luta do sujeito coletivo entre as décadas 
de 1940 e 1980: foram sistemáticos os processos de ocupação, expropriação 
e retomada das terras até que fossem decretados assentamentos para fins 
de reforma agrária. Com a retomada do contexto de conflitualidade, de-

3 LOPES, N. Novo dicionário banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.
4 ALENTEJANO, P.; D’ ANDREA, P; EGGER, D.; BARCELOS, E.; SANTOS, L. H.; LEI-
TE, L. C. F. ; CRUZ, V. C. .Os 'grandes projetos de desenvolvimento' e seus impactos sobre 
o espaço agrário do Rio de Janeiro. In: Marco AntonioMitidiero Junior; Maria Franco 
Garcia; Pedro Costa Guedes Viana. (Org.). A questão agrária no século XXI: escalas, dinâ-
micas e conflitos territoriais.1ed.São Paulo: Outras Expressões, 2015, v. 1, p. 181-224.
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corrente da ameaça de construção da barragem, a conformação da luta se 
re-constitui através do sujeito coletivo atingido e atingida que tem na terra 
a sua trajetória de vida: a luta passa, então, a articular a defesa da terra e da 
água e o território se torna bandeira de luta e centro de disputa.

A memória fotográfica que se segue é assim, a um só tempo, registro-
-tentativa de captura do tempo contínuo e do movimento do vir a ser que 
é resistência. São anúncios e não postais a serem enquadrados em galerias 
frias do passado. São o presente e, a um só tempo, o futuro. Quais seriam 
as fotografias caso a barragem estivesse construída e ativada? Quais ima-
gens veríamos se tudo estivesse debaixo d’água?
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Figura 1: Plantio de Jiló – Serra Queimada

 Fonte: Acervo GTAgrária, 2017.
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Figura 2: Produção de Aipim com a Serra dos Órgãos ao fundo

 Fonte: GT Agrária, 2018.
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Figura 3: Alzeir e seu aipim – Serra Queimada

 Fonte: GT Agrária, 2018.

Figura 4: Preparo e elevação da terra para o plantio de mandioca – Ilha Vecchi

 Fonte: GT Agrária, 2013.
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Figura 5: Plantio de feijão de corda – Vecchi

 Fonte: GT Agrária, 2013.

Figura 6: Encaixotamento da produção para comercialização em feiras e no CEASA

 Fonte: GT Agrária, 2013.
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Figura 7: A prosa sobre a vida e a luta do povo debaixo da amendoeira

 Fonte: GT Agrária, 2013.

Figura 8: O plantio do jiló e do aipim e o preparo da terra com a tobata – Ilha Vecchi

 Fonte: GT Agrária, 2012.
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Figura 9: Assembleia do MAB

 Fonte: GT Agrária, 2013.

Figura 10: Ato público contra a construção da barragem

Fonte: GT Agrária, 2016.
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Figura 11:Escola Municipal potencialmente alagada – Serra Queimada

 Fonte: GT Agrária, 2013.

Figura 12: Produção de jiló e milho – Ilha Vecchi

 Fonte: GT Agrária, 2018.
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Figura 13: “Carrego” da produção para comercialização no CEASA

 Fonte: GT Agrária, 2012.

Figura 14: Comercialização em feira livre em Duque de Caxias – RJ

 Fonte: GT Agrária, 2018.
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Figura 15: João Gomes, assentado no Vecchi

 Fonte: GT Agrária., 2012.

Figura 16: Seu Dionísio, assentado na Ilha Vecchi

Fonte: GT Agrária, 2013. 
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Figura 17:Dona Zezé, matriarca do Vecchi

 Fonte: GT Agrária, 2013.

Figura 18:Águas para a vida e não para a morte!

Fonte: GT Agrária, 2013. 





SÉRIE III

Quilombo Baía Formosa/Aretê

Mulheres e homens da terra e a luta ancestral  
pelo território 

Ao longo do Capítulo 6 deste livro, esforçamo-nos para transmitir ao 
leitor e à leitora o quadro de violência e conflito que atravessa a trajetória 
de luta pelo território do Quilombo da Baía Formosa. Da resistência à 
escravidão e ao latifúndio até a luta contra a expansão do megaempreen-
dimento Aretê e pela reterritorialização, buscamos traçar, através de pala-
vras e mapas, um quadro que fizesse jus às histórias e às geografias com as 
quais nos deparamos através de trabalhos de campo, análise documental, 
mapeamento participativo e clipping de notícias.

A realidade de tal quadro, contudo, em muito excede os domínios da 
linguagem que consta nas páginas que dão forma ao livro. As palavras 
escritas, cujo sentido provém da combinação de diferentes signos visuais, 
pouco têm em comum com as ditas e ouvidas. Por isso, é paradoxal que, 
exatamente por serem escritas, muitas das histórias nas quais tocamos 
tornam-se ilegíveis. De forma semelhante, os mapas apresentados, pro-
dutos da cartografia social e participativa junto aos quilombolas, ainda 
que configurem importantes ferramentas de poder na luta pelo território, 
também invisibilizam algo em suas imagens.
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Nesse sentido, tomamos emprestado o pensamento de Benjamin so-
bre a fotografia, na qual, segundo o autor, o valor de culto encontra sua 
última trincheira no rosto humano.1 A expressão humana, assim, evo-
ca uma aura por trás de sua beleza fugaz, singular e incomparável. A 
empreitada do Memorial Fotográfico, portanto, busca a transposição das 
fronteiras das linguagens escrita e cartográfica, por meio do deslocamen-
to rumo às fronteiras da fotografia.

Em suma, essa decisão estética é uma forma de lembrar, à nós e aos 
leitores, que a luta contra os grandes projetos de desenvolvimento, que 
traz à reboque a desterritorialização de comunidades e indivíduos, é a 
luta contra a violência às mulheres, homens e crianças, que têm sua terra 
e seu trabalho, suas famílias e suas casas, seus rostos e suas vozes. E, como 
diria El Che, “vale milhões de vezes mais a vida de um único ser humano 
do que todas as propriedades do homem mais rico da terra”.

Os protagonistas dessa luta, não nos esqueçamos, são aquelas e aque-
les cujos rostos estão expressos nas fotografias a seguir, os quais, como 
num mosaico, constituem o sujeito coletivo que tece redes de vida em 
oposição às ‘forças destrutivas’ do capital que insistem sem cessar na in-
vasão dos territórios dos povos do campo.

No caso do Quilombo de Baía Formosa, a luta contra o avanço de um 
grande projeto turístico-imobiliário na Armação dos Búzios denota os 
termos de um conflito entre territorialidades, racionalidades e tempo-
ralidades diametralmente opostas, inserido num contexto de significa-
tiva assimetria de poder. Tais termos conflitivos e assimétricos, não nos 
olvidemos, marcam a trajetória histórica dos povos quilombolas não só 
na região das Baixadas Litorâneas, mas por todo Brasil. A tecitura da re-
-existência, portanto, é uma luta herdada por mulheres e homens que 
coletivamente inscrevem sua memória e ancestralidade no espaço-tempo 
presente, territorializando-se.

Nesse sentido, a seleção de fotos que aqui trazemos busca aludir a uma 
memória de luta que disputa um sentido de história em tempo presente 
– presente este que, como disse Nego Bispo, atua como interlocutor do 
passado e, consecutivamente, como locutor do futuro.2 Mais do que isto, 
esta seção se constitui como a expressão de uma narrativa que articula 

1 BENJAMIN, 1955.
2 SANTOS, 2015.
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olhares do GTAgrária da AGB com olhares da comunidade quilombola, 
através das imagens generosamente disponibilizadas pela Associação de 
Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa para esta publicação. 

Em muito somos gratos pela cessão do olhar fotográfico sensível e 
particular presente nas próximas páginas. 
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Figura 1: Mulheres quilombolas dançando ciranda de roda

Fonte: Acervo de Elizabeth Fernandes, 2018.
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Figura 2: Quilombolas embaixo do antigo pé de jamelão no  
Núcleo Zerbina antes da primeira reunião com os herdeiros do fazendeiro  

Henrique Cunha Bueno pela retomada territorial

Fonte: Acervo de Elizabeth Fernandes. 2019.
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Figura 3: Construção da cozinha quilombola na sede da Associação

Fonte: Acervo de Elizabeth Fernandes. 2018.

Figura 3: Entrada da sede da Associação dos Remanescentes do  
Quilombo de Baía Formosa

Fonte: Acervo de Elizabeth Fernandes. 2018. 
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Figura 5: Portal de entrada do Quilombo da Baía Formosa, ponto de encontro no 
território, formado por dois antigos pés de figueira

 Fonte: GT Agrária, 2019.

Figura 6: Membros do GT sendo guiados pela presidente Elizabeth  
durante caminhada de reconhecimento e medição sobre a área cuja  

retomada é pleiteada pela comunidade

 Fonte: GT Agrária, 2019.
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Figura 7: Devolutiva à comunidade dos mapas resultantes do processo de  
cartografia social na sede da Associação

 Fonte: GT Agrária, 2019.

Figura 8: A presidente Elizabeth Fernandes durante sua fala na única audiência 
pública promovida pelo MPF em consulta prévia ao megaempreendimento Aretê

 Fonte: Acervo de Elizabeth Fernandes, 2018.



SÉRIE IV

Silvicultura no estado do Rio de Janeiro

Por onde passei, 
Plantei
a cerca farpada,
plantei a queimada.

Por onde passei,
Plantei
a morte matada.

Por onde passei,
matei
a tribo calada,
a roça suada,
a terra esperada...

Por onde passei,
Tendo tudo em lei,
eu plantei o nada.

(Confissões do Latifúndio – Pedro Casaldáliga)

O Estado do Rio de Janeiro tem sido nos últimos anos o espaço prefe-
rencial de instalação de grandes projetos de desenvolvimento que tem 
transformado o território fluminense. No que tange ao espaço agrário, 
nos últimos dezessete anos (2001-2018), o Estado do Rio de Janeiro vem 
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sendo palco da tentativa de expansão do plantio comercial, em larga esca-
la de Eucalipto, incentivado em grande parte pelas empresas do setor de 
papel e celulose, siderúrgicas e outras demandantes regionais de madeira. 

O discurso pró-empresarial do governo estadual, nas gestões de Ga-
rotinho – Sérgio Cabral – Pezão, associado aos interesses de instituições 
como a FIRJAN, possibilitou por um tempo, um forte alinhamento ao 
contexto de expansão geográfica do agronegócio da madeira à nível na-
cional, incorporando o setor a uma agenda política de desenvolvimento 
considerada até então como estratégica para o governo do Estado do Rio 
de Janeiro. 

O projeto da silvicultura comercial, assim como os grandes projetos 
que foram desenvolvidos no território fluminense na última década, fo-
ram apoiados, segundo o governo do Estado, numa lógica capitalista de 
“interiorização dos investimentos” pelas regiões de governo, fortemente 
marcadas por um desenvolvimento desigual. 

Apesar da aliança entre Estado, agronegócio e grandes grupos empre-
sariais que visavam promover a silvicultura comercial no Rio de Janeiro, 
notadamente o cultivo de Eucalipto para fins industriais, houve ao longo 
desses anos avanços e recuos, promovidos ora por questões políticas ora 
por questões econômicas. 

Com isso, o presente memorial busca dar visibilidade as formas/con-
teúdo de apropriação e produção do espaço agrário fluminense a partir 
do cultivo comercial de Eucalipto. Esses registros são frutos de inquietu-
des surgidas ao longo dos últimos anos e são decorrentes da observação 
de transformações espaciais tendo o cenário rural como pano de fundo. 

O memorial é sobretudo, um registro da necessidade de que todos 
aqueles envolvidos na luta pela justiça socioambiental, possam estar vi-
gilantes, mantendo a mobilização e a resistência política cotidianamente, 
pois as bases normativas e de planejamento territorial já foram estabele-
cidas pela aliança entre o Estado e o agronegócio, com objetivo de trans-
formar o território fluminense num grande Deserto Verde. 
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Figura 1: Plantio de eucalipto associado a pastagem

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.

Figura 2: Plantio de eucalipto em consórcio com o cultivo de café

Fonte: Acervo GTAgrária, 2018.
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Figura 3: Área de pastagem degradada

 Fonte: Acervo GTAgrária, 2018.

Figura 4: Eucalipto para uso como lenha (cavaco)

 Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.
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Figura 5: Plantio de eucalipto na região metropolitana do Rio de Janeiro

 Fonte: Acervo GTAgrária, 2018.

Figura 6: Plantio de eucalipto na fazendo Santa Monica

Fonte: Acervo GTAgrária, 2018.
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Figura: 7: Plantio de eucalipto no bairro Chacrinha, Valença – RJ

Fonte: Acervo GTAgrária, 2011.
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