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RESUMO 

 

O sistema brasileiro de unidades de conservação da natureza prevê que a participação social na 
gestão de áreas protegidas se dê através de conselhos gestores, nos quais devem atuar 
conjuntamente representantes da sociedade política e da sociedade civil. Partindo de um 
referencial teórico fundamentado no materialismo histórico dialético, à luz da Ecologia Política, 
esta pesquisa objetiva analisar o potencial político-pedagógico destes conselhos na ampliação e 
qualificação da participação de movimentos sociais em conflitos socioambientais, a partir do 
estudo de caso do processo de licenciamento ambiental do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro – Comperj na região do Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central 
Fluminense. Tensões e conflitos de interesse havidos durante o processo de licenciamento, no 
qual participaram conselhos de unidades de conservação da região, foram pesquisados por meio 
de análise documental, através da qual foram constatados severos impactos socioambientais 
gerados pela expansão da indústria petrolífera na região do empreendimento, que vieram a 
motivar a emergência de movimentos de resistência da sociedade civil voltados à defesa de seus 
territórios. Tal mobilização social, baseada em atividades realizadas dentro e fora do âmbito dos 
conselhos, chegou a lograr um improvável desfecho quanto à manutenção da inviolabilidade do 
manguezal protegido pela APA Guapimirim no fundo da baía de Guanabara – fundamental para 
a conservação ambiental e a reprodução sociocultural de comunidades tradicionais locais – ante 
interesses e tratativas do empreendedor e do Estado para utilização da área para fins industriais. 
A percepção de conselheiros da sociedade civil com envolvimento destacado nos conflitos 
investigados foi analisada através da aplicação de entrevistas semiestruturadas, que vieram a 
revelar aspectos da dimensão político-pedagógica dos conselhos. Consideradas e ressalvadas as 
limitações inerentes à capacidade de atuação de conselhos perante um contexto sócio-político 
neoliberal, a partir das informações levantadas no caso e do trabalho analítico subsequente foram 
definidos alguns apontamentos no sentido de potencializar a efetivação dos conselhos de 
unidades de conservação como instrumentos de aprimoramento da participação social e da 
resistência local em conflitos socioambientais: a necessidade de clareza dos conselheiros quanto 
aos limites políticos dos conselhos perante uma sociedade classista; a ênfase no protagonismo 
dos movimentos sociais e representações de populações tradicionais; e o entendimento dos 
conselhos como trampolins político-pedagógicos para ações sociais desvinculadas de amarras 
institucionais. 
 

Palavras-chave: Participação social, Políticas públicas ambientais, Unidades de conservação, 
Ecologia Política, Educação Ambiental 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian system of environmental protected areas foresees that social participation in these 
areas be given through management councils, in which representatives of political society and 
civil society should work together. Through the lens of dialectical historical materialism, as 
considered by Political Ecology, this research aims to analyze the political-pedagogical potential 
of these councils in the expansion and qualification of the participation of social movements in 
socio-environmental conflicts, based upon the case study of the process of environmental 
licensing of the Rio de Janeiro Petrochemical Complex – Comperj in the region of Mata 
Atlântica Central Fluminense Mosaic of Protected Areas. Tensions and conflicts of interest 
during the licensing process, in which councils of conservation units of the region participated, 
were researched through documentary analysis, which verified the severe socio-environmental 
impacts generated by the expansion of the petroleum industry in the region of the project, which 
have motivated the emergence of civil society resistance movements focused on the defense of 
their territories. This social mobilization, based on activities carried out inside and outside the 
councils, reached an improbable achievement regarding the preservation of the inviolability of 
the protected mangrove protected by APA Guapimirim at Guanabara Bay - fundamental for 
environmental conservation and socio-cultural reproduction of local traditional communities - 
before the interests and negotiations of the entrepreneur and the State to use the area for 
industrial purposes. The perception of civil society councilors with relevant involvement in the 
conflicts investigated was analyzed through the application of semi-structured interviews, which 
revealed aspects of the political-pedagogical dimension of the councils. Considering the 
limitations inherent in council's capacity to act in a neoliberal socio-political context, from the 
information gathered in the case and the subsequent analytical work some notes were defined in 
order to enhance the effectiveness of the councils of conservation units as instruments 
Improvement of social participation and local resistance in socio-environmental conflicts: the 
need for clarity of understanding of councilors regarding the political limits of councils before a 
class society; the emphasis on the protagonism of social movements and representations of 
traditional populations; And the understanding of councils as political-pedagogical trampolines 
for social actions unrelated to institutional ties. 
 

Keywords: Social participation, Environmental public policies, Protected areas, Political 
Ecology, Environmental education 
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1. Introdução 

 

1.1 Apresentação do pesquisador: motivações e implicações 

A ideia da presente tese de doutorado nasceu e amadureceu a partir de meu envolvimento 

direto com gestão de unidades de conservação e projetos de inclusão social. 

Em novembro de 2003, assumi a chefia da APA Guapimirim, com um misto de 

motivação e apreensão. Motivação pela oportunidade de aplicar na prática minha formação como 

biólogo, em um ambiente de manguezal com influência de atividades petrolíferas, tema que já 

tinha sido meu foco de estudo na graduação e no mestrado. Por outro lado, apreensão por 

considerar-me muito jovem – tinha 25 anos – para assumir a direção de uma unidade de 

conservação federal localizada em ambiente sabidamente conflituoso, como a baía de 

Guanabara. Além de pouca idade, também tinha pouquíssima experiência no serviço público 

federal, onde havia ingressado através de concurso público apenas um ano antes, no IBAMA. 

 Logo nos primeiros dias frente à APA Guapimirim percebi a baía de Guanabara como um 

ambiente rico em contrastes. A exuberância do manguezal protegido no fundo da baía chocava-

se com a agressiva poluição industrial e orgânica que havia fora da unidade de conservação. A 

pobreza dos caranguejeiros, sirizeiros e demais pescadores artesanais contrastava com a pujança 

econômica da metrópole carioca, vizinha a apenas 50 km. Mas o mais incômodo contraste, 

aquele que feria diretamente minha imatura percepção acerca das injustiças do Estado brasileiro, 

era notado nos instrumentos que dispunha para promover o ordenamento ambiental da região. Se 

eu flagrasse um pescador artesanal infringindo alguma norma ambiental havia à minha 

disposição meios bem corriqueiros e consolidados para puni-lo. Se o encontrasse, por exemplo, 

pescando com sua rede em local proibido, o procedimento a ser seguido era simples. Sua rede 

seria apreendida, seria lavrado um auto de infração com uma multa certamente muito superior à 

sua capacidade financeira e ele ainda estaria sujeito a responder a um inquérito criminal. 

Entretanto, se recebêssemos uma denúncia de um crime praticado por alguma indústria, o 

procedimento era diferente. Digamos que tivesse sido constatado um lançamento de efluentes 

poluidores nos rios protegidos pela APA. Caso não houvesse flagrante, a multa não poderia ser 

imediata, pois haveria de se esperar laudos químicos que atestassem a poluição. Os caminhos 
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burocráticos para este tipo de fiscalização eram sinuosos e desestimulantes. Os exemplos de 

casos anteriores que pudessem pautar a atuação fiscalizatória eram raríssimos, quando 

comparados aos casos de autuação sobre infrações praticadas pela comunidade local. Além disso, 

as indústrias dispunham de condições para contar com amplo apoio técnico e jurídico, o que 

estendia longamente os processos de responsabilização administrativa e penal. À época, um 

fiscal de minha equipe resumiu, com um misto de sinceridade e sarcasmo, aquele dilema: “É 

muito mais fácil a gente multar gente pobre. Dá menos dor de cabeça depois”. 

 Aquela constatação me incomodou profundamente. Era verdade. Dispúnhamos de muitas 

ferramentas para enquadrar os “pequenos”, ao tempo que patinávamos em inúmeros entraves 

para fiscalizar os “grandes”. Ainda que a legislação ambiental se apresentasse como isonômica 

em seu conteúdo positivado, na prática a aplicação efetiva da lei dependia diretamente da 

condição econômica do infrator. Conservação ambiental e inclusão social pareciam tão 

integradas quanto água e óleo. 

 A indústria do petróleo pairava como ameaça aos pescadores artesanais, usuários 

tradicionais das águas da baía de Guanabara. Eu havia estudado no mestrado, através da 

perspectiva da economia ecológica, o grave acidente havido na baía de Guanabara em janeiro de 

2000, quando o rompimento de um duto da Refinaria Duque de Caxias despejou 1,3 milhão de 

litros de óleo nas águas da baía (COELHO, 2002). Os pescadores, unanimemente, identificavam 

neste episódio um grave impacto sobre a oferta e qualidade do pescado da baía. Até hoje não 

foram indenizados. Desde então, a relação conflituosa entre a indústria do óleo e os trabalhadores 

das águas só se agravou, culminando com a chegada do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro e seus empreendimentos associados, objeto de análise do presente estudo. 

 A cada dia ficava mais claro que a principal ameaça ao equilíbrio ecológico daquele 

ambiente não era a pesca predatória praticada pelos moradores da região, mas sim os impactos 

oriundos das atividades urbanoindustrais no entorno da baía. Entretanto a cultura institucional 

prevalente nos órgãos ambientais, reforçada pelo posicionamento majoritário de ambientalistas e 

pesquisadores, orientava o monitoramento e controle das atividades praticadas pelas populações 

locais como melhor estratégia para assegurar a conservação daquele ecossistema. Tal posição, 

amparada por um lado pelo viés de comando e controle dos órgãos governamentais e, por outro, 
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pelo olhar científico pautado quase que exclusivamente sobre as ciências naturais –

especialmente, a biologia da conservação - desfraldava diante de meus olhos um cenário 

profundamente injusto com as populações mais desfavorecidas e ineficiente sob o próprio ponto 

de vista da conservação, já que concentrava-se em pressões menos significativas ao ecossistema 

– o uso tradicional de seus recursos naturais -, ao tempo que desviava a atenção da fonte de 

pressão mais impactante – a atividade industrial. 

 A situação de fragilidade dos pescadores era agravada por sua desarticulação comunitária, 

dispersos entre colônias de pesca pouco atuantes e controlados por lideranças autoritárias 

inseridas no “jogo político” do Estado. Analogamente, constatei uma lamentável desarticulação 

entre as unidades de conservação da região; cada uma cuidando do seu próprio “quintal” – o 

território especificamente definido por seus limites legais – sem iniciativas integradoras que 

pudessem estimular uma conjunção de esforços para fazer frente aos consideráveis desafios 

socioambientais da região. Frente à desarticulação dos pescadores estruturamos o conselho 

gestor da APA (COELHO, 2011), fomentamos a criação de cooperativas e estimulamos sua 

organização associativa (HERRERA et al, 2009), o que influenciou o surgimento da Associação 

dos Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR (SOARES, 2012; DIAS et 

al, 2013; FAUSTINO & FURTADO, 2013). Frente à desarticulação das unidades de 

conservação começamos, em 2004, a discutir a implantação de um mosaico de unidades de 

conservação, que nasceu como mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, em 2006, 

agregando 25 unidades de conservação (LINO & ALBUQUERQUE, 2007; TAMBELLINI, 

2007; MELO, 2012). Tive a satisfação de presidir o conselho do mosaico por dois mandatos, de 

2006 a 2010. 

 Em 2007 se deu início ao processo de licenciamento ambiental do Comperj, o maior 

empreendimento industrial da história do estado do Rio de Janeiro. De lá pra cá, a tensão entre 

conservação ambiental, participação social e atividade industrial se intensificou. É exatamente 

sobre estas tensões que a presente tese pretende se debruçar. 

 Após duros embates durante o licenciamento, tanto da estrutura principal do Comperj 

quanto de seus empreendimentos associados (CHAVES, 2011; PINTO, 2013; NEVES, 2013; 
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SOARES, 2012; DIAS et al, 2013; FAUSTINO & FURTADO, 2013), me afastei da chefia da 

APA Guapimirim em 2012 e ingressei no doutorado em 2013, no programa EICOS. 

 A escolha deste programa para desenvolvimento do presente estudo justifica-se pela 

afinidade temática entre a questão motivadora da tese (qual seja, participação social e conflitos 

socioambientais em áreas protegidas) com a expertise do EICOS. Por um lado, o programa 

orienta-se à investigação, a partir do arcabouço teórico das ciências humanas e sociais, do 

comportamento de comunidades locais frente a questões psicossociais e socioambientais (no 

âmbito da Psicossociologia de Comunidades); por outro, acumula experiência em estudos de 

caso concernentes à conservação da sociobiodiversidade, à gestão de unidades de conservação e 

a conflitos socioambientais (no âmbito da Ecologia Social). 

 Esta tese é um esforço do pesquisador, servidor público e socioambientalista que aqui se 

apresenta em analisar, com o devido rigor exigido pelas ciências sociais, o papel dos conselhos 

gestores de unidades de conservação e mosaicos na ampliação da participação social e da 

resistência de populações locais frente a pressões de grandes empreendimentos poluidores. É 

ainda a esperança de que o caso aqui estudado possa auxiliar pesquisadores, servidores, 

moradores e demais envolvidos com áreas protegidas em casos de conflitos socioambientais 

semelhantes, Brasil afora. 

 

1.2 Objetivos e relevância acadêmica 

 A participação da sociedade na formulação, gestão e monitoramento da política ambiental 

pública é prevista desde os primeiros marcos legais editados no país nesta matéria. Exemplos 

marcantes deste fato são a exigência de audiências públicas no processo de licenciamento 

ambiental de grandes empreendimentos, prevista na Lei 6938/81, que instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente, e, principalmente, a orientação constitucional que baliza toda 

legislação ambiental brasileira, contida no artigo 225 da CF: “Todos têm direito ao meio 

ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988; grifos meus). 
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Como se lê, o dispositivo constitucional é claro ao empoderar a coletividade como agente 

ativo na política ambiental e na garantia do ambiente como bem comum. 

 Gestada em ambiente histórico-político transicional, na passagem do regime militar à 

redemocratização nacional, a política ambiental brasileira já nasceu imersa no desafio de 

efetivamente fazer valer o que propugnavam as orientações legais. Se por um lado a premissa da 

participação social já se apresentava nas primeiras normas legais ambientais (FERREIRA, 2004), 

por outro as décadas repressivas precedentes não haviam estimulado esta mesma participação 

(DOMINGUEZ, 2014). Havia, portanto, grande lacuna entre o mundo das leis e o mundo das 

práticas sociais. 

 Tal lacuna ainda não foi superada. Muitos avanços se deram, há de se reconhecer, dentre 

os quais destaca-se a exigência de composição de conselhos gestores, com participação direta da 

sociedade civil, em todas as unidades de conservação do país, contida na Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal 9985/2000). Entretanto a efetivação 

da participação social na política ambiental brasileira ainda é fundamentalmente um desafio a ser 

alcançado. 

A presente tese é voltada ao tema da participação social em unidades de conservação, 

tanto através dos conselhos gestores das mesmas, como por meio de conselhos gestores 

ampliados, designados para assessorar um recente instrumento de gestão ambiental pública: os 

mosaicos de unidades de conservação. A hipótese principal que se delineia na tese é: conselhos 

gestores de unidades de conservação e mosaicos têm potencial de ampliar a participação 

social e a resistência local em conflitos socioambientais1. O objetivo geral do trabalho é, a 

partir de uma análise crítica da referida premissa, analisar o papel político-pedagógico de 

                                                           
1 Entende-se aqui a categoria potencial conforme a abordagem filosófica clássica, consoante a metafísica 
aristotélica, desenvolvida como resposta à questão pré-socrática do movimento dialético do real. Ante às distintas 
percepções de Heráclito (fluidez permanente de todas as coisas) e Parmênides (monismo ou imobilismo do ser), 
Aristóteles compreende o movimento do real (devir) como passagem da potência para o ato. Todo ser tende a atuar 
(tornar atual) a forma que tem em si como potência. Neste sentido, potência configura a capacidade de realização do 
ato; não é o ato em si, mas o que o precede, o contém e o possibilita (ARANHA & MARTINS, 1986). 

A formulação da hipótese da presente tese, portanto, ao recorrer à categoria potencial sob o prisma aristotélico, 
não afirma que os conselhos gestores necessariamente ampliam a participação social e a resistência local, mas que 
podem vir a fazê-lo. 



20 
 
 

 
 

conselhos gestores de unidades de conservação e mosaicos, na ampliação e qualificação da 

participação de movimentos sociais em conflitos socioambientais. 

Para tanto, será analisado um caso de conflito socioambiental envolvendo atividades 

industriais e conservação da sociobiodiversidade: a implantação do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro – Comperj na região do mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense. Será 

investigado como os conselhos gestores da APA Guapimirim/ ESEC Guanabara2 e do mosaico 

Central Fluminense agiram e reagiram perante o crescimento recente da indústria petrolífera na 

região hidrográfica da baía de Guanabara-RJ, capitaneado pela instalação do Comperj. Pretende-

se avaliar, desta forma, como conselhos gestores de unidades de conservação podem favorecer o 

empoderamento3 de movimentos sociais, bem como a resistência local frente a impactos de 

grandes empreendimentos industriais. 

Quanto ao estudo da implantação do Comperj será empregado como recorte investigativo 

o processo de licenciamento ambiental deste empreendimento e de alguns empreendimentos 

menores associados. Conforme a legislação ambiental brasileira, para que um empreendimento 

potencial ou efetivamente poluidor sobre o ambiente seja implantado é necessário que o mesmo 

seja submetido a um processo de licenciamento perante os órgãos ambientais (CONAMA, 1986) 

– que deve assegurar a oitiva das populações locais afetadas (CONAMA, 1990). Quando a área 
                                                           
2 Estas duas unidades de conservação têm sua gestão integrada, compondo um NGI (núcleo de gestão integrada) 
(vide apêndice 4) . Há somente um conselho gestor para ambas UCs. 
3 O conceito de empoderamento (empowerment) origina-se nas ciências sociais e na pedagogia estadunidense, à 
partir da interpretação de movimentos emancipatórios havidos a partir da segunda metade do século XX, como as 
lutas feministas e em defesa das populações afrodescendentes. Segundo Meirelles e Ingrassia (2006) “esses 
movimentos emancipatórios atuavam em nome da pretensa cidadania pautada no aumento da auto-estima, sobretudo 
no que se refere à dimensão individual e psicológica – dimensão, esta, que é característica dos valores hegemônicos 
da sociedade estadunidense em vista da preponderância de valores individualistas e meritocráticos que têm na ideia 
do self-made man sua maior expressão”. A partir da ampliação deste conceito individualista, Paulo Freire elaborou a 
categoria do “empoderamento de classe social” que deverá “estar pautado num movimento dialógico e em uma 
pedagogia situada, do contrário, torna-se vazio de sentido e somente serve à reprodução de relações de dominação 
construídas historicamente. 

Nas palavras de Paulo Freire: “a questão do empoderamento de classe social envolve a questão de como a classe 
trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção do 
poder político. Isto faz do empoderamento muito mais do que um invento individual ou psicológico. Indica um 
processo político das classes dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo processo histórico 
de que a educação é uma frente de luta (FREIRE, 1986 apud MEIRELLES & INGRASSI, op. cit.). 

Na mesma toda, desenvolve Baquero (2005), apontando o papel do educador/pesquisador quanto suas 
possibilidades e limitações no âmbito do empoderamento de classe social: “o ponto de vista de uma educação 
crítica, os educadores não podem ‘dar poder a pessoas’ mas podem torná-las capazes de aumentar suas habilidades e 
recursos para ganhar poder sobre suas vidas”. 

É sob o prisma freiriano que se emprega aqui o conceito de empoderamento. 
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de influência do empreendimento abrange unidades de conservação, devem-se incorporar no 

processo de licenciamento análises técnicas específicas quanto aos potenciais impactos sobre a 

conservação da biodiversidade protegida pelas UC afetadas (BRASIL, 2000; CONAMA, 2010). 

Cabe a cada UC afetada debater a matéria junto a seu conselho gestor, de modo a assegurar a 

participação da sociedade civil envolvida no caso. Desta forma, o processo de licenciamento 

deve ilustrar, sintetizar e formalizar as tensões existentes entre os interesses empresariais e 

econômicos concernentes ao empreendimento em tela, em relação a seus efeitos sobre a natureza 

e a sociedade local. Decorre desta premissa a escolha do processo de licenciamento do Comperj - 

enfatizando o papel dos conselhos gestores das unidades de conservação envolvidas - como 

recorte temático a ser aplicado na presente tese. 

Assim, como suporte à análise do objetivo geral da tese, são desdobrados dois objetivos 

específicos: 

· apontar tensões e conflitos de interesse havidos no processo de licenciamento ambiental 

do Comperj, no qual participaram os conselhos gestores de unidades de conservação e do 

Mosaico Central Fluminense; 

· analisar a percepção de conselheiros da sociedade civil com envolvimento destacado nos 

conflitos investigados, quanto ao funcionamento, potencialidades e limites dos conselhos. 

Considerando os objetivos geral e específicos da tese se esboça a relevância acadêmica do 

tema deste estudo. Inscrita no âmbito da Ecologia Política, a presente investigação está alinhada 

ao escopo destes campos científicos, à medida que se dispõe a analisar conflitos 

socioambientais a partir de uma perspectiva crítica, onde aspectos políticos, econômicos e 

sociais ganham relevo. Como ciência interdisciplinar, a Ecologia Política emprega elementos 

teóricos e metodológicos das ciências sociais para elucidação de casos comumente analisados à 

luz das ciências naturais – tal é orientação epistemológica geral desta tese. Espera-se, desta 

forma, contribuir para o aprimoramento deste campo acadêmico com a análise de um conflito 

socioambiental de grande envergadura e repercussão - seja na academia, seja na sociedade - 

ocasionado pela implantação de um grande empreendimento industrial (Comperj) em uma 

região rica em biodiversidade, mas carente em desenvolvimento e igualdade social (entorno da 

baía de Guanabara). Mais além, espera-se através das conclusões alcançadas e do apontamento 
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de diretrizes pragmáticas contribuir para o aprofundamento da associação entre teoria 

acadêmica e práticas institucionais e sociopolíticas, também este um objetivo almejado por 

grande parte dos estudos desenvolvidos no campo da Ecologia Política. Algumas premissas 

teóricas e categorias conceituais da Ecologia Política são introduzidas na seção 1.4. 

 

1.3 Metodologia 

Esta tese se debruça sobre um estudo de caso (cf. YIN, 2001)4, qual seja, a atuação dos 

conselhos da APA Guapimirim/ ESEC Gunabara e do mosaico de unidades de conservação da 

Mata Atlântica Central Fluminense no processo de licenciamento ambiental do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro e empreendimentos associados. Além deste recorte temático 

(i.e., processo de licenciamento ambiental do Comperj), o estudo de caso está delimitado 

também por um recorte temporal: de 2006 (ano do reconhecimento oficial do Mosaico Central 

Fluminense e do início do processo de licenciamento ambiental do Comperj) a 2013 (ano 

anterior à deflagração da Operação Lava Jato - série de investigações criminais sobre atividades 

ilícitas da Petrobras, envolvendo vários contratos e obras da empresa, incluindo o Comperj - a 

partir da qual a implantação do empreendimento foi drasticamente desacelerada até ser 

interrompida, o que também interrompeu o processo de licenciamento). 

 Para analisar o caso estudado os instrumentos de coletas de dados empregados foram: 

· observação direta, a partir da memória de eventos vivenciados e de anotações realizadas, 

em razão da vivência profissional do pesquisador com o caso estudado (VASCONCELOS, 

2011); 

· fontes bibliográficas, abrangendo artigos científicos, livros, dissertações e teses afetos ao 

caso estudado e ao arcabouço teórico-metodológico empregado, consultados como material 

impresso e em bases e portais acadêmicos virtuais; 

                                                           
4 Yin afirma que” um estudo de caso é uma investigação empírica que: investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos”. O autor complementa sua definição afirmando que “a investigação de um estudo de caso 
enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados 
e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências (...) e, como outro resultado, beneficia-se do 
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados” (op. cit., p. 32-33). 
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· análise documental: considerando o envolvimento direto do pesquisador com o caso houve 

facilidade de acesso a farto material documental. Foram utilizados documentos emitidos no 

período de 2006 a 2013 (recorte temporal do estudo de caso), referentes ao processo de 

licenciamento ambiental do Comperj e de seus desdobramentos socioambientais, além de 

amplo acervo da imprensa escrita e audiovisual. Dentre os principais documentos 

institucionais analisados destacam-se: 

· estudos de impacto ambiental (EIA) e relatórios de impactos sobre o meio 

ambiente (RIMA) do Comperj e de empreendimentos associados (e.g., 

hidrovia no rio Guaxindiba, estrada de acesso principal ao Comperj, estrada 

especial para equipamentos pesados, sistemas de oleodutos e gasodutos na 

baía de Guanabara); 

· Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara; 

· termos de referência emitidos pela FEEMA e pelo INEA para embasar a 

realização dos estudos ambientais pela Petrobras; 

· licenças prévias e de instalação do Comperj e de empreendimentos 

associados; 

· ações civis públicas impetradas pelos Ministérios Públicos federal e estadual; 

· relatórios e pareceres técnicos emitidos por INEA, IBAMA e ICMBio; 

· ofícios e memorandos expedidos e recebidos pela APA Guapimirim e pelo 

mosaico Central Fluminense; 

· atas das reuniões dos conselhos da APA Guapimirim/ ESEC Guanabara e do 

mosaico Central Fluminense; 

· atas das audiências públicas dos processos de licenciamento do Comperj e 

empreendimentos associados; 

· moções de entidades públicas e da sociedade civil organizada afetas ao 

licenciamento do Comperj e empreendimentos associados. 

· entrevistas semiestruturadas: de modo a analisar a percepção de conselheiros da sociedade 

civil envolvidos no caso foram aplicadas entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2007; 

TRIVIÑOS, 2008), à interpretação das quais se aplicou o método de análise de conteúdo 
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(GIL, 1990). Segundo Triviños (2008) “a forma semiestruturada ao mesmo tempo que 

valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias”. A partir dessa premissa 

optou-se por enfatizar a dimensão qualitativa5 das entrevistas procurando apreender a 

percepção acerca dos conflitos investigados de três entrevistados representantes da sociedade 

civil, com participação destacada nos conselhos gestores estudados durante o processo de 

licenciamento do Comperj. 

· um representante da Associação de Homens e Mulheres do Mar – AHOMAR 

(conselheiro da APA Guapimirim-ESEC Guanabara); 

· um representante da comunidade de pescadores e caranguejeiros de Itambi 

(conselheiro da APA Guapimirim-ESEC Guanabara); 

· um representante da ONG Innatus (secretaria-executiva do conselho do 

mosaico Central Fluminense). 

 

O roteiro de entrevista aplicado (apêndice 1) foi acompanhado de Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (apêndice 2) - firmado por todos os entrevistados -, 

devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas da UFRJ, através do parecer 1871058 – CEP/CFCH/UFRJ (anexo 1). 

 

1.4 Perspectiva teórica e base conceitual: materialismo histórico dialético, à 

luz da Ecologia Política 

A presente pesquisa adota como perspectiva teórico-metodológica o materialismo 

histórico dialético. Tal orientação epistemológica indica uma postura crítica perante o tema 

estudado e assume como premissa a injustiça estrutural existente na sociedade de classes. 

Entende-se a realidade social como arena de conflitos, oriundos determinantemente6 da 

                                                           
5 Gil (op. cit.) define a análise de conteúdo como: “uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e 
qualitativa do conteúdo das comunicações”. 
6 Determinação, conforme Loureiro (2012), “significa que resultados de um processo são frutos de mediações 
múltiplas. Estes resultados, por sua vez, estabelecem condições prévias aos acontecimentos posteriores, estados de 
permanência, estruturas que permitem afirmar e apreender tendências que se objetivarão ou não na permanente 
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distribuição desigual da propriedade sobre os meios de produção. Tal perspectiva vincula 

indissociavelmente a dimensão teórica com a práxis, de modo que a presente pesquisa pauta-se 

tanto na interpretação teórica dos fatos analisados, como no envolvimento empírico com os 

mesmos. Este envolvimento não se apresenta como neutro, mas ao contrário assume uma 

perspectiva popular de transformação social, identificando como arcabouço econômico da 

injustiça estrutural societária o modo de produção capitalista.  

Nesse contexto, o papel do pesquisador deve exceder os limites da mera construção 

teórica, alcançando necessariamente a dimensão da práxis. A relação dialética entre teoria e 

prática está presente desde os primórdios do marxismo: já em “A Ideologia Alemã”, Marx e 

Engels (1998) introduzem este argumento. Entretanto é em Gramsci que tal tese alcança seu 

pleno desenvolvimento, através do conceito de intelectual orgânico (GRAMSCI, 1982). Gramsci 

situa o papel do intelectual na realidade histórica vivida, afastando-o da propalada neutralidade 

científica. Segundo Semeraro: 

 

esta visão totalmente inovadora e revolucionária rompe com a concepção do intelectual 
superior e separado, com o filósofo detentor da verdade e guia da pólis que se formou a 
partir da tradição platônica do filósofo-rei. Ou seja, em Gramsci, o intelectual desce à 
realidade concreta, com suas contradições e dinâmicas materiais, procurando não apenas 
compreendê-la, mas também trabalhá-la (SEMERARO, 2006; grifos no original).7 

 

A perspectiva do materialismo histórico-dialético sustenta-se na objetividade. Isso não 

quer dizer que esteja desprovida de intencionalidade, nem que seu viés materialista –

diferentemente do que o senso comum associa a este termo – indique apego a bens materiais ou 

leve ao entendimento de que a realidade esgote-se nos processos físicos. Segundo Mota: “Como 

disse o próprio Marx, materialismo abstrato e espiritualismo abstrato tocam-se, e não se trata de 

                                                                                                                                                                                           
dialética necessidade-liberdade, estrutura-sujeito. Com o entendimento do que é uma determinação, nem o sujeito é 
livre e tudo o que acontece é aleatório, nem o sujeito está preso a uma relação mecânica com a base econômica, 
reproduzindo-a passivamente. Em termos ambientais, significa reconhecer que a realidade é complexa, e que não dá 
para dissociar aspectos sociais dos ecológicos na compreensão dos problemas existentes em um momento histórico 
específico”. 
7 Conforme já sintetizara Marx, em sua 11ª tese sobre Feuerbach: “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de 
maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo. (MARX, 2003; grifos meus)”. 
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escolher um ou outro, mas a verdade que une os dois para aquém de sua separação” (MOTA, 

2005 apud LOUREIRO, 2014). 

 Ou seja, entende-se aqui a condição materialista como uma condição objetiva. A respeito 

da integração epistemológica entre determinação (vide nota de rodapé 6), materialidade e 

objetividade assim resume Loureiro: “A determinação ser material significa tão somente que são 

as condições objetivas/objetivadas que estabelecem os pontos iniciais de nosso movimento ativo 

no mundo” (LOUREIRO, 2014; grifos no original). 

 Outrossim, nas pesquisas sociais dirigidas a situações envolvendo conflitos de classe, 

assume-se ao adotar a perspectiva do materialismo histórico-dialético uma posição ética solidária 

com as populações afetadas nos conflitos em tela, consoante a prática de uma ciência engajada 

ou cidadã (IRWIN, 1995, 1998; MARTÍNEZ-ALIER, 2009; MARTÍNEZ-ALIER et al, 2011). 

 Segundo Pacheco ecolaboradores: 

 

Tal postura não é contrária às visões científicas da realidade, pois o posicionamento 
solidário deve se apoiar em argumentações legítimas. (...) Quando se adota uma visão 
engajada (...), busca-se uma ética na defesa das populações discriminadas e vulneráveis 
(...), reconhecendo-se a importância das evidências científicas (PACHECO et al, 2013) 

 

1.4.1 Contradição ecológica do capitalismo como premissa da Ecologia Política 

Consoante a perspectiva materialista-histórica adotada nesta pesquisa é importante situar 

a base conceitual aqui empregada, antes de efetivamente adentrarmos no caso estudado. O 

referencial teórico selecionado vem se consolidando em torno do campo teórico que 

hodiernamente as ciências sociais vêm definindo como Ecologia Política. 

 Dupuy esboçou as linhas gerais deste campo teórico em “Introdução à Crítica da Ecologia 

Política” (1980). Parafraseando o título da célebre obra marxiana8, Dupuy assume o viés crítico 

de sua análise sobre a questão ambiental, na qual política e ambiente se associam, ao entender a 

natureza como categoria essencial para se pensar a produção e a organização da sociedade. Por 

                                                           
8 “Contribuição à crítica da economia política”, publicado originalmente em 1859. 
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outro lado, Dupuy vivenciou o surgimento do movimento de contracultura que atingiu a Europa 

e América do Norte nos anos 60 e 70 do século passado, no qual os impactos ecológicos 

negativos decorrentes do modo de produção capitalista foram amplamente evidenciados e 

denunciados. Desta forma, no plano epistemológico a Ecologia Política procura sintetizar a 

crítica à economia política e as questões postas pelo ambientalismo (LOUREIRO, 2012). 

 A Ecologia Política apropria-se da perspectiva marxista referente à análise das 

contradições sociais –vinculada dialeticamente às condições históricas e materiais de produção e 

distribuição - e focaliza sua atenção “nos modos pelos quais agentes sociais, nos processos 

econômicos, culturais e político-institucionais disputam e compartilham recursos naturais e em 

qual contexto ecológico tais relações se estabelecem” (LOUREIRO, op. cit.). Em outras 

palavras, compete à Ecologia Política o estudo dos conflitos socioambientais, motivados pela 

apropriação desigual dos recursos naturais, bem como pela distribuição desigual dos impactos 

gerados pelo uso dos recursos naturais. 

No âmbito da Ecologia Política a crítica ao modo de produção capitalista ocupa posição 

central. Entende-se que tal modo de produção é inerentemente degradante em termos ecológicos, 

pois sua própria dinâmica de produção e reprodução fundamenta-se em ininterrupto crescimento 

econômico, calcado na exploração do trabalho e da terra (i.e., dos recursos naturais oferecidos 

pela terra para satisfação das atividades econômicas)9. Dentro desta perspectiva, não seria 

possível adequar o sistema capitalista de modo a corrigir sua dependência da degradação 

ambiental, ou seja, não é possível tornar o capitalismo ecológico (O´CONNOR, 1994) – 

conforme sugerem economistas e políticos adeptos do “capitalismo verde” ou, mais 

recentemente, da “economia verde” (LANDER, 2011)10.  

                                                           
9 Algumas passagens marxianas elucidam bem a necessária exploração capitalista sobre o trabalho e a terra: 
“Capitalist production (...) develops technology and the combining together of various processes into a social whole, 
only by sapping the original sources of all wealth – the soil and the labourer” (MARX, Capital, apud JOHNSTON, 
1989). 
“all progress in capitalistic agriculture is a progress in the art, not only of robbing the labourer, but of robbing the 
soil; all progress in increasing the fertility of the soil for a giving time, is a progress towards ruining the lasting 
sources of that fertility (MARX, Capital, apud PEPPER, 1993) 
10 Em 2012 – vinte anos após a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) – a cidade 
do Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), cujo 
principal tema foi a “economia verde”. Percebe-se assim que no contexto da política internacional insiste-se na tese 
de que seria possível conciliar um sistema capitalista mais “brando”, ou mais “verde”, que permitiria a sustentação 
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 A contradição ecológica do capitalismo fundamenta-se na necessidade dos agentes 

econômicos privados (empresas) auferirem lucros permanentes e crescentes, de modo a 

sobreviverem no mercado. Uma empresa que reduza sua margem de lucro – baseada, conforme 

amplamente discorrido no campo do materialismo histórico-dialético, na geração de mais-valia – 

tende a sucumbir a suas concorrentes no mercado. Somente através de lucros crescentes, as 

empresas geram capital, que deve ser reinvestido na geração de mais capital, de modo a reduzir 

seus custos de produção. Através de custos de produção reduzidos, as empresas podem praticar 

preços menores no mercado, desbancando concorrentes. Neste sentido, qualquer ação que resulte 

em aumento dos custos de produção (como aumentos salariais ou mais investimento em proteção 

ambiental) é desestimulada, já que pode inviabilizar a permanência das empresas no mercado. 

Ao empresário capitalista é, portanto, necessário acumular e crescer permanentemente, conforme 

afirma Pepper: “de fato, lucros crescentes em vez de lucros estáveis são necessários para 

aumentar a acumulação de capital, de modo a se reinvestir na esperança de se criar ainda mais 

capital. Por definição é disso que se trata o sistema” (PEPPER, 1993; grifos no original).11 

 Para realizar seus ganhos, o empresário capitalista precisa vender seus produtos no 

mercado. Como sua produção precisa ser crescente, analogamente o consumo do que foi 

produzido também precisa crescer continuamente. Para tanto, há no capitalismo um permanente 

estímulo ao consumo, não só de bens e serviços necessários à manutenção orgânica dos 

consumidores, mas também – e, principalmente – de produtos supérfluos, apresentados como 

necessários para sua satisfação subjetiva. A mercadoria oferecida no mercado assume desta 

                                                                                                                                                                                           
deste modo produção com a manutenção do equilíbrio ambiental planetário. Entretanto, o agravamento da 
degradação ambiental em termos globais havido entre as duas conferências (refletido, por exemplo, no agravamento 
das mudanças climáticas, na aceleração da taxa de extinção de espécies e na crescente escassez de insumos básicos 
como a água) indica que a manutenção do modo de produção capitalista em escala global vêm gerando mais 
impactos ao ambiente, e não sua atenuação. Este período entre as conferências é de fato bastante significativo quanto 
à evolução do capitalismo internacional: em 1992, o mundo há pouco testemunhava o débâcle da experiência 
soviética, o que inflou de ânimo os defensores do capitalismo como única alternativa socioeconômica global; em 
2012, o sistema financeiro internacional, após décadas de aprofundamento do capitalismo neoliberal (agora aliviado 
no campo ideológico da necessidade de justificar-se contra modos de produção alternativos, desde a simbólica 
Queda do Muro de Berlim e da concreta desestruturação econômica dos países influenciados pela esfera soviética) 
atravessava a pior crise desde 1929. Ou seja, este intervalo de tempo (1992-2012) resultou, simultaneamente, no 
aprofundamento da dinâmica capitalista neoliberal e no agravamento da degradação ambiental global. Ainda assim, 
nas discussões diplomáticas defende-se uma conciliação entre capitalismo e ecologia, com a roupagem conceitual da 
“economia verde”. 
11 In fact increasing rather than steady profits are needed in order to increase capital accumulation, to reinvest in 
the hope of creating yet more capital. By definition this is what the system is about.(PEPPER, 1993) 
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forma uma aura de necessidade; necessidade esta construída artificialmente pela ideologia 

consumista do capitalismo. Marx desenvolveu amplamente esta temática em sua juventude, na 

elaboração do conceito de fetiche da mercadoria (MARX, 2013). 

Schnaiberg (1980) definiu este ciclo de produção crescente para satisfazer o consumo 

excedente e de consumo crescente para absorver a produção excedente de the treadmill of 

production, aludindo a um ciclo ininterrupto em busca de mais crescimento, que nunca alcança 

sua realização, tal qual um corredor em uma esteira elétrica que continua correndo, mas nunca 

chega a lugar nenhum. 

Ocorre que, diferentemente do ímpeto expansionista do capitalismo – fundamentando na 

necessidade de crescimento ininterrupto -, a base de recursos naturais sobre a qual este sistema se 

sustenta é finita. O ambiente natural é útil ao capitalismo como torneira e pia (tap and sink), ou 

seja, como fonte de recursos e local de descarte para a ciranda econômica (DÉLEAGE, 1994), 

desconsiderando-se sua própria dinâmica natural e, particularmente, sua finitude. Há assim um 

flagrante descompasso entre o espaço-tempo necessário à reprodução do capital 

(necessariamente incessante) em relação ao espaço-tempo necessário à reprodução dos recursos 

naturais (objetivamente finitos); são duas dinâmicas antagônicas, tanto no aspecto econômico, 

quanto no físico (termodinâmico) (GEORGESCU-ROEGEN, 1971; ALTVATER, 1994).12 

                                                           
12 Georgescu-Roegen destaca uma incompatibilidade física intransponível entre qualquer sistema econômico que 
seja orientado pelo crescimento permanente, com a própria realidade físico-natural, em virtude da segunda lei da 
termodinâmica. Muito resumidamente – já que tal tema foge do escopo principal desta tese (para aprofundá-lo vide 
GEORGESCU-ROEGEN, op. cit.) – a segunda lei da termodinâmica afirma que em todas as transformações físicas 
ocorridas na natureza, o produto resultante da transformação contém menos energia disponível (entropia mais alta) 
do que dispunha antes da mesma transformação (entropia mais baixa). Ou seja, em todas transformações havidas na 
natureza, perde-se, irreversivelmente, qualidade de energia disponível para uso, à medida que parte da energia 
utilizada no processo de transformação perde-se no entorno imediato (em termos termodinâmicos, aumenta-se a 
entropia no processo de transformação). 

Desta forma, há uma finitude intransponível no que concerne a utilização de recursos naturais: não se pode 
utilizá-los indefinidamente, em decorrência da segunda lei da termodinâmica. Daí a incompatibilidade intrínseca do 
modo de produção capitalista (baseado no crescimento econômico incessante) em relação à manutenção da base de 
recursos naturais que o sustenta. 

Baseado nesta incompatibilidade física (termodinâmica), Altvater op. cit. aponta a busca pelo lucro, essencial à 
atividade econômica capitalista, como determinante (constitutiva) da condição anti-ecológica deste modo de 
produção: “In (the) concept of surplus, it is possible to see the abstract circularity of the economic process and the 
mismatch between this illusion of a self-feeding quantitative accumulation and the material realities of this process, 
namely, the equality of inputs and outputs in brute energy and material terms, and the qualitative irreversible change 
in entropy and ecological terms. This contradiction is constitutive of the tortured relationship between economics 
and ecology in the capitalist mode of production (grifos meus).” 
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Neste sentido, Quaini (1982) sintetiza que a contradição ecológica do capitalismo é 

resultante da tendência deste sistema “continuamente roer a base de recursos que o sustenta”. 

 

1.4.2 Da acumulação primitiva à acumulação permanente 

A contradição ecológica do capitalismo está intimamente correlacionada com a 

acumulação primitiva, objeto de análise do materialismo histórico-dialético desde suas origens. 

Para se entender o surgimento histórico do modo de produção capitalista é necessário considerar 

a conjuntura socioeconômica que resultou na grande desigualdade entre a nascente burguesia 

europeia e a massiva população rural ou urbano-periférica dos fins do regime feudal. Tal 

considerável desigualdade constituiu-se em fator determinante para consolidação da relação de 

exploração capital-trabalho, incorporada no modelo capitalista de trabalho assalariado. A origem 

da referida desigualdade econômica classista remonta ao processo de acumulação primitiva do 

capital; processo este resultante da exploração direta e violenta das populações mais fragilizadas 

do continente europeu e africano, bem como das populações nativas do chamado Novo Mundo, 

após a descoberta das Américas. Este processo, imediatamente anterior ao sistema capitalista 

propriamente dito, permitiu às elites europeias a acumulação de vultosos recursos materiais – 

como metais oriundos das Américas e amplas extensões de terra no próprio continente europeu 

(daí a profunda associação com os enclousures e com o processo de falha metabólica, analisados 

a seguir) – o que resultou na acumulação de capital necessária para a emergente classe burguesa 

empreender em manufaturas, inicialmente, e indústrias, posteriormente. Acerca da natureza 

expropriatória e violenta da acumulação primitiva de capital, Marx afirma: 

 

O segredo da acumulação primitiva do capital é a expropriação (...). É sabido o grande 
papel desempenhado na verdadeira história pela conquista, pela escravização, pela 
rapina e pelo assassinato, em suma, pela violência (...) Na realidade, os métodos de 
acumulação primitiva nada têm de idílios (MARX, 2013; grifos meus). 

 

 Entretanto o próprio Marx reconheceu que o processo de acumulação primitiva não havia 

se restringido historicamente às vésperas do capitalismo, mas, ao contrário, é uma dimensão 
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necessária para reprodução deste modo de produção, mesmo após seu franco estabelecimento 

mundial. 

Nas obras de divulgação da economia marxista, o capítulo sobre acumulação primitiva é 
frequentemente tratado como uma digressão de Marx, importante é certo, mas de caráter 
apenas histórico e, nessa medida, situada a rigor fora da análise propriamente 
econômica. Nada mais falso. 
(...) Antes de o modo de produção capitalista se impor, foi necessário desfazer a unidade 
original entre os produtores e as condições de produção. (...) Não decorre daí, no 
entanto, que tenhamos de considerar o processo de separação entre os trabalhadores e os 
meios de produção, que constitui a essência dessa acumulação, como um fato concluído 
para sempre, mergulhado na história. Ao contrário: “uma vez existindo o capital, e a 
partir da própria produção capitalista, essa separação se conserva e se reproduz em 
escala cada vez maior”. (...) Essa acumulação transforma em um “processo contínuo o 
que na acumulação primitiva aparece como processo histórico particular 13 
(ROSDOLSKY, 2001) 

 

 Nesta toada, argumenta-se que o processo de acumulação primitiva do capital é, de fato, 

um processo de acumulação permanente, ainda bastante presente, em particular nos países 

periféricos da economia mundial. Não se trata de um processo concluso, ao contrário, a 

usurpação e a apropriação da propriedade social por uma minoria têm características contínuas 

ao longo da história do capitalismo (BRANDÃO, 2010). Para enfatizar a permanência deste 

processo e ressaltar suas características hodiernas, Harvey (2004) sugere os termos acumulação 

por despossessão ou acumulação por espoliação. 

 

Os métodos utilizados são os mais diversos, não deixando nada a desejar em sua 
violência daqueles descritos por Marx durante o processo de acumulação primitiva 
originária. A expropriação e supressão de camponeses, de atividades domésticas e de 
produções e distribuições solidárias. A geração de uma massa redundante de proletários 
destituídos de propriedade. Os subterfúgios e mecanismo de exploração (territorial, de 
classe, de atributos naturais etc.). O uso do território e de seus recursos minerais, água, 
energia etc. até exauri-los. A apropriação do espaço urbano (...) como locus privilegiado 
da acumulação espoliativa. Estes e muitos outros são mecanismos permanentes de 
expropriação (BRANDÃO, 2010). 

 

 Atualmente, a acumulação permanente permite ao capital seguir em expansão 

empregando mecanismos marginais aos sistemas legais e às regras de mercado. Isso se dá através 

                                                           
13 Os trechos destacados são citações de Marx, nos Grundrisse e Teorias da Mais Valia, respectivamente. 
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da despossessão, quando se processa a retirada da posse territorial de populações nativas (e.g., 

indígenas ou populações tradicionais forçadas a se deslocar de suas terras ancestrais) ou 

periféricas (e.g., remoções de favelas e bairros populares)14. Neste movimento expropiatório ou 

espoliativo, áreas anteriormente alheias à economia capitalista de mercado (ou apenas 

tenuemente a ela vinculada, por meio de relações comerciais de baixa monta visando assegurar o 

abastecimento de bens de subsistência não produzidos no próprio território) passam a se integrar 

aos ditames econômico-financeiros do sistema global. Territórios não dominados pelas relações 

capitalistas passam, através da despossessão e da espoliação, a ser incluídos na ciranda 

financeira, desenraizando culturalmente ou enfraquecendo socialmente os laços pretéritos 

havidos em populações nativas ou periféricas. Aqui se dá o que Milton Santos chamou de 

globalização globaritária (SANTOS, 2000), marca do capitalismo global contemporâneo, que – 

em seu movimento expansivo e transnacional – busca “converter” ao sistema-mundo capitalista 

todo o planeta, hegemonizando a economia e a cultura mundial através da sobreposição deste 

sistema a todo e qualquer modo alternativo de organização social.1516 

 

1.4.3 Falha metabólica na relação sociedade-natureza 

Recentemente algumas construções conceituais vêm se destacando no campo da Ecologia 

Política, as quais ajudam a elucidar a integração teórica entre a crítica econômica ao capitalismo, 

de inspiração marxista, com a crítica ecológica ao mesmo modo de produção – esta nascida de 

                                                           
14 É possível também identificar a continuidade do processo de acumulação primitiva do capital em outras matérias 
afetas à questão ambiental, como na apropriação de patentes industriais e farmacológicas por parte de multinacionais 
à partir de conhecimentos ancestrais e espécies mantidas por povos nativos de países tropicais subdesenvolvidos. A 
este repeito, afirma SHIVA (1992) apud O´CONNOR (1994): “(...) the commercial patent holders pay nothing for 
their own continuing use and benefit from the natural germplasms they have taken and recombined. The elaboration 
of tradable property rights in such context is (…) part of the continuing process of primitive accumulation, of a 
violent dispossession of autonomous producers of their means and conditions of production. And it is robbery 
created by science protected by law” (grifos no original). 
15 Recentemente, processos de acumulação permanente por despossessão e espoliação começam a ser investigados 
na América Latina, vide Garzon (2010), no âmbito do agronegócio; Hernández e Bermann (2010), na expansão das 
fronteiras petrolíferas; Ioris (2010), quanto à apropriação dos recursos hídricos; Coelho et al (2010), em relação à 
mineração na Amazônia e Hernández, (2009), quanto à desterritorialização ou desplazamiento de populações nativas 
andinas para dar a lugar a projetos minerários.  
16 Para uma visão integrativa e conceitual acerca das relações entre os processos de deslocalização e conflitos 
ambientais vide Acselrad et al (2004)  
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modo difuso, parte pelo ambientalismo oriundo dos movimentos de contracultura, parte pelo 

crescente acúmulo de evidências científicas sobre a degradação ambiental em âmbito global.  

Dentre tais categorias, interessa principalmente à presente tese o conceito de falha 

metabólica, conforme apresentado por John Bellamy Foster em seu livro “A Ecologia de Marx: 

materialismo e natureza” (2000). Herdeiro da tradição marxista, este autor defende, à luz do 

materialismo histórico, que o modo de produção capitalista gera intrínseca e inevitavelmente 

uma ruptura do metabolismo entre sociedade e natureza. Para desenvolver esta tese, o autor 

resgata a reflexão marxiana17: 

 

A produção capitalista congrega a população em grandes centros e faz com que a 
população urbana tenha uma preponderância sempre crescente. Isto tem duas 
consequências. Por um lado, ela concentra a força-motivo histórica da sociedade; por 
outro, ela perturba a interação metabólica entre o homem e a terra (FOSTER, 2000; 
grifos meus). 

Segundo Foster, Marx propõe que o fluxo circular econômico (metabolismo social) está 

intimamente atrelado à troca material – fluxo circular ecológico- associada à interação 

metabólica entre os seres humanos e a natureza. Ou seja, em Marx, o conceito de metabolismo 

assume tanto um significado ecológico específico quanto um significado social mais amplo. 

 A falha metabólica se dá quando, dentro da sociedade capitalista, a relação metabólica 

entre sociedade e natureza é alienada através da separação entre os seres humanos e as condições 

naturais que formaram a base de sua existência. Outra passagem de Marx (esta extraída dos 

Grundrisse) é ainda lembrada pelo autor para esclarecer a ideia: 

 

Não é a unidade da humanidade viva e ativa com as condições naturais, inorgânicas, de 
sua troca metabólica com a natureza, e daí sua apropriação da natureza, que requer 
explicação, ou é resultado de um processo histórico, mas a separação entre estas 
condições inorgânicas da existência humana e esta existência ativa, uma separação que é 
integralmente postulada apenas na relação do trabalho assalariado com o capital 
(MARX apud FOSTER, 2000). 

 

                                                           
17 Apresentada em “A Indústria e a Agricultura em Larga Escala” no volume 1 do Capital. 



34 
 
 

 
 

 Historicamente a ruptura do metabolismo entre sociedade e natureza começou a se 

processar de modo consistente e determinado a partir da transição do modo de produção feudal 

para o modo de produção capitalista. Nesta passagem, o trabalhador camponês feudal dispunha 

da propriedade ou da posse de seus próprios meios de produção, ou seja, da terra onde plantava e 

colhia. Ainda que em condição de servidão ao senhor feudal, o camponês dispunha então de 

domínio objetivo sobre a produção econômica necessária para sua reprodução orgânica. Não 

havia mediação entre o que produzia e consumia, ou seja, a relação entre produção e consumo 

era direta ou imediata. 

Tal situação impunha restrições ao enriquecimento da classe burguesa europeia que 

começava a emergir, a partir das transações comercias que finalmente se desenvolviam após 

séculos de estrangulamento econômico imposto pela insegurança das invasões bárbaras. 

Entretanto o desenvolvimento da manufatura (que mais tarde culminaria no surgimento da 

indústria) dependia de mão-de-obra, até então escassa nas ainda tímidas aglomerações urbanas, 

onde a burguesia começava a prosperar. Eram necessários trabalhadores livres, 

desterritorializados e desenraizados do mundo rural. Para tanto, o contingente de trabalhadores 

que produzia direta e imediatamente a quase totalidade de seus víveres precisava ser afastado 

desta relação direta com sua produção. Este processo histórico alcançou sua culminância nos 

enclousures ingleses, conforme explica Foster: 

 

O processo de destituição do campesinato tomou a forma do cercamento (enclousures) 
das terras comuns, separando assim os trabalhadores agrícolas livres dos seus meios de 
produção, transformando-os em miseráveis e proletários que só podiam sobreviver 
vendendo sua força de trabalho nas cidades. (FOSTER, 2000). 

 

 Os enclousures marcam enfaticamente a falha metabólica entre sociedade e natureza, 

inscrita histórica e objetivamente nos primórdios do modo de produção capitalista. Com o 

fechamento e expulsão forçada das terras comuns – que permitiam ao campesinato produzir o 

que necessitavam para viver – os trabalhadores rurais alienaram-se do processo produtivo ao 

qual estavam intimamente associados. Para garantir seu sustento, passaram a necessitar da 

mediação do empregador burguês, proprietário dos meios de produção. Alienados dos meios de 
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produção (ou seja, da terra) restou aos camponeses unicamente oferecer sua própria força de 

trabalho como meio para, através do recebimento de salário, adquirir os bens necessários à sua 

subsistência. Quem dispunha da propriedade dos meios de produção (manufaturas, máquinas, 

ferramentas) era agora a emergente classe burguesa. Neste novo arranjo social, o regime de 

servidão feudal – onde a relação do trabalhador com a produção era direta e imediata – deu lugar 

ao regime de trabalho assalariado – onde o trabalhador é alienado dos meios de produção, com 

os quais passa a ter uma relação indireta e mediada pelo dono dos referidos meios. Tal relação, 

contudo, é essencialmente desigual, visto que a obtenção de lucros pelo empregador (proprietário 

dos meios de produção) depende da exploração do empregado (“proprietário” apenas de sua 

força de trabalho), através do processo de geração de mais-valia18. Em suma, alijado da terra, o 

camponês se tornou refém do capital. Novamente Foster elucida: 

 

A condição prévia do capitalismo é a retirada em massa da população do solo, que 
possibilita o desenvolvimento histórico do próprio capital. Isso assume a forma de uma 
crescente polarização das classes da população entre ricos e pobres, da separação 
antagônica entre cidade e campo (reproduzida em escala mundial pelo fato de que 
alguns países se tornam meras áreas de produção agrícola de alimentos)19 (...). 
A transformação da propriedade da terra pelo capital (...) “limpa” (...) a terra das suas 
bocas excedentes, arranca as crianças da terra em que foram criadas e, assim, transforma 
o trabalho no solo em si, que pela sua natureza parece fonte direta de subsistência, numa 
fonte mediada de subsistência, uma fonte puramente dependente de relações sociais 
(FOSTER, 2000). 

 

A alienação entre trabalhador e produção, resultante da apropriação privada dos meios de 

produção pelo capitalista, não se resume aos primórdios do capitalismo, mas perdura até os dias 

atuais, como marca indelével e necessária à reprodução deste sistema produtivo. Expressa de 

outra forma, esta relação impõe a heteronomia (ausência de autonomia) do trabalhador, que se 

encontra dependente das relações sociais do trabalho capitalista, nas quais tem pouco a negociar, 

por possuir apenas sua própria força de trabalho como “moeda de troca”. A heteronomia decorre 

                                                           
18 Foge ao escopo da presente tese descrever pormenorizadamente como de dá a relação desarmônica entre capital e 
trabalho, através do processo de geração de mais-valia. Tal processo foi (e é) amplamente explanado pela tradição 
marxista. Àqueles que procuram uma exposição didática deste conceito seminal para a compreensão do 
materialismo histórico-dialético recomendo os capítulos 15 e 25 de Rosdolsky (2001), respectivamente: “O conceito 
geral e as duas formas de mais-valia” e “A transformação da mais-valia em lucro. A taxa geral de lucro”. 
19 A distribuição internacional desigual entre países periféricos produtores de bens primários (agrícolas) e países 
centrais será melhor desenvolvida na seção 2.1. 
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do fato de que os trabalhadores assalariados produzem bens que não serão utilizados por eles 

mesmos e, por outro lado, consomem bens que não foram por eles produzidos (DUPUY, 2002). 

 

1.5 Plano geral da tese 

Antes de encerrar este capítulo introdutório, de caráter teórico-metodológico, é 

apresentado a seguir o plano geral da tese, como preparação para os capítulos seguintes. 

Este primeiro capítulo iniciou-se com uma apresentação do pesquisador, foram expostas 

as motivações que levaram à presente pesquisa e a implicação do mesmo com o caso estudado. 

Em seguida, foram apontados o objetivo geral (analisar o papel político-pedagógico de 

conselhos gestores de unidades de conservação e mosaicos, na ampliação e qualificação da 

participação de movimentos sociais em conflitos socioambientais) e os objetivos específicos 

da tese, pautados na hipótese central de que conselhos gestores de unidades de conservação e 

mosaicos têm potencial de ampliar a participação social e a resistência local em conflitos 

socioambientais. Na seção “metodologia” a perspectiva do materialismo histórico dialético foi 

explicitada como a orientação epistemológica adotada e foram apresentados os instrumentos 

metodológicos empregados na pesquisa. Encerrando a apresentação do arcabouço teórico foram 

introduzidos conceitos fundamentais da Ecologia Política, campo epistemológico sobre o qual se 

fundamenta a tese. 

No segundo capítulo o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro é contextualizado. 

Inicialmente é esboçada uma breve análise histórica da formação do capitalismo dependente 

brasileiro, passando pela adoção do modelo liberal periférico e desembocando na recente fase 

neodesenvolvimentista, na qual se inscreve o período de implantação do Comperj. A seguir o 

empreendimento é descrito e caracterizado, considerando as relações diretas e indiretas com seu 

entorno. As contradições havidas no processo de licenciamento ambiental do Comperj e os 

principais impactos socioambientais do empreendimento são analisados, com apoio do 

referencial teórico da Ecologia Política. 

O terceiro capítulo apresenta o Mosaico Central Fluminense. Inicialmente as áreas 

protegidas são conceituadas e seu histórico de implementação é apresentado, nos níveis 
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internacional e nacional. Importantes marcos técnico-políticos são apresentados, como a 

Convenção da Diversidade Biológica e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em 

seguida, chega-se ao conceito de mosaicos de unidades de conservação – seu escopo legal, sua 

fundamentação científica, sua ainda incipiente aplicação na política ambiental brasileira. O 

capítulo se encerra com uma análise detalhada do Mosaico Central Fluminense, abordando sua 

origem, constituição e funcionamento, considerando especificamente a presença do Comperj 

dentro de seus limites. 

No quarto capítulo o processo de licenciamento do Comperj é estudado, destacando-se a 

atuação dos conselhos gestores da APA Guapimirim e Mosaico Central Fluminense. 

Preliminarmente são esboçadas considerações conceituais sobre a participação social em 

conselhos gestores, problematizadas a partir da perspectiva gramsciana de Estado ampliado. 

Posteriormente são apresentadas a análise documental do caso estudado - considerando o período 

desde o licenciamento prévio do Comperi até o conflito acerca da questão do transporte de 

equipamentos pesados para o empreendimento – e a análise das entrevistas semiestruturadas 

aplicadas. 

No quinto e último capítulo são apresentada a conclusão e as considerações finais da 

pesquisa. A hipótese e o objetivo central da tese são retomados, com a propositura de 

apontamentos visando a ampliação e qualificação da participação social em conselhos gestores 

de unidades de conservação e mosaicos. 
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2 Contextualização do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

 

Exposta no capítulo anterior a premissa que ampara teoricamente esta tese – a contradição 

ecológica do capitalismo, associada ao processo de acumulação permanente e à falha no 

metabolismo entre sociedade e natureza – passamos a uma breve revisão histórica de como se 

desenvolveu a economia brasileira, associada ao papel da América Latina no sistema-mundo 

capitalista, e como tal desenvolvimento desembocou no comportamento recente da economia 

política nacional – marcado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, no qual se inscreve o 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 

 

2.1 O caráter historicamente dependente da economia brasileira: do 

colonialismo latinoamericano ao neodesenvolvimentismo do Programa de 

Aceleração do Crescimento 

A América Latina esteve relegada a um papel periférico no âmbito do sistema político-

econômico internacional desde a chegada dos primeiros colonizadores europeus. Movidos pela 

busca por expansão da atividade comercial, bem como pelos avanços tecnológicos que 

permitiram o desbravamento do até então intransponível Atlântico, portugueses, espanhóis, 

franceses e ingleses chegaram ao continente americano trazendo na bagagem os primórdios do 

sistema capitalista global. A associação entre desenvolvimento técnico-científico e atividade 

econômica – característica marcante do modo de produção capitalista – já se vislumbrava à 

época; por exemplo, na Escola de Sagres, onde vultosos recursos da Coroa portuguesa foram 

investido na reunião dos maiores especialistas contemporâneos em navegação, astronomia e 

engenharia naval. Tal empreendimento, que viabilizou o pioneirismo português na conquista de 

territórios africanos e americanos, já demonstrava a associação entre investimento estatal e 

expansão da atividade econômica, o Estado já agia como indutor do desenvolvimento capitalista 

(neste caso, pré-capitalista, ou mercantilista). 

 Aqui chegando, os colonizadores cedo descobriram os vastos recursos naturais 

disponíveis à apropriação exploratória, tanto biológicos (ex. pau-brasil, em territórios ocupados 
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por Portugal), como, principalmente, minerais (ouro e prata, em territórios invadidos pela 

Espanha). A intensa exploração destes recursos progressivamente gerou a acumulação de capital 

europeia e o desenvolvimento dos primórdios do sistema financeiro capitalista, que veio a 

viabilizar a concentração de renda necessária para o futuro estabelecimento das primeiras 

atividades industriais. Analisado sob este ponto de vista, o desenvolvimento econômico havido 

na história ocidental moderna passa a ser entendido não como mero resultado endógeno do 

Renascimento e do Iluminismo europeu, ou seja, como mérito do progresso racional humano 

encarnado no homem “moderno”, mas sim como resultado de séculos de exploração, seja do 

capital (mercantil) sobre o homem, seja do homem (colonizador) sobre o homem (colonizado). 

Esta é a perspectiva que defende, por exemplo, Boaventura de Souza Santos (2006) quando 

sugere que o período histórico de franco desenvolvimento do capitalismo seria melhor definido 

como colonialismo que modernidade. Ou, na visão de Galeano (2010), a quem a história 

latinoamericana seria uma continuada expropriação de seus recursos vitais para satisfazer o 

ímpeto colonizador, constituindo-se, em sua metáfora, numa “transfusão de sangue às avessas”: 

onde o debilitado fornece seu sangue ao saudável. 

 Entretanto não apenas sobre o homem se deu a exploração colonialista, mas também 

sobre a terra. Uglietti e colaboradores (2015) constataram indícios de poluição atmosférica nos 

Andes peruanos ocasionados pela atividade minerária havida no século XVI, nas minas de 

Potosí. As minas voltavam-se à produção de metais para a Espanha, explorando a mão-de-obra 

indígena local. Os autores comprovaram a ocorrência de chumbo carreado pela atmosfera, 

oitocentos quilômetros além das minas, que veio a se depositar em geleiras e encontra-se até hoje 

como testemunho dos primeiros impactos ambientais ocorridos em solo latinoamericano como 

resultado da colonização europeia. Desde o primeiro século de ocupação, a degradação das 

relações humanas veio acompanhada da degradação das condições ambientais na América 

Latina. 

Não é interesse desta tese analisar em minúcias a história latinoamericana, propõe-se 

apenas nesta rápida retrospectiva elucidar que desde o estabelecimento das primeiras 

aproximações (econômicas e culturais) dos povos nativos americanos com os povos que os 

colonizaram havia uma relação radicalmente desigual, que deixou marcas profundas na 
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constituição da identidade latinoamericana e no seu território – marcas que se perpetuam até os 

dias de hoje. Está no próprio modus operandi desta relação a marca de sua desigualdade, como 

herança legada às gerações atuais20. 

 Na atualidade, mantida esta relação econômica desigual entre os países centrais e os 

países periféricos, o papel ocupado pela América Latina no sistema-mundo global inscreve-se na 

categoria do capitalismo dependente. Acerca da realidade brasileira, Fernandes (1973, 1968) 

explica o subdesenvolvimento nacional em razão da dependência econômica gerada, 

condicionada e regulada a partir de fora, por vetores conjunturais e estruturais do mercado 

mundial. Sob esta condição, o país absorve a ordem social competitiva observada nos países 

desenvolvidos, mas sob o amparo e o condicionamento de arranjos sociais, econômicos e 

políticos que refletem a polarização e a herança colonial da sociedade brasileira. A relação de 

dependência se traduz na transferência de excedente econômico para fora (OLIVEIRA & 

VAZQUEZ, 2010). 

 O modelo capitalista dependente praticado no Brasil impôs que a formação da 

infraestrutura econômica nacional estivesse orientada para a produção de bens primários para 

exportação, o que se verificou desde o Brasil colonial e imperial – enfatizando a produção 

agrícola em plantations21 (ciclos da cana de açúcar e do café) e a atividade minerária exportadora 

(ciclo do ouro)22 – até o estabelecimento das primeiras atividades industriais em território 

nacional, já no início do século XX. 

 

2.1.1  Estabelecimento do capitalismo industrial fossilífero: crescimento movido a óleo 

A industrialização nacional começou de forma estruturada com o projeto 

desenvolvimentista e nacionalista marcado pela era Vargas (1930-1955), quando empresas 

                                                           
20 No item 1.4.2, apresentou-se o conceito de acumulação primitiva do capital, esclarecendo-se que o ímpeto 
expansionista do capitalismo não se restringiu a suas formações iniciais, mas, ao contrário, é uma necessidade 
permanente deste modo de produção “crescer” e “acumular”, para se manter operante. Daí que se propõe a 
reclassificação do conceito marxiano de acumulação primitiva, por acumulação permanente (HARVEY, 2004). 
21 As plantations caracterizaram-se como grandes propriedades agrícolas com monocultivos, produção voltada à 
exportação e emprego de mão de obra escrava. 
22 Uma minuciosa análise dos impactos ambientais - principalmente sobre a Mata Atlântica - decorrentes dos 
principais ciclos econômicos na história brasileira encontra-se em Dean (1995). 
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estatais voltadas à exploração de recursos naturais estratégicos foram criadas, como a 

Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Em certa medida, pode-se caracterizar a era 

Vargas como um período histórico bastante peculiar quanto ao caráter dependente do capitalismo 

brasileiro. O viés nacionalista adotado por Vargas resultou na participação de capital nacional na 

formação do parque industrial brasileiro, contrariando influentes setores da burguesia nacional 

que amparavam seus lucros na histórica dependência externa brasileira. 

 Desde cedo, o capitalismo industrial brasileiro esteve vinculado ao fossilismo, pautado na 

dependência de combustíveis fósseis para seu funcionamento (MINADEO, 2002). Neste sentido, 

na década de 30 foram instaladas as primeiras refinarias em território nacional, em São Paulo e 

no Rio Grande, para processar petróleo importado (VICTOR, 1993). Após a descoberta da 

primeira jazida de petróleo no Brasil em 1939, em Lobato, no recôncavo baiano, iniciou-se uma 

acirrada polêmica entre nacionalistas e entreguistas, isto é, entre aqueles que defendiam a 

nacionalização do petróleo e aqueles que defendiam a entrega plena da exploração petrolífera ao 

capital estrangeiro. Os últimos eram abertamente apoiados pelo governo norteamericano e pelas 

multinacionais do petróleo. Tal contenda resultou em desfecho favorável aos nacionalistas 

quando, em 1953, Vargas sancionou a criação da Petrobras, garantindo o monopólio estatal na 

atividade petrolífera nacional23. Entretanto, conforme a história posterior evidenciou, a disputa 

entre defensores do monopólio nacional e partidários da abertura do mercado petrolífero para a 

concorrência internacional perdura até os dias de hoje, polarizando e ilustrando claramente a 

tensão entre o dependentismo e o nacionalismo na condução da política econômica brasileira. À 

época, a criação da Petrobras foi a obra magna do nacionalismo político-econômico de Getúlio 

(SILVA, 1993). 

  

                                                           
23 Tal como a atitude brasileira, a nacionalização do petróleo foi a reação de vários países, ao longo do século XX, 
na busca por reaver aquilo que as empresas estrangeiras haviam se apossado; por exemplo, a Espanha, em 1927; a 
Argentina, em 1935; o Irã em 1951 e a Itália, em 1953. No final da década de 50, haviam no mundo cerca de 200 
companhias petrolíferas, das quais cerca de 100 estatais. (MENDONÇA, 2015). 
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Figura 1 - Foto histórica da campanha "O Petróleo é Nosso". Vargas exibe sua mão embebida com o "ouro 
negro”24 

 
 

Em seguida, grande impulso industrialista ocorreu durante o governo Kubistchek (1956-

1961), marcado principalmente pela implantação da indústria automobilística, com a chegada de 

montadoras vinculadas a grandes empresas multinacionais do ramo. A ainda incipiente indústria 

brasileira estava submetida a intensa dependência tecnológica e financeira da perante o capital 

internacional. Durante a ditadura militar (1964-início dos anos 80) manteve-se o caráter 

dependente da economia brasileira, com a intensificação da entrada de empresas e capitais 

estrangeiros. O governo militar conduziu uma série de medidas que facilitavam o funcionamento 

e a expansão de grandes empresas privadas, especialmente multinacionais, cujas matrizes 

encontravam-se, principalmente, no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos (MENDONÇA, 

2015). O aporte considerável de empréstimos contraídos junto a organismos internacionais para 

custear obras civis e industriais no Brasil (hidrelétricas, rodovias, portos) teve um duplo efeito: 

no início da década de 70 o Brasil passou pelo chamado “milagre econômico”, quando exibiu 

                                                           
24 Disponível em <http://www.flb-ap.org.br/?page_id=1048>. 
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índices de crescimento do PIB dentre os maiores do mundo à época (9,8%, em 1968, a 14%, em 

1973); por outro lado, no mesmo período, aumentaram consideravelmente a violação de direitos 

humanos (“anos de chumbo”), a concentração de renda e o endividamento externo. A 

interdependência entre atividades econômicas  

 A crise da dívida externa mostrou seus efeitos mais negativos durante os anos 80 e 90, 

quando o país entrou em grave recessão, com baixo crescimento e hiperinflação. O 

desenvolvimentismo de Vargas e JK, seguido pelo governo militar, parecia dar sinais de 

esgotamento. Mas esta não era uma condição exclusivamente nacional. A grande maioria dos 

países periféricos – particularmente na América Latina – atravessava uma crise do 

desenvolvimentismo, gerada, dentre outros fatores, pela reorganização do sistema capitalista 

internacional após os choques do petróleo na década de 70 e a derrocada do socialismo soviético 

nos anos 80 (NOVAES, 2008). O capitalismo fossilista internacional passava de uma época 

áurea – a “petroposperidade”, compreendida entre a década de 1920 (crescimento da indústria 

automobilística movida a derivados de petróleo no período inter-guerras) e o primeiro choque do 

petróleo (1973) – a uma “era de conflitos” (do primeiro choque até a atualidade), quando os 

principais países exportadores de petróleo se cartelizaram na OPEP, aumentando 

significativamente com esta medida os valores do barril de petróleo oferecido no mercado 

internacional. No Brasil, a produção nacional petrolífera ainda era bastante tímida, ancorada na 

exploração de jazidas em terra firme. Ressalta-se, entretanto, que neste período (em 1968, 

especificamente) entra em atividade o primeiro campo exploratório marítimo brasileiro: 

Guaricema, no litoral sergipano, a partir do qual a produção nacional passaria a concentrar-se 

progressivamente no ambiente marinho. 

 

2.1.2  Modelo liberal periférico e neodesenvolvimentismo: face recente do capitalismo 

dependente brasileiro 

A partir dos anos oitenta, a reconfiguração do capitalismo internacional assumia a forma 

do neoliberalismo, na esteira de reformas políticas (desregulamentações), econômicas 

(privatizações de empresas nacionais) e financeiras (desenvolvimento dos mercados de ação) 

iniciadas por Reagan, nos EUA, e Thatcher, no Reino Unido. Na perspectiva neoliberal, o papel 
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assumido por muitos Estados capitalistas durante as décadas anteriores, pautado na promoção do 

bem-estar social, no âmbito de uma economia de mercado com presença e regulação estatal (viés 

keynesiano), estaria defasado. Caberia ao Estado neoliberal reduzir drasticamente a intervenção 

estatal na economia, reservando ao livre mercado o protagonismo na condução da economia. A 

isso se deu uma grande onda de privatizações de empresas públicas, tanto nos países centrais, 

como nos periféricos, através da disseminação do receituário neoliberal disseminado por 

organismos financeiros internacionais (e.g., FMI, BID, BIRD) (NOVAES, 2008). 

 A oferta de crédito aos países latinoamericanos por tais organismos era vinculada à 

adoção das orientações neoliberais agrupadas no Consenso de Washington, segundo as quais a 

solução para a crise nos países periféricos seria o desenvolvimento do livre mercado e as 

privatizações. Posteriormente, afirmou-se a reconfiguração das políticas econômicas nacionais 

baseadas no tripé câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário, por meio do qual a 

prioridade nas contas públicas deveria ser o pagamento dos juros das dívidas aos credores 

internacionais, mesmo que em detrimento de investimentos em políticas sociais (princípio da 

responsabilidade fiscal). Pouco a pouco, as economias periféricas viram-se extremamente 

endividadas, com índices baixos de crescimento econômico e aumento da desigualdade de renda 

(TREIN, 2007). 

 Em seguida ao Consenso de Washington muitas economias periféricas iniciaram amplos 

programas de privatizações de empresas estratégicas nacionais – no Brasil se destacou a 

privatização da Companhia Vale do Rio Doce (atualmente, Vale), principal empresa mineradora 

nacional. Segundo Serra (2011) as privatizações não alcançaram a Petrobras por causa do forte 

sentimento nacional que ainda havia em torno da estatal e que veio desde os debates ocorridos no 

seu nascimento e suas primeiras décadas. Ainda assim, o monopólio estatal da empresa – ponto 

crucial para os “nacionalistas” desde a campanha “O Petróleo é Nosso” – foi quebrado. A Lei 

9478/97 revogou a antigo marco legal varguista que instituíra a Petrobras (Lei Federal 2004/53), 

quebrando o monopólio estatal e permitindo a atuação do capital privado nos segmentos de 

exploração e produção de petróleo e gás natural em território nacional, pela via do regime de 

concessão. 
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 A aplicação do receituário neoliberal nos países periféricos constitui o chamado Modelo 

Liberal Periférico – MLP (FILGUEIRA & GONÇALVES, 2007; GONÇALVES, 2014). Tal 

modelo é liberal porque se estrutura a partir da liberalização das relações econômicas 

internacionais, da implementação de reformas no Estado - em especial quanto ao 

enfraquecimento de políticas sociais –, da privatização de empresas estatais (como no caso da 

Vale, apontado acima) e da desregulação do mercado de trabalho. É também periférico porque se 

expressa em países que ocupam posição subalterna e vulnerável perante o sistema econômico 

internacional. Em essência, o MLP tem o capital financeiro e a lógica financeira como 

dominantes em sua dinâmica macroeconômica (FILGUEIRA & GONÇALVES, 2007). 

 A situação latinoamericana em geral – e, especificamente, a situação brasileira – 

apresentaram uma nova configuração aproximadamente a partir da virada do milênio. Após um 

período de estagnação, a economia brasileira retomou o crescimento (figura 2) 25, voltando-se 

novamente – conforme sua histórica tradição dependente – à ênfase na produção de bens 

primários (commodities) para exportação (SVAMPA & VIALE, 2014). Tal crescimento ancorou-

se principalmente na expansão do agronegócio (soja e carne, principalmente) e da exploração 

mineral (minério de ferro e petróleo), constituindo-se em um processo de reprimarização da 

economia nacional, o que vem determinando a reorganização territorial com base na precificação 

da natureza e na criação de territórios desigualmente ordenados, com impactos diretos no 

equilíbrio ecossistêmico e na possibilidade de reprodução do modo de vida dos povos 

tradicionais ocupantes de porções do território onde se dá a exploração dos referidos bens 

primários (PACHECO e FAUSTINO, 2013; LEROY e MEIRELES, 2013). A figura 3 ilustra a 

crescente importância das commodities na pauta de exportação brasileira nos últimos anos. 

  

                                                           
25 O crescimento do PIB brasileiro no período não foi uniforme. De 2001 a 2008 houve aumentos consistentes. Em 
2009 houve expressiva queda, decorrente dos efeitos da crise financeira internacional de 2008, iniciada com a crise 
de títulos imobiliários estadunidenses e que se alastrou por praticamente todas economias nacionais. Em 2010, o PIB 
brasileiro atingiu um pico no período estudado, sinalizando uma economia nacional relativamente estruturada para 
responder à crise internacional. De 2011 em diante, o PIB volta a reduzir a velocidade de crescimento. Ainda é cedo 
para compreender ao que se deve esta queda, mas é provável que a redução no crescimento da economia chinesa, 
especificamente, bem como a redução de crescimento média havida no plano internacional estejam associados ao 
menor vigor da economia brasileira no período. 
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Figura 2 - Crescimento real do PIB brasileiro no século XXI 

 

Fonte: IBGE, 2015 

 

Figura 3 - Percentual de exportações brasileiras de commodities e manufaturados no século XXI 

 

Fonte: SOUZA e VERÍSSIMO, 2013 
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Este momento da economia nacional é caracterizado por alguns autores como 

neodesenvolvimentismo (BRESSER –PEREIRA & THEUER, 2012; VIEIRA, 2015). A 

orientação político-econômica neodesenvolvimentista brasileira inscreve o país na dinâmica 

atual da geopolítica e na geoeconomia mundial, na qual a reprodução internacional do capital 

exige que países periféricos portadores de abundantes recursos naturais (bens primários)26 

dirijam seus investimentos públicos e esforços políticos na ampliação da oferta de commodities - 

usualmente produtos de baixo valor agregado (o que deteriora a balança comercial do país 

produtor) e energointensivos (o que impõe intrínsecos danos ecológicos). Neste arranjo 

internacional países periféricos como o Brasil (BRANDÃO, 2010) reproduzem seu caráter 

dependente – pela subordinação econômica aos mercados afluentes- e desigual – dada a 

deterioração dos valores de troca entre os bens primários exportados e os bens derivados 

importados. 

Por outro lado, diferentemente do desenvolvimentismo do século XX, este novo arranjo 

político-econômico – neodesenvolvimentismo – procura integrar ao já bem estabelecido viés 

primário-exportador políticas sociais voltadas à redução da desigualdade de renda nacional. Tal 

avanço é notável no período, resultado de políticas públicas de transferência de renda e renda 

mínima, como o programa Bolsa Família do governo federal. A redução consistente do índice de 

GINI27 nos últimos anos reflete uma redução na histórica desigualdade de renda nacional.28 

  

                                                           
26 Considerando a importância da extração de recursos naturais primários para a manutenção do modelo 
neodesenvolvimentista, alguns autores preferem definir este período da economia política nacional como 
neoextrativismo (VIEIRA, 2015) 
27 O índice ou coeficinte de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, afere o grau de concentração de 
renda em determinado país ou grupo social. Numericamente varia de 0 a 1 (ou 0 a 100). O valor zero representa a 
situação de plena igualdade, onde todas as pessoas detêm a mesma renda. Ao contário, o valor um (ou 100) 
representa o cenário de extrema desigualdade, onde apenas uma pessoa detêm toda a riqueza do grupo estudado 
(WOLFFENBÜTTEL, 2004)  
28 Apesar do crescimento econômico, acompanhado da redução da desigualdade de renda, ocorridos no Brasil ao 
longo do período definido como neodesenvolvimentismo, alguns autores preferem não qualificar tal dinâmica 
econômica efetivamente como desenvolvimento. Gonçalves (2014), por exemplo, não distingue nenhuma alteração 
substantiva na política econômica brasileira desde 1995 em diante – ou seja, nenhuma mudança de orientação 
macroeconômica entre os governos FHC e Lula-Dilma. Sob esse ponto de vista, ambos governos enquadram-se no 
Modelo Liberal Periférico e não há nenhuma fase neodesenvolvimentista, mas ao contrário um desenvolvimento às 
avessas, caracterizado por alterações econômicas estruturais que fragilizam e implicam volta ao passado, ausência 
de mudanças ou reformas que conduzam a desenvolvimento de longo prazo, degradação das instituições e 
invertebramento da sociedade. 
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Figura 4 - Evolução do índice de GINI brasileiro 

Fonte: MENDES, 2013 

A marca governamental do neodesenvolvimentismo brasileiro é o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC, lançado em 2007, após a reeleição do presidente Lula. O 

programa é um conjunto de projetos prioritariamente infraestruturais e energéticos voltados a 

fornecer bases para viabilizar uma aceleração da atividade econômica brasileira. Leher (2007) 

vincula o PAC a outros programas similares que estão ocorrendo na América Latina, agrupados 

na Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana - IIRSA, como parte da 

tendência econômica global de reprimarização da economia capitalista periférica. 

O setor petrolífero está profundamente implicado na aceleração do crescimento 

engendrado nas obras do PAC. Além dos pesados investimentos em refino previstos desde os 

primeiros esboços do PAC, grande impulso à exploração e produção petrolífera nacional se deu a 

partir da descoberta de enormes jazidas marítimas na camada de pré-sal, em uma extensa faixa 

com cerca de 200 km de largura por 1000 km de comprimento, do litoral catarinense ao 

capixaba. No pré-sal estão as maiores descobertas de hidrocarbonetos realizadas no mundo na 

última década (MENDONÇA, 2015), o que pode alçar o Brasil à condição de grande exportador 

de óleo no mercado internacional, em face de importantes economias dependentes de petróleo 

importado, tais como Estados Unidos, Alemanha, China e Japão (RAPPEL, 2011). 
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Figura 5 - Cerca de 50 anos após a campanha "O Petróleo é Nosso", Lula repete o gesto de Getúlio, 
celebrando o início das operações nas jazidas do pré-sal29 

 
 

 A descoberta do pré-sal aumenta a importância estratégica da Petrobras na economia 

nacional e internacional30. A empresa é parte fundamental da estratégia de expansão do capital 

brasileiro na América Latina. Na Argentina, Peru, Equador, Colômbia e Bolívia o 

comportamento da Petrobras se assemelha ao de qualquer multinacional, tanto na minimização 

de suas responsabilidades em face dos impactos gerados, quanto nas estratégias para eliminar 

obstáculos de ordem social e de legislação. A associação da Petrobras com empresas privadas e 

com governos locais tem levado a problemas tais como organizações sindicais que são vítimas de 

repressão, comunidades indígenas que não têm suas queixas atendidas, populações locais que 

não são consultadas e desinformação generalizada (MENDONÇA, 2015). 

                                                           
29 Disponível em: <http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A3/2BF1/98FD/012B/F8E8/CFAA/682F/lula-pre-sal-jazida-
libra-hg-20101029.jpg>. 
30 Conforme já afirmado no capítulo 1, na presente tese não serão considerados os impactos sobre a Petrobras 
ocorridos após as denúncias da recente Operação Lava-Jato, iniciada em 2014 (ou seja, após o intervalo temporal 
priorizado para a análise documental do presente estudo – 2006 a 2013). 
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 No plano nacional, uma das principais obras da Petrobras em andamento, maior 

empreendimento do PAC no estado do Rio de Janeiro, é o Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro – Comperj, objeto central de análise da presente tese. 

 

2.2 Comperj: caracterização do empreendimento e dos impactos 

socioambientais associados 

A Petrobras (corporação majoritária no consórcio empresarial criado para viabilizar o 

Comperj) apresenta a obra como o maior investimento individual de sua história: o volume 

inicial do empreendimento foi anunciado em cerca de oito bilhões de dólares. Tal valor 

inicialmente anunciado quando o empreendimento foi lançado sofreu significativos acréscimos 

posteriores, em decorrência de adições de contratos licitatórios e desvios de verbas revelados 

pela operação Lava-Jato da Polícia Federal. Em 2014 a Petrobras atualizou o valor do 

investimento para US$ 13,5 bilhões (ALENCAR e GALDO, 2015). 

O empreendimento, com área de cerca de 4.500 ha, está localizado no município de Itaboraí 

(RJ), no entorno da baía de Guanabara. Tratava-se, em sua concepção original, de um complexo 

de atividades petroquímicas voltadas à produção de resinas termoplásticas e combustíveis, a 

partir do refino do petróleo pesado produzido na bacia de Campos (CONCREMAT, 2007). 

Atrasos no cronograma das obras, aliados a dificuldades financeiras, levaram a Petrobras a adiar 

a perspectiva de início das operações do empreendimento do Comperj para agosto de 2016 – a 

estimativa inicial era 2012. Houve também uma reorientação das atividades da refinaria: em um 

primeiro momento, o Complexo se destinará à produção de combustíveis (refino)31, ficando a 

produção de plásticos adiada (ALENCAR e GALDO, 2015). 

                                                           
31 Dentre todas atividades envolvidas na cadeia produtiva do petróleo brasileiro, o refino é a mais defasada do ponto 
de vista do incremento tecnológico e da prevenção de riscos. Um dos resultados desta defasagem assumiu dimensão 
catastrófica quando do acidente da Refinaria de Duque de Caxias, em 2000, o mais grave já ocorrido na baía de 
Guanabara, em decorrência do desgaste de oleodutos com manutenção precária (COELHO, 2002). Outras 
atividades, contrariamente, como a exploração e a produção em águas profundas fazem da Petrobras referência 
internacional no ramo. Neste aspecto, ou seja, sob a ótica da política energética convencional, o investimento no 
refino vem equilibrar a cadeia produtiva petrolífera/petroquímica brasileira, além de contribuir com a balança 
comercial, uma vez que o Comperj utilizará matéria-prima doméstica, em oposição ao parque de refino já instalado 
no país, adaptado ao emprego de petróleo leve internacional. 
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Figura 6 - Localização do Comperj no entorno da baía de Guanabara – RJ

 

 

Uma obra desta magnitude não se resume à sua planta industrial principal. Ao contrário, uma 

série de empreendimentos associados são necessários para que o empreendimento possa operar. 

Dentre a infraestrutra associada ao Comperj, composta por empreendimentos também de grande 

magnitude, destacam-se: Centro de Inteligência do Comperj em São Gonçalo – CIESG; Central 

de Escoamento de Produtos Líquidos; malha de dutos entre o Comperj e as ilhas Comprida e 

Redonda, na baía de Guanabara; instalações de apoio nas ilhas Comprida e Redonda; adutora 

para suprimento de água bruta; emissário submarino para efluentes líquidos; acesso rodoviário 

entre a rodovia BR493 e o Comperj; linhas de transmissão e subestações de energia elétrica; 

porto em São Gonçalo; dutovia entre o Terminal de Campos Elíseos e o Comperj; ampliação do 

terminal de Campos Elíseos (FAUSTINO & FURTADO, 2013). 
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Figura 7 - Infraestrutura associada ao Comperj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: FAUSTINO & FURTADO, 2013 

 

2.2.1  Riscos vinculados à natureza da atividade e sua localização 
 

No início da primeira década deste século, houve uma forte campanha no estado do Rio de 

Janeiro para garantir que uma refinaria de grandes proporções anunciada pela Petrobras (que 

viria a ser o Comperj) fosse instalada no estado. O governo estadual exibiu em seus expedientes 

oficiais, bem como em suas viaturas, um logotipo que dizia textualmente: “A refinaria é nossa”. 

Era o governo de Rosinha Garotinho, opositor ao governo federal, que, da mesma forma que a 

gestão anterior de Anthony Garotinho, mantinha sua principal base eleitoral em Campos, no 

norte fluminense. 

Uma vez definido que o Rio de Janeiro sediaria a refinaria, iniciaram-se discussões sobre sua 

locação, sendo as duas cidades cotadas Campos e Itaguaí. Quando se deu o anúncio definitivo do 

governo federal, nenhuma das postulantes anteriores foi contemplada, mas sim o município de 

Itaboraí, uma escolha indesejável do ponto de vista ambiental, conforme os argumentos expostos 

a seguir. Apesar da legislação ambiental brasileira ser explícita quanto à necessidade de 

apresentação de alternativas locacionais para empreendimentos poluidores (CONAMA, 1986), 

esta questão foi praticamente desconsiderada no licenciamento ambiental do Comperj. Das cerca 

de 10.000 páginas do EIA (CONCREMAT, 2007), menos de 10 são dedicadas à análise 
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locacional, sendo os argumentos apresentados para a exclusão da alternativa Campos 

considerados por alguns peritos e analistas ambientais do IBAMA de difícil aceitação. Sob 

quaisquer aspectos ambientais seria a alternativa mais viável, destacando que haveria apenas 

uma UC dentro de um raio de 20 km do empreendimento, número comparativamente reduzido 

ao que se encontra em Itaboraí, como será visto mais detalhadamente na seção 3.6.1. Um dos 

argumentos apresentados para a exclusão de Campos, por exemplo, refere-se ao possível 

comprometimento das plantações de cana-de-açúcar da região, demonstrando de forma declarada 

que a importância de plantações de cana foi interpretada como significativamente superior, por 

sua valoração econômica e importância política, que a de áreas de vegetação nativa, protegidas 

por UC. 

O EIA não aponta de onde será a adução de água na localidade Itaboraí, o que se constitui 

como um dos aspectos mais relevantes a fundamentar decisões sobre a viabilidade ambiental da 

locação. Em Campos, a questão do abastecimento hídrico se resolveria utilizando as águas 

próximas à foz do rio Paraíba do Sul, o mais caudaloso do estado, o que evitaria problemas em 

relação ao volume de água necessário e ao ponto de captação, que seria à jusante (após) 

quaisquer usos mais nobres como abastecimento humano e conservação da biodiversidade. 

O Estado ao definir pela não instalação do Comperj em áreas dominadas pelo agronegócio 

(indústria sucroalcooleira em Campos) determinou que este se localizasse em região com 

populações mais desfavorecidas economicamente (pequenos agricultores de Itaboraí e 

pescadores artesanais do fundo da baía de Guanabara). Testemunha-se aqui a alocação e 

distribuição desigual dos efeitos negativos da industrialização. 

Não considera também o EIA, assim como não atentou o órgão ambiental estadual em sua 

licença, os efeitos sinergéticos dos impactos gerados pelo Comperj somados a uma série de 

outras atividades poluidoras em licenciamento ou recentemente licenciadas na região, como 

aquelas listadas na seção anterior. Novamente há flagrante dissonância com a legislação 

ambiental que indica: 
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Quando há mais de um EIA para a mesma bacia hidrográfica a Feema deverá realizar a 
análise conjunta dos empreendimentos, para definir a capacidade de suporte do 
ecossistema, a diluição dos poluentes e os riscos civis, sem prejuízo das análises 
individuais dos empreendimentos (RIO DE JANEIRO, 1998)32. 

 

Assim como em qualquer empreendimento petrolífero, a implantação e posterior operação do 

Comperj constituem-se em atividades de risco, sujeitas a incidentes. A dimensão dos riscos 

socioambientais que a instalação do Comperj representa é fortalecida na memória local de 

acidentes envolvendo petróleo e derivados, que atingiram os manguezais do recôncavo da baía 

nos últimos anos causando impactos sobre a biota. Dentre estes, o acidente da Refinaria Duque 

de Caxias, em janeiro de 2000 (COELHO, 2002) e o acidente da Ferrovia Centro Atlântica, em 

abril de 2005, quando cerca de 60.000 litros de óleo diesel atingiram o rio Caceribu33. Estes 

casos evidenciaram, sobretudo para alguns atores sociais da região (comunidades de pescadores, 

ONGs ambientalistas, gestores das UCs locais), que o nível e tipo de risco relacionado à 

atividade petrolífera não decresceu apenas com mais investimento em segurança e prevenção34. 

Essa não parece uma questão exclusiva da indústria de petróleo, pois conforme Giddens (1990) e 

também Beck (2010) afirmam, uma sociedade de risco está diretamente associada à construção 

continuada de incertezas e riscos adicionais pelo uso da racionalidade científica associada à 

racionalidade econômica e à burocracia estatal. Este tipo de racionalidade moderna, embora 

originalmente associada a uma noção de aumento de controle (ambiental, social, psíquico, 

                                                           
32 Sobre este ponto vale citar a interpretação dada pelo Ministério Público federal, na Ação Civil Pública 
1.30.003.000055/2006-07: “O licenciamento de parte (principal) do Complexo Petroquímico, anterior e 
isoladamente, além de ocultar a lesividade do conjunto, e obstar a intervenção e análise do órgão protetor das 
unidades de conservação federais em todo o processo, terá, inevitavelmente o efeito nefasto de induzir a concessão 
de licença para as demais obras (...) uma vez implantadas as principais instalações do Comperj, e não sendo estas 
suficientes à operação do empreendimento concebido pela Petrobras, tornar-se-á absolutamente necessária a 
aprovação das obras complementares. Estará o órgão licenciador, assim, refém das circunstâncias então criadas’’. 
33 Este rio pertence à bacia hidrográfica da baía de Guanabara, desaguando na baía na fronteira dos municípios de 
Guapimirim e Itaboraí e no limite entre a APA Guapimirim e a ESEC Guanabara. 
34 Após o derramamento de óleo de 2000, a Petrobras criou o programa PEGASO – Programa de Excelência em 
Gestão Ambiental e Segurança Operacional, que foi considerado o maior projeto em nível mundial já destinado a 
um programa ambiental do setor de petróleo. Segundo a classificação de Martínez-Alier (2011) (vide nota de rodapé 
44) este projeto enquadra-se na corrente do evangelho da ecoeficiência. Esta corrente se pauta nos conceitos de 
desenvolvimento sustentável, modernização ecológica e na utilização racional dos recursos naturais. Preocupa-se 
com os impactos da produção de bens e com o manejo sustentável dos recursos naturais, e não tanto pela perda dos 
atrativos da natureza ou dos seus valores intrínsecos. Considera que os problemas ambientais devem ser tratados na 
esfera da ciência instrumental e da modernização tecnológica. Assim, a ecologia se converte em uma ciência 
gerencial para limpar ou remediar a degradação causada pela industrialização (VISVANATHAN, 1997 apud 
MARTÍNEZ ALIER, op. cit.). 
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educacional) pelo acúmulo de conhecimento científico, objetivamente desde o último quartel do 

século XX é produtora permanente de novos riscos e de novas incertezas, o que permite colocar 

em dúvida sua capacidade de controle diante da ampliação de casos de danos e conflitos 

socioambientais (ZHOURI e VALENCIO, 2014; ALMEIDA, 2010). 

Além do risco de acidentes, a própria implantação e operação regular do empreendimento 

gerará impactos socioambientais de proporção considerável, destacando os efeitos sobre os 

direitos dos povos tradicionais (pescadores artesanais e camponeses), a poluição atmosférica e a 

alteração do fluxo hídrico, melhor descrita a seguir (IBAMA e ICMBio, 2008). 

 

2.2.2  Impactos sobre o regime hidrológico regional 
 

A região do Comperj sofre problemas de oferta adicional de água, que devem ser 

considerados no caso estudado, dado o significativo volume necessário para o empreendimento. 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA do empreendimento (CONCREMAT, 2007) indica a 

escassez de água da região: “a região de interesse tem o abastecimento de água deficitário”. O 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara – PDRH-BG, aprovado pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro um ano antes do início do licenciamento do Comperj (FEEMA-

SERLA, 2005), que serve como principal elemento de planejamento para o uso de água para a 

bacia hidrográfica da baía, aponta que a região onde está se instalando o Comperj é inadequada 

para instalação de atividades industriais: “Os resultados indicam que é aconselhável que se 

proceda a preservação destas águas, impedindo-se a localização de indústrias poluidoras na sua 

área de influência” (FEEMA-SERLA, 2005). 

O referido Plano orienta ainda a priorização do uso das águas da região para o abastecimento 

humano: “Garantir a qualidade da água dos mananciais da área leste da bacia, que deverão ser 

preservados como fonte de abastecimento humano” (idem). 

Além das necessidades humanas diretas, há a vazão ecológica que deve ser mantida para a 

conservação dos ecossistemas à jusante, notadamente o manguezal situado nos fundos da baía de 
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Guanabara35. Neste sentido, deve-se considerar a recarga das águas subterrâneas, que será 

afetada sensivelmente já que o solo da região é composto majoritariamente por planícies de 

inundação. A simples pavimentação necessária para implantação da planta industrial alterará a 

recarga das águas subterrâneas, conforme o próprio EIA do empreendimento indica: 

A área do empreendimento se projeta, em parte, na planície de inundação das bacias, 
local onde hidrologicamente se verifica a laminação de cheias e se processam os 
mecanismos de troca de água dos rios, de modo que nos períodos de maior vazão a água 
inunda estas planícies, satura os solos, recarga os lençóis freáticos de modo a acumular 
água para liberá-la nos períodos de estiagem, contribuindo para a reposição das vazões 
destas áreas (CONCREMAT, 2007). 

 
Não se pode negligenciar também que os impactos no regime hidrológico local decorrentes 

da implantação do Comperj se agravarão com a urbanização e crescimento industrial esperados 

com a chegada de um empreendimento deste porte na região. Em vários momentos o EIA indica 

a previsão de instalação de outras empresas petroquímicas nas cercanias, motivadas pela 

proximidade com a fonte de matéria-prima a ser gerada para a indústria de plásticos. Segundo 

projeções da Fundação Getúlio Vargas, empresa contratada para realizar parte dos estudos de 

impacto ambiental do Comperj, prevê-se pelos próximos anos a instalação de pelo menos 720 

empresas nas proximidades do empreendimento e ao longo do arco metropolitano (SOARES, 

2012). Consequência inevitável do adensamento industrial é o respectivo adensamento urbano. 

Portanto, não só o Comperj isoladamente, mas as demais atividades industriais e a explosão de 

ocupação urbana esperadas alterarão significativamente a cobertura do solo, com aterros e 

pavimentações, reduzindo a capacidade de recarga da planície de inundação. Novamente o Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara aponta considerações importantes, quando 

propõe que: “É preciso impedir que áreas inundáveis ainda não ocupadas venham a ser 

urbanizadas, evitando assim futuros problemas. Recomenda-se delimitar estas áreas e criar 

legislação nos respectivos municípios tornando-as não urbanizáveis” (FEEMA-SERLA, 2005). 

                                                           
35 Ecossistemas de manguezal dependem para seu funcionamento do equilíbrio entre a água salgada marinha e da 
água dos rios que neles desembocam. Eventuais reduções no aporte de água doce podem gerar avanço da cunha 
salina marinha. O aumento da salinidade decorrente, dependendo de sua intensidade, pode inviabilizar a 
permanência dos bosques de mangue. Para assegurar a sobrevivência destes ecossistemas, seja no equilíbrio de 
salinidade, seja na própria oferta de água necessária para manutenção de seus processos ecológicos e 
geomorfológicos, há de se considerar um mínimo de vazão hidrológica que abasteça os bosques de mangue. Essa 
vazão mínima é definida como vazão ecológica. 
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Figura 8 - Malha hidrográfica da bacia dos rios Caceribu e Macacu, destacando a região do Comperj 
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2.2.3  Práticas adotadas na implantação do empreendimento: estabelecimento de zona de 
sacrifício e chantagem ambiental 
 

Analisando à luz da ecologia política as contradições havidas entre as condições 

ecológicas da região e as imposições da atividade industrial, é possível inferir que o caso 

reproduz um padrão internacional do desenvolvimento cujo caráter expropriador de seu modo de 

produção leva à falha metabólica entre sociedade e natureza. Segundo Foster (2005) (vide seção 

1.4.3), tal falha se dá quando a relação metabólica, estabelecida pelo trabalho, entre sociedade e 

natureza é alienada por meio da separação entre os seres humanos e as condições naturais que 

formam a base de sua existência enquanto ser social (LUKÁCS, 2013). Ilustrando tal conceito no 

caso estudado, Amador (2000) e Langenbach et al (2008) descrevem como o processo de 

desenvolvimento urbano-industrial do entorno da baía de Guanabara coincide com a depreciação 

da qualidade ambiental deste ecossistema – à medida que as indústrias foram se instalando, as 

populações nativas foram se distanciando de uma relação direta com os recursos naturais, que 

passou a ser mediada por relações capitalistas de afastamento dos trabalhadores (como o caso 

dos pescadores artesanais e camponeses) do seu meio de produção (respectivamente, ambiente 

marinho, sendo progressivamente degradado pela poluição urbanoindustrial; e campos 

agricultáveis semi-naturais, continuamente convertidos em paisagens urbano-industriais). Neste 

propósito, afirma Giuliani: 

A indústria como sistema produtivo é conatural às relações sociais capitalistas, não 
somente porque nasce dentro destas e porque representa a definitiva afirmação do 
capitalismo sobre qualquer outro modo de produzir anterior. Indústria e capitalismo 
estão em simbiose, porque qualquer sistema de produção é, como dizia Marx, ao mesmo 
tempo um sistema de reprodução (GIULIANI, 1999). 

 

Nesse escopo teórico, é também possível afirmar que a área escolhida para a implantação 

do Comperj, em decorrência dos impactos ambientais diretamente associados, pode ser 

classificada como uma zona de sacrifício. Bullard (1994), ao introduzir tal conceito, apresenta 

uma série de estudos geográficos, demográficos e estatísticos que apontam uma grande 

assimetria quanto à distribuição dos efeitos negativos da degradação ambiental na sociedade 

estadunidense. Instalações industriais poluentes, como refinarias, indústrias químicas e aterros 

sanitários concentram-se naquele país principalmente nas cercanias de bairros majoritariamente 
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ocupados por populações afrodescendentes. Há, desta forma, um forte componente racial e 

classista na distribuição da poluição ambiental, restando às populações desfavorecidas (negros, 

em particular; pobres, em geral) a habitação próxima às chamadas zonas de sacrifício, que se 

caracterizam como áreas com suas qualidades ambientais “sacrificadas”, em nome do 

desenvolvimento industrial. Este trabalho seminal de Bullard apontou que o “sacrifício” da 

sociedade para transformar a natureza, estabelecer formas de organização social e colher os 

benefícios do crescimento econômico é estruturalmente desigual e, portanto, esforços pela 

melhoria da qualidade ambiental que não considerem a redução das desigualdades sociais serão 

sempre reprodutores desta mesma desigualdade, mesmo que com padrões gerenciais e 

tecnológicos que minimizem os danos ambientais. 

A elaboração do conceito de zonas de sacrifício influenciou o surgimento de um campo 

acadêmico e ativista que veio a se agregar sob a denominação de Justiça Ambiental. Este 

movimento vem crescendo mundialmente em âmbito teórico e político. No Brasil foi fundada a 

Rede de Justiça Ambiental - RBJA, congregando movimentos sociais, entidades ambientalistas, 

ONG, associações de moradores, sindicatos e pesquisadores dedicados a este tema (ACSELRAD 

et al, 2004; ACSELRAD et al, 2009; PORTO et al, 2013). Esta rede foi lançada oficialmente no 

Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2002, com a leitura de sua declaração de princípios, 

onde consta a definição empregada para o conceito que a identifica: “Justiça ambiental se refere 

ao tratamento justo e ao envolvimento pleno de todos os grupos sociais, independente de sua 

origem ou renda, nas decisões sobre o acesso, ocupação e uso dos recursos naturais em seus 

territórios” (PORTO, 2013). 

 Percebe-se que o campo da Justiça Ambiental associa-se significativamente ao campo da 

Ecologia Política, de modo que eventuais distinções entre estas duas correntes de pensamento 

estão mais associadas à vinculação biográfica de seus expoentes a uma ou outra escola, do que a 

diferenças epistemológicas. Ambas abordagens têm como objeto central de análise os conflitos 

socioambientais e a assimilação assimétrica dos danos ambientais pela sociedade humana, 

correspondente à assimetria político-econômica existente nas diferentes classes sociais. Ambas 

abordagens assumem que as parcelas menos empoderadas da sociedade recebem os impactos 

socioambientais mais agressivos e duradouros da atividade econômica capitalista, além de 

identificarem no próprio sistema capitalista as origens e manutenção de tais assimetrias. 
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 Outra semelhança significativa entre a Ecologia Política e a Justiça Ambiental é o 

propósito esperado da atividade intelectual de pesquisa e investigação. Considera-se que o papel 

social da pesquisa não deve se resumir à investigação analítica, mas sim impulsionar a adoção de 

medidas concretas nos diferentes casos estudados. Mais do que entender, ambas abordagens 

pretendem influenciar seus objetos de pesquisa. Aqui percebe-se a influência da perspectiva do 

materialismo histórico-dialético, na busca de articulação permanente entre teoria e práxis. Neste 

sentido, elucidam Porto et al (2013): 

 

Não é suficiente, na perspectiva da justiça ambiental, apenas reconhecer as dificuldades 
e injustiças. É necessário transformá-las em questões concretas, motivos de ação e 
transformação conscientes e organizados por parte tanto das populações afetadas quanto 
da sociedade em geral. Portanto, é preciso disposição política para enfrentar os 
problemas, e isso ocorre à medida que estes são explicitados e reconhecidos como 
embates ou conflitos que refletem os diferentes interesses, visões de mundo e projetos 
de desenvolvimento em disputa (PORTO et al, op cit). 

 

 Os citados autores aprofundam seu posicionamento acerca do papel político ativo que 

deve ser desempenhado no âmbito da Justiça Ambiental, afirmando a importância da academia 

no suporte técnico e argumentativo aos movimentos sociais engajados neste tema: 

 

Para que os movimentos por justiça ambiental tenham chance de serem ouvidos e 
respeitados, é fundamental dar densidade e consistência às denúncias e ações. Nestes 
tempos em que a ciência, não poucas vezes, subordina-se ao mercado e se restringe a 
uma visão especializada, fragmentada e tecnicista de produção de conhecimento, não é 
indiferente ter, mas estratégias de luta (...) a parceria de intelectuais engajados, de 
acadêmicos que, sem abrir mão do rigor científico, colocam-se ao lado das vítimas do 
desenvolvimento e do poder econômico dominante, na defesa dos seus direitos e da 
justiça social e ambiental (PORTO et al, 2013; grifos meus: a expressão “intelectual 
engajado” ecoa diretamente o conceito gramsciano de “intelectual orgânico”, abordado 
na seção 1.4).” 

 

Como resultado das atividades da RBJA foi lançado em 2003 o Mapa de Conflitos 

Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, pela Fiocruz (disponível em 

www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br). Este projeto objetiva cartografar e dar publicidade a 

diferentes conflitos socioambientais deflagrados no território nacional, compilando informações 

e documentos técnicos sobre os mesmos. Segundo os organizadores do projeto: “combater o 

ocultamento de tais conflitos é (...) estratégico para reduzir os processos de vulnerabilização das 
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populações atingidas (PORTO et al, 2013)”. O caso do Comperj, objeto de análise da presente 

tese, é apontado neste mapa. 

Apesar dos impactos ambientais negativos do Comperj, a grande maioria da população local, 

de baixa renda e com altos índices de subemprego e desemprego, o apoia. Para isso, opera o 

fenômeno da chantagem ambiental36, com promessas de melhoria econômica, genericamente, e 

oferta de empregos, especificamente. A implantação do Comperj é apresentada como a única 

alternativa para alavancar o desenvolvimento econômico local e seus impactos negativos são 

olvidados em quaisquer comunicações de massa da Petrobras. Bullard (2004) aponta que 

elementos de chantagem econômica são comuns na implantação de grandes empreendimentos 

em áreas ocupadas por populações em condições de subalternidade: 

 

Comunidades economicamente empobrecidas não possuem muitas escolhas. Alguns 
trabalhadores se tornam desesperados, preferindo empregos perigosos e com baixos 
salários do que o desemprego. (...) Essa prática se aproxima da chantagem econômica. 
(BULLARD, 2004; grifos meus) 

 

Adiante, Bullard desenvolve sua tese, reforçando que tal chantagem econômica associa-se 

fundamentalmente a uma “chantagem do emprego”: 

 

Os trabalhadores são frequentemente forçados a fazerem sacrifícios pessoais em termos 
de proteção e segurança do trabalho. O local de trabalho, nesse caso, é uma arena onde 
inevitáveis barganhas entre emprego e locais de trabalho perigosos são realizadas e os 
trabalhadores que procuram manter seus empregos devem trabalhar sob condições que 
podem ser perigosas para eles, suas famílias e suas comunidades. Esta prática equivale a 
uma chantagem do emprego e é equivalente a uma escravidão econômica. (...) O 
conflito, o medo e a ansiedade são usualmente construídos sob a falsa pressuposição de 
que as regulamentações ambientais estão diretamente relacionadas à perda de postos de 
trabalho. Embora o fechamento das plantas industriais possa ser apenas uma ameaça, a 
chantagem é real (BULLARD, 2004.; grifos no original) 

 

                                                           
36 Propomos aqui a categoria chantagem ambiental – fenômeno observado em casos de implantação de 
empreendimentos ambientalmente impactantes em áreas socialmente vulneráveis - associando os conceitos de 
“chantagem econômica” e “chantagem de emprego” (BULLARD, 2004); “chantagem locacional” (ACSELRAD e 
BEZERRA, 2010) e “alternativas infernais” (STENGERS e PIGNARRE, 2005). 
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Consoante tal análise, Acselrad e Bezerra (2010) afirmam a ocorrência da chantagem 

locacional dos investimentos: a ameaça de deslocalização dos empreendimentos com a 

colocação dos trabalhadores em situação de competição, não só no que diz respeito ao nível de 

seus salários, mas também aos direitos e condições normativas destinados a assegurar proteção 

social e ambiental37. 

Além da chantagem em relação à população local, é possível constatar também 

facilitações indevidas operadas pelo empreendedor perante os poderes públicos locais e estadual. 

Atraídos pela perspectiva de recursos de royalties, os municípios da região se associaram em um 

consórcio - Conleste, fomentado pela Petrobras para garantir seu apoio político ao projeto. Em 

relação ao órgão licenciador estadual (INEA, atualmente; Feema, no início do processo de 

licenciamento), a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - Firjan contratou a maior parte do 

corpo técnico responsável pelo licenciamento prévio do empreendimento, o que gerou 

implicações éticas sobre a necessária independência entre empreendedor e licenciador. De fato, o 

alinhamento entre o órgão ambiental e o empreendedor é notável, chegando ao ponto de a 

Petrobras ter preparado os projetos exigidos pela Feema para a obtenção da licença de instalação 

antes da própria emissão oficial da licença prévia38, o que sugere uma comunicação permanente 

entre tais entidades ao longo de todas as fases do licenciamento39. 

 

2.2.4  Impactos sobre as populações locais 
 

Os municípios da região apresentam baixa oferta de equipamentos urbanos essenciais, o 

que gera insegurança acerca da previsível precarização de condições sanitárias e sociais 

                                                           
37 Acselrad e Bezerra (2010) amparam sua análise acerca da chantagem locacional no conceito de alternativas 
infernais, desenvolvido por Stengers e Pignarre (2005). Segundo estes autores, o capitalismo mostra-se hoje como 
um sistema que paralisa e captura os atores sociais no interior de alternativas infernais – situações que parecem não 
deixar outra escolha além da resignação ou da denúncia impotente ante a guerra econômica incontornável. 
38 Ação Civil Pública 1.30.003.000055/2006-07 
39 Tal aproximação direta entre a indústria e os órgãos ambientais vem se intensificando no Brasil e merece uma 
análise pormenorizada, além da dimensão do presente trabalho. Exemplos dessa tendência são a “adoção” de UC 
como o parque nacional dos Lençóis Maranhenses, pela MMX e do parque estadual da Ilha Grande, pela Vale. Não 
coincidentemente estas empresas possuem vários empreendimentos poluidores em licenciamento nos mesmos 
órgãos que gerenciam tais UCs. Não seria incoerente supor que a adoção das UC possa ser usada como chantagem 
pelas empresas, em eventuais restrições impostas pelos órgãos ambientais aos empreendimentos solicitados. 
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decorrentes do grande influxo populacional atraído pelo Comperj e pelas demais empresas 

associadas. Muitos são os exemplos de processos descontrolados de favelização gerados pela 

implantação abrupta de grandes atividades industriais em áreas não preparadas, particularmente 

após a fase de construção, onde a mão-de-obra é menos qualificada e não absorvida 

posteriormente durante a operação do empreendimento, que requer mão-de-obra especializada. 

Aplica-se bem a este fenômeno a irônica, mas pertinente questão levantada por Bertolt Brecht: 

“Para onde foram os pedreiros quando concluída a Muralha da China?”. 

 Com a previsível degradação da qualidade ambiental regional a partir da implantação do 

Comperj toda a população que reside nos municípios circundantes poderá ser negativamente 

afetada. Entretanto, há um grupo social específico que é particularmente vulnerável aos impactos 

do empreendimento: os pescadores artesanais da baía de Guanabara40. Apesar de atualmente tais 

pescadores encontrarem-se integrados à vida urbana, sua principal fonte de renda -bem como seu 

principal elemento cultural identitário-, a pesca, ainda os mantém intimamente ligados aos 

ecossistemas naturais. A saúde ambiental da baía é fator imprescindível para a oferta de pescado. 

Degradando-se a baía, põe-se em risco a pesca e, por conseguinte, os pescadores. Em escala 

local, a implantação do Comperj reproduz o fenômeno de falha metabólica entre sociedade 

(representada pelos pescadores artesanais) e natureza (a baía de Guanabara). 

                                                           
40 Diegues (2004) aponta que a implantação de empreendimentos petrolíferos é uma das principais causas de 
desorganização da pesca artesanal no litoral brasileiro. 
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Figura 9 - Disparidade entre a pesca artesanal e a indústria petrolífera

 
Fonte: Acervo APA Guapimirim 

 Uma parcela dos pescadores artesanais da baía agrupou-se na Associação Homens do 

Mar – AHOMAR (DIAS et al, 2013; FAUSTINO & FURTADO, 2013, SOARES, 2012; 

CHAVES, 2011). Tal associação foi criada especificamente para empreender a resistência dos 

pescadores quanto aos impactos negativos das atividades da indústria petrolífera na baía e em seu 

entorno. Sofrendo várias retaliações – inclusive casos de assassinato de seus integrantes, em 

circunstâncias ainda não esclarecidas -, a AHOMAR segue como instrumento de resistência dos 

pescadores. 

 O somatório de empreendimentos em implantação ou em atividade no espelho d´água da 

baía de Guanabara – grande parte dos quais componentes da infraestrutura associada ao Comperj 

- atinge sobremaneira a pesca artesanal. A figura 10 ilustra as zonas de exclusão de pesca 

geradas pelos referidos empreendimentos – áreas onde a pesca artesanal é proibida ou 

drasticamente limitada. À semelhança dos enclousures pré-industriais que marcaram a fase de 

acumulação primitiva do capital, neste caso vemos também a expulsão de trabalhadores 

artesanais de áreas onde há gerações exercem seu ofício: enclousures contemporâneos que 

confirmam o processo de acumulação permanente do capital, marcado por desterritorialização e 

espoliação. 
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Em razão da injustiça estrutural que lamentavelmente constitui a sociedade brasileira 

recaem sobre as populações em condição de subalternidade os piores revezes ocasionados pela 

voracidade da expansão do capital industrial. No caso em tela, encarnam tal condição subalterna 

os pescadores artesanais da baía de Guanabara, ameaçados pela implantação do Comperj e seus 

empreendimentos associados. 

Neste capítulo vimos que a iniciativa para a implantação do Comperj não surgiu ao acaso; 

ao contrário, vincula-se ao processo histórico de desenvolvimento do capitalismo dependente e 

subalterno brasileiro e marca a recente fase neodesenvolvimentista da economia política 

nacional. Consoante a concepção de fundo adotada nesta pesquisa – qual seja, a 

incompatibilidade essencial entre capitalismo e conservação ambiental – as tensões ocorridas no 

processo de licenciamento do Comperj ilustram a oposição entre os interesses corporativos + 

 No capítulo 4 voltaremos à análise do caso, considerando a atuação dos conselhos 

gestores das unidades de conservação envolvidas no conflito. Antes disso, contudo, será 

apresentada no capítulo 3 uma visão geral de como surgiram e evoluíram historicamente as áreas 

protegidas – ou unidades de conservação, segundo a denominação adotada no Brasil - , sua 

institucionalização moderna e seus desdobramentos contemporâneos para além da conservação 

da biodiversidade strictu sensu, à medida que o papel da participação social na gestão pública 

ambiental é ressignificado. 
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Figura 10 - Espelho d´água da baía de Guanabara, evidenciando as zonas onde a pesca é proibida ou limitada 

 
Fonte: CHAVES, 2011 
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3 Contextualização do Mosaico Central Fluminense 

3.1  Primórdios das áreas protegidas: das florestas sagradas às áreas 

naturais de recreação 

 Desde o neolítico populações humanas resguardam certas áreas naturais do uso direto e 

descontrolado. Presume-se que as motivações originais que levaram ao estabelecimento destes 

sítios naturais protegidos, que seriam os precursores das atuais áreas protegidas, tenham sido de 

cunho religioso ou espiritual. Desta forma, à medida que a humanidade se estabelecia nos 

primeiros agrupamentos urbanos, alterando com isso as paisagens naturais, concomitantemente 

designava áreas especiais, onde a manutenção da paisagem era garantida para servir a cultos 

religiosos ou assegurar a morada física de supostas entidades espirituais (DUDLEY; et al, 2005; 

HARMON, PUTNEY, 2003; McNEELY, 2000; BERKES, 1999; POSEY, 1999).41 

 É também bastante longeva na história mundial a motivação de estabelecer áreas naturais 

protegidas para manutenção de recursos naturais estratégicos (BENSUSAN, 2006). Há registros 

assírios de cerca de 700 a.C. indicando o estabelecimento de reservas de caça. Na Roma antiga 

há indícios de reservas florestais para a obtenção de madeira e outros produtos, empregados na 

construção de navios. Na Índia as primeiras reservas de caça foram estabelecidas no século III 

(COLCHESTER, 1997 apud BENSUSAN, 2006). 

 Ao longo da Idade Média europeia foram estabelecidas reservas reais de caça (SMITH, 

2013). Neste contexto, a origem etimológica da palavra floresta guarda peculiar relação entre 

áreas naturais protegidas e instrumentos oficiais de controle – relação esta que constitui a 

essência das áreas protegidas até a atualidade (cf. com a definição oficial da IUCN na seção 

3.2.1). Em Harper (2015) a etimologia de forest (no inglês42) é assim apresentada: 

                                                           
41 De fato tal associação entre conservação ambiental e espiritualidade permeia até hoje o imaginário e o léxico 
referente às áreas protegidas. A designação – formal ou não - destas áreas como “santuários” está presente em 
muitas nações contemporâneas e também em âmbito internacional. Está em discussão na Comissão Baleeira 
Internacional, por exemplo, a criação de um santuário de proteção às baleias no Atlântico sul, à semelhança dos já 
existentes nos oceanos Austral e Índico 
42 A etimologia nas línguas neolatinas responde à mesma origem aqui apresentada para o inglês, consoante a 
considerável similaridade desta palavra conforme empregada em grande parte dos idiomas ocidentais 
contemporâneos (forest, inglês; forêt, francês; floresta; espanhol e português). Quanto aos idiomas ibéricos ressalta-
se que é provável a influência adicional da palavra flor ao termo original (cf. MICHAELIS, 2015 para português e 
ANDERS, 2015 para espanhol) 
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late 13c., “extensive tree-covered district”, especially one set aside for hunting and 
under protection of the king, from Old French forest “forest, wood, woodland” 
(Modern Frech, forêt), probably ultimately from Late/Medieval Latin, forestam silvam 
“the outside woods”, a term of the Capitularies of Charlemagne denoting “the royal 
forest”. This word comes to Medieval Latin, perhaps via a Germanic source akin to Old 
High German forst, form Latin foris (outside). (…) Another theory traces it through 
Medieval Latin forestis, originally “forest preserve, game preserve”, from Latin forum 
in legal sense “court, judgment”; in other words “land subject to a ban” (grifos em 
itálico no original e grifos meus em negrito; HARPER, 2015) 

Esta análise etimológica sugere que as áreas naturais afastadas (i.e., florestas) eram 

concebidas no léxico medieval não diretamente em razão de suas propriedades biológicas ou 

ecológicas, mas sim como áreas externas à sociedade (foris, áreas “de fora”) e submetidas a um 

regime oficial de proteção (áreas do rei, royal forests). 

As áreas protegidas modernas começaram a ser esboçadas apenas na segunda metade do 

século XIX. A partir da implantação de parques urbanos em grandes cidades europeias e 

norteamericanas (e.g., Hyde Park em Londres e Central Park em Nova York), voltados à 

recreação da população urbana e à amenização da drástica alteração das paisagens citadinas que 

se seguiu à revolução industrial, a ideia de se estabelecerem parques também em áreas rurais ou 

naturais começou a ganhar força. Conforme Menezes: “os parques nacionais são os filhos 

ideológicos dos parques urbanos (...) são áreas naturais protegidas com o intuito básico de 

salvaguardar intocada sua beleza paisagística e seus atributos naturais como locais de recreação 

abertos a todos cidadãos” (MENEZES, 2014; grifos meus). 

Nos Estados Unidos, a expansão para o oeste resultou em intensa conversão de paisagens 

naturais. Movidos pela esperança de enriquecimento rápido, tão acalentada pelo mítico “sonho 

americano”, os colonos ‘estadunidenses – apoiados pelo poder público quanto à facilitação de 

aquisição de títulos de propriedade sobre a terra (conforme instituído pelo Land Act, de 1820) – 

promoveram em poucas décadas drásticas alterações no território interiorano, tanto 

ecologicamente (quanto à conversão propriamente dita dos sistemas naturais), quanto em termos 

fundiários (dada a expressiva privatização de áreas anteriormente públicas ou devolutas) 

(HOEFLE, 2003). Neste cenário, surgiram as primeiras mobilizações de setores acadêmicos e da 

opinião pública no intuito de proteger áreas com vegetação nativa inalterada pelos colonizadores 

dos efeitos irreversíveis da urbanização ou conversão agropecuária. Mais do que por razões 

eminentemente ecológicas, estas iniciativas – à semelhança dos parques urbanos – almejavam 
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assegurar a possibilidade de recreação e lazer das populações urbanas. Em 1872, seguindo tais 

premissas, foi criado o Parque Nacional de Yellowstone, primeiro do gênero no mundo43. Logo a 

seguir, muitos outros países começaram a estabelecer áreas protegidas no mesmo modelo – 

Canadá, em 1885; Nova Zelândia, 1894; Austrália, África do Sul e México, em 1898. Na 

América Latina, o primeiro país a criar um parque nacional foi a Argentina – Nahuel Huapi e 

Iguazú, em 1903. No Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia (1937), localizado na tríplice fronteira 

montanhosa de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, foi o primeiro do gênero 

(MEDEIROS, 2006). 

Este modelo de áreas protegidas – marcado pela ênfase no oferecimento de opções de 

turismo e lazer para populações eminentemente urbanas, em detrimento de populações nativas ou 

locais, como índios ou populações tradicionais - disseminou-se por praticamente todo o planeta, 

pautando as políticas de conservação da natureza em âmbito internacional. Conforme a 

classificação de Martinez Allier 44inscreve-se na classificação de “culto ao silvestre”, que aplica-

se tanto aos primeiros santuários naturais neolíticos quanto aos primeiros parques nacionais 

modernos. 

                                                           
43 Há certa polêmica acerca do estabelecimento da primeira área protegida, em moldes modernos, nos EUA – e, por 
conseguinte, no mundo. Embora o Yellowstone tenha sido o primeiro local designado especificamente como 
“parque nacional”, argumenta-se que a primeira área protegida foi o Yosemite Grant, instituído pelo presidente 
Abraham Lincoln em 1864 e posteriormente recategorizado como parque nacional em 1916, com a criação do 
National Parks Service estadunidense (SCHAEFFER, 1999). 
44 Seguindo uma abordagem ancorada no materialismo histórico, o economista catalão Juan Martínez Alier (2011) 
propôs uma definição das três principais correntes que compõem o ecologismo (seja no campo acadêmico, seja no 
campo político): 
· culto à vida silvestre: caracteriza-se pela ênfase na manutenção de áreas protegidas e pela admiração da 

natureza por seus valores intrínsecos. Tem na biologia da conservação sua principal sustentação científica e nas 
políticas conservacionistas (como a Convenção sobre a Diversidade Biológica, em âmbito internacional, e os 
sistemas de áreas protegidas, em âmbito nacional) seu principal desdobramento aplicado. O culto ao silvestre 
não se contrapõe ao sistema econômico vigente 

· evangelho da ecoeficiência: esta corrente se pauta nos conceitos de desenvolvimento sustentável, modernização 
ecológica e na boa utilização dos recursos naturais. Preocupa-se com os impactos da produção de bens e com o 
manejo sustentável dos recursos naturais, e não tanto pela perda dos atrativos da natureza ou dos seus valores 
intrínsecos. Considera que os problemas ambientais devem ser tratados na esfera da ciência instrumental e da 
modernização tecnológica Assim, a ecologia se converte em uma ciência gerencial para limpar ou remediar a 
degradação causada pela industrialização (VISVANATHAN, 1997 apud MARTÍNEZ ALIER, op. cit.). 

· ecologismo dos pobres: esta corrente é mais recente e significativamente menos influente que as anteriores. 
Surgiu através de conflitos socioambientais em nível local, regional e global causados pelo crescimento 
econômico e pela desigualdade social, como no movimento pelas reservas extrativistas, liderado por Chico 
Mendes na amazônia brasileira e o movimento Chipko, na Índia. No ecologismo dos pobres constata-se que a 
degradação ambiental resulta em danos sofridos de forma assimétrica pela população, restando aos grupos mais 
pobres os principais efeitos negativos do desequilíbrio ecológico. Nesta corrente, os esforços ligados a 
conservação necessariamente devem se vincular ao enfrentamento da desigualdade social. 
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3.2 Convenção da Diversidade Biológica: marco técnico e político 

internacional 

O estabelecimento de áreas naturais protegidas inicialmente estava voltado de modo 

prioritário a fins religiosos ou recreativos, conforme discorrido na seção anterior. Somente a 

partir do último terço do século passado, quando o conjunto de evidências científicas indicando a 

importância da conservação da biodiversidade para a manutenção do equilíbrio natural global 

começa a ganhar evidência, que se discute de modo mais direto a manutenção de áreas naturais 

protegidas para assegurar objetivamente a conservação da biodiversidade. No plano técnico e 

político internacional a Convenção da Diversidade Biológica destaca-se como primeiro acordo 

de âmbito global voltado a este tema (PRATES et al, 2015). 

Em 1992 foi realizada pela ONU, no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, mais conhecida 

como Rio 92. Diferentemente de encontros anteriores coordenados pelas Nações Unidas para 

tratar de questões ambientais – como a Conferência de Estocolmo, em 1972 – a Rio 92 ficou 

marcada pela massiva presença de chefes de estado, o que conferiu grande peso político e 

diplomático às discussões. Neste encontro foi firmada a Convenção da Diversidade Biológica - 

CDB, o principal tratado internacional norteador de políticas para a conservação da 

biodiversidade e áreas protegidas. A CDB estabelece diretrizes a serem alcançadas e adotados 

pelos países membros, ou “Partes”, em relação à proteção e ao uso da biodiversidade (CDB, 

2010). Tais diretrizes estão agrupadas nos três principais objetivos da CDB: “i) conservação da 

diversidade biológica; ii) utilização sustentável dos componentes da bioversidade; iii) repartição 

justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos”. 

O artigo 2º da CDB define área protegida como: “uma área geograficamente definida, 

que é regulada ou designada e manejada para alcançar objetivos conservacionistas específicos”. 

No oitavo artigo, a CDB aponta referências específicas para estimular as Partes 

signatárias a: 

· Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais devem 

ser tomadas para conservar a diversidade biológica; 
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· Desenvolver, onde necessário, diretrizes para seleção, estabelecimento e manejo para 

áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais devem ser tomadas para conservar a 

diversidade biológica; 

· Regular ou manejar recursos biológicos importantes para a conservação da 

diversidade biológica dentro ou fora de áreas protegidas, com o intuito de assegurar a 

conservação e o uso sustentável; 

· Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente equilibrado nas áreas 

adjacentes às áreas protegidas, visando o incremento de proteção destas áreas; 

· Cooperar no provimento de recursos financeiros e outros suportes para a conservação 

in situ, particularmente em países em desenvolvimento. 

A diretriz 8j da Convenção é especialmente inovadora, pois destaca a importância do 

conhecimento das populações tradicionais para a conservação da biodiversidade. Ela indica que: 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com 
estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 
diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a 
participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a 
repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 
inovações e práticas (MMA, 2000). 

Este item específico do Artigo 8 gerou um grupo de trabalho especial, no âmbito da CDB, 

que discute suas formas de implementação pelas Partes, conhecido como “Grupo 8j”. Os debates 

desenvolvidos por esse grupo geraram um fórum especial, chamado “Colóquio das ICCAs” - 

Indigenous Peoples and Community Conserved Territories and Areas, que se reúne em 

encontros internacionais da ONU e da CDB, possui um banco de dados, planos de ação e 

diversas publicações (ICCA,2012). 

A instância máxima deliberativa da Convenção da Diversidade Biológica – CDB é a 

Conferência das Partes – COP, composta por todos países que ratificaram o tratado da CDB. 

Através de reuniões normalmente bianuais, as COPs revisam os progressos da convenção, 

identificam novas prioridades e estabelecem planos de trabalho para seus membros. A tabela a 

seguir apresenta os principais temas tratados nas COPs realizadas até o presente, evidenciando a 

diversidade e complexidade dos assuntos debatidos neste fórum. 
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Quadro 1 - Principais temas tratados pelas Conferências das Partes da Convenção da Diversidade Biológica 
ANO LOCAL TEMAS PRINCIPAIS 

COP 1 – 1994 Nassau (Bahamas) • mecanismos  de financiamento 
• plano de trabalho (médio prazo) 

COP 2 – 1995 Jacarta (Indonésia) • biodiversidade marinho-costeira 
• acesso a recursos genéticos 
• conservação e uso sustentável da biodiversidade 
• biossegurança 

COP 3 – 1996 Buenos Aires (Argentina) • agrobiodiversidade 
• mecanismos financeiros 
• identificação, monitoramento  e avaliação 
• direitos de propriedade intellectual 

COP 4 – 1998 Bratislava (Eslováquia) • ecossistemas aquáticos continentais 
• revisão operacional da convenção 
• artigo 8j (conhecimento tradicional) 
• repartição de benefícios 

COP 5 – 2000 Nairóbi (Quênia) • ecossistemas secos e áridos 
• uso sustentável (incluindo turismo) 
• acesso a recursos genéticos 

COP 6 – 2002 Haia (Holanda) • florestas 
• espécies invasoras 
• repartição de benefícios 
• direitos de propriedade intellectual 

COP 7 – 2004 Kuala Lumpur (Malásia) • ecossistemas de montanha 
• áreas protegidas 
• transferência de tecnologias e cooperação 

tecnológica 
COP 8 – 2006 Curitiba (Brasil) • biodiversidade de ilhas 

• biodiversidade de terras secas e sub-úmidas 
• iniciativa taxonômica global 
• acesso e  repartição de benefícios  (art 15) 
• artigo 8j 
• comunicação, educação e conscientização  (art 13) 

COP 9 – 2008 Bonn (Alemanha) • agrobiodiversidade 
• estratégia global para conservação  de plantas 
• espécies  invasoras 
• biodiversidade florestal 
• medidas de incentivo 
• abordagem ecossistêmica 
• análise de implantação do  Plano Estratégico 
• metas do milênio 
• mecanismos  financeiros 

COP 10 – 2010 Nagoia (Japão) • repartição e acesso a benefícios (ABS) - protocolo 
• metas de Aichi 
• análise de implantação e progresso  da convenção 

COP 11 – 2012 Hyderabad (Índia) • agrobiodiversidade 
• estratégia global para conservação de plantas 
• espécies invasoras 
• biodiversidade florestal 
• medidas de incentivo 
• abordagem ecossistêmica 
• análise de implantação e progresso da convenção 
• colóquio das ICCAS 

C0P 12 - 2014 Pyeongchang (Coreia do Sul) • plano estratégico para a biodiversidade 2011-2020 
• acompanhamento das metas de Aichi 

Fonte:elaborado pelo autor 
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No campo teórico, a CDB sedimentou o conceito de abordagem ecossistêmica - 

ecosystem approach (MILLER, 1997) - muito em voga no debate conservacionista àquela época. 

A abordagem ecossistêmica é considerada nas Conferências das Partes – COP como a principal 

estratégia para equilibrar os três objetivos da Convenção da Diversidade Biológica. A Decisão 

V/6, exarada na quinta reunião da COP, define abordagem ecossistêmica como “uma estratégia 

para o manejo integrado da terra, dos recursos hídricos e dos recursos vivos que promove a 

conservação e o uso sustentável de modo equilibrado”. Percebe-se aqui uma reorientação frente a 

estratégias conservacionistas anteriores, que voltavam-se à preservação de determinadas espécies 

– frequentemente aquelas consideradas mais carismáticas (espécies-bandeira) e, portanto, que 

poderiam angariar maior adesão às suas causas preservacionistas. Na abordagem ecossistêmica o 

foco de conservação deixa de ser espécies individuais e amplia-se a ecossistemas inteiros, 

considerando não apenas os recursos vivos, mas também sua interação com fatores físicos, 

químicos, meteorológicos e edáficos. É dada ênfase à funcionalidade e à manutenção da estrutura 

dos ecossistemas. Certamente, tal abordagem constitui-se em considerável evolução quando 

contrastada com a abordagem epécie-orientada anterior, entretanto ainda não se vislumbra no 

conceito original da abordagem ecossistêmica uma maior relevância à integração da conservação 

da natureza com aspectos humanos. 

Atualmente, a convenção é assinada por 193 países, com destaque para a ausência dos 

Estados Unidos – a maior economia do planeta - dentre os países signatários. 

 

3.2.1 Conceito oficial de áreas protegidas e as diferentes categorias de manejo 

À medida que avançavam os debates internacionais afetos às áreas protegidas foi se 

verificando grande disparidade entre os conceitos e categorias de AP adotados pelos diferentes 

países. No sentido de estabelecer marcos internacionais conceituais que permitissem e 

organizassem o intercâmbio de experiências e estudos sobre o tema, a União Internacional pela 

Conservação da Natureza – IUCN elaborou a definição contemporânea mais amplamente aceita 

para área protegida: “uma área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e 
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manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, manejados 

através de instrumentos legais ou outros instrumentos efetivos” (IUCN, 1994). 

Visando oferecer uma plataforma conceitual comum, passível de aplicação nas diferentes 

realidades nacionais, a IUCN estabeleceu também um sistema internacional de categorias de 

manejo de áreas protegidas (IUCN, 1994): 

Quadro 2 - Categorias de áreas protegidas definidas pela IUCN 
Categoria Designação Características e objetivos 
Ia Reserva Natural 

Estrita 
Área de terra ou mar que possui um ecossistema excepcional ou representativo 
das condições específicas da região biogeográfica, características geológicas ou 
fisiológicas ou espécies de interesse primário para a conservação da 
biodiversidade, que estão disponíveis principalmente para ou seu estudo 
científico ou seguimento ambiental e onde a presença humana é interdita ou 
fortemente condicionada. 

Ib Área Silvestre Área de terra ou mar sem modificações ou com pequenas modificações pela ação 
humana, que mantêm o seu caráter natural e influência, sem presença ou com 
pouca presença humana, que são protegidos e geridos de maneira de preservar a 
sua condição natural. 

II Parque Nacional Área natural extensa de terra ou mar de grande relevância para a conservação da 
natureza e da biodiversidade, destinada a: (1) proteger a integridade ecológica de 
um ou mais ecossistemas para as gerações presentes e futuras; (2) excluir a 
exploração ou ocupação não ligadas à proteção da área; e (3) prover as bases para 
que os visitantes possam fazer uso educacional, lúdico, ou científico de forma 
compatível com a conservação da natureza e dos bens culturais existentes; 

III Monumento 
Natural 

Área que contém um ou mais lugares específicos de valor e importância natural 
ou cultural excepcional devido a sua raridade, qualidades estéticas inerentes ou 
significado cultural. 

IV Área de Manejo de 
Habitat e Espécies 

Área de terra ou mar sujeita a medidas ativas de gestão e intervenção com 
propósitos de gestão para preservar a manutenção de habitats ou para satisfazer 
objetivos e necessidades específicos de conservação de determinada espécie ou 
espécies. 

V Paisagem Protegida Paisagem de terra, costa ou mar onde a interação das pessoas com a natureza 
através do tempo tem produzido uma área de caráter distinto com grande valor 
estético, ecológico ou cultural, e frequentemente com diversidade biológica e na 
qual a preservação da integridade desta interação tradicional é vital para a 
proteção, manutenção e evolução da área. 

VI Área Protegida 
com Uso 
Sustentável de 
Recursos Naturais 

Área que contém predominantemente sistemas naturais sem modificação, geridos 
para garantir a proteção a longo prazo, a manutenção da biodiversidade e manter 
um fluxo sustentável de produtos e serviços necessários para satisfazer de forma 
sustentável as necessidades socioeconômicas das regiões circundantes. 

Fonte: IUCN, 1994 
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3.3 Áreas protegidas nas políticas públicas brasileiras 

Muitos desdobramentos nas políticas nacionais de conservação da biodiversidade se 

seguiram à CDB e à normatização internacional da IUCN para áreas protegidas. 

O Brasil foi o primeiro país signatário da Convenção, que entrou em vigor ao final de 

1993 e tornou-se lei em fevereiro de 1994. A partir do ano de 1994, foram criados programas e 

projetos nacionais para implementar os objetivos e diretrizes da convenção no país, tais como o 

Pronabio (Programa Nacional da Diversidade Biológica), o Funbio (Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade), o Probio (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira) e a Conabio (Comissão Nacional da Biodiversidade). 

Além dos projetos citados, foram criadas políticas nacionais diretamente relacionadas à 

CDB, conforme definido por suas próprias diretrizes. A primeira delas foi o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, analisado na seção a seguir. Em 2002 foi lançada a Política Nacional 

da Biodiversidade (PNB), instituída pelo Decreto nº 4.339 (BRASIL, 2002), que prevê a 

implementação de ações de proteção e valorização da biodiversidade, além do uso sustentável de 

seus recursos e inclui o respeito ao conhecimento e práticas tradicionais. Quatro anos depois, foi 

lançado o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) por meio do Decreto 

5.758/2006 (BRASIL, 2006). Este plano trouxe uma nova concepção de conservação, que integra 

os ecossistemas e a paisagem por meio das áreas protegidas delimitadas e fragmentos esparsos. 

Dessa maneira, engloba diferentes modalidades de áreas, mesmo sendo vinculadas a 

instrumentos e instâncias governamentais distintas, como as Terras Indígenas e Territórios 

Quilombolas. Fruto de discussões das Partes, o plano foi amplamente debatido pelo governo com 

participação de organizações não governamentais, membros de movimentos sociais, da academia 

e populações tradicionais. Em seus princípios, o PNAP reconhece a importância das áreas 

protegidas para a conservação da diversidade biológica e sociocultural. 

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT) criada pelo Decreto nº 6.040/2007 (BRASIL, 2007), define povos e 

comunidades tradicionais, desenvolvimento sustentável, reconhece seu território como espaço 

vinculado a sobrevivência socioeconômica e cultural, e garante o acesso aos recursos naturais 
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necessários à manutenção dos grupos sociais. Reconhece a diversidade de utilização e 

propriedade dos recursos da biodiversidade relacionada à diversidade sociocultural do país.  

Por fim, uma política mais recente é a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), criada pelo Decreto nº 7.747/2012 (BRASIL, 2012). 

Esta política dispõe sobre a proteção do território e da biodiversidade, a participação indígena e 

governança, conhecimento e práticas tradicionais indígenas, propriedade intelectual e patrimônio 

genético; cooperação e educação ambiental, entre outros. 

Embora seja notável a grande atividade legislativa e normativa brasileira no tocante à 

conservação da biodiversidade, à luz das orientações emanadas pela CDB, percebe-se no país um 

grande desnível entre as previsões legais e sua efetiva aplicação, ainda muito carente de avanços 

concretos na realidade nacional. 

 

3.3.1 Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

Após aproximadamente uma década de intensos debates parlamentares e na sociedade 

civil, foi aprovado em 2000 o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 

2000; MEDEIROS, ARAÚJO, 2011), marco legal que compilou diversos diplomas anteriores 

afetos às áreas protegidas brasileiras (MEDEIROS, 2006). Em vez do termo área protegida, 

reconhecido e aplicado internacionalmente, esta lei consolidou o termo unidade de conservação 

– exclusivamente empregado no Brasil (BENSUSAN, 2006).45 

Além de consolidar a legislação até então dispersa – o que facilitou em grande medida 

sua interpretação, aplicação e monitoramento - o SNUC introduziu novas diretrizes para a 

conservação in situ da biodiversidade brasileira: não mais as áreas protegidas deveriam ser 

                                                           
45 O SNUC define unidade de conservação como: “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção”. O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, instituído pelo decreto federal 5758/2006, 
inclui as unidades de conservação no conjunto de áreas protegidas em âmbito nacional, assim como as reservas 
legais (parcela de imóveis rurais destinada a conservação, que varia de acordo com o bioma onde estejam situados), 
áreas de preservação permanente (faixas marginais de proteção de rios, vegetação de topo de morro, entre outras), 
terras indígenas e territórios quilombolas. 
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entendidas e geridas isoladamente, mas sim como unidades pertencentes a um sistema, ou seja, 

para além das características exclusivas de cada UC, seu papel na conservação da biodiversidade 

deveria se estender à sua contribuição para o conjunto de UC brasileiras. Estabelece-se assim um 

paradigma sistêmico para a gestão das unidades de conservação46. Consoante este princípio, o 

SNUC institucionalizou três modelos de gestão de áreas protegidas aqui abordados: reservas da 

biosfera (art. 41), corredores ecológicos (art. 2º, XIX) e mosaicos (art. 26). 

Em relação às diferentes tipologias de unidades de conservação, o SNUC define 12 

categorias, agregadas em dois grupos (quadros 3 e 4). O grupo de proteção integral é voltado 

prioritariamente à preservação da biodiversidade, não sendo permitida nenhuma atividade de uso 

direto dos recursos naturais; o grupo de uso sustentável contém as categorias onde é permitido o 

uso direto dos recursos (ex. pesca, agricultura), desde que não imponha degradação ambiental. 

Quadro 3 - Categorias de unidades de conservação de uso sustentável 
Área de Proteção 
Ambiental 

São áreas geralmente extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 
o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais. 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

Geralmente de pequena extensão, são áreas com pouca ou nenhuma ocupação humana, 
exibindo características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota 
regional, tendo como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza. 

Floresta Nacional É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como 
objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 
ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

Reserva Extrativista Utilizadas por populações locais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 
complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, 
áreas dessa categoria tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

Reserva de Fauna É uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 
residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo 
econômico sustentável de recursos faunísticos. 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

São áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações, 
adaptados às condições ecológicas locais, que desempenham um papel fundamental na 
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

De propriedade privada, gravada com perpetuidade, objetivando conservar a diversidade 
biológica. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de BRASIL, 2000 
  

                                                           
46 Tal orientação encontra respaldo nas diretrizes da CDB, especificamente no artigo 8a: “Estabelecer um sistema de 
áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais devem ser tomadas para conservar a diversidade biológica”. 
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Quadro 4 - Categorias de unidades de conservação de proteção integral 
Estação 
Ecológica 

De posse e domínio público, servem à preservação da natureza e à realização de pesquisas 
científicas. A visitação pública é proibida, exceto com objetivo educacional. Pesquisas científicas 
dependem de autorização prévia do órgão responsável. 

Reserva 
Biológica 

De posse e domínio público, servem à preservação da natureza e à realização de pesquisas 
científicas. A visitação pública é proibida, exceto com objetivo educacional. Pesquisas científicas 
dependem de autorização prévia do órgão responsável. 

Parque 
Nacional 

Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico. 

Monumento 
Natural 

Objetivam a preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

Refúgio de 
Vida Silvestre 

Sua finalidade é a proteção de ambientes naturais que asseguram condições para a existência ou 
reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de BRASIL, 2000 
 

No quadro 5 as diferentes categorias de unidade de conservação brasileiras são 

relacionadas com as categorias correspondentes de áreas protegidas definidas pela IUCN: 

 

Quadro 5 - Correspondência entre as categorias definidas pela IUCN e pelo SNUC 

Categoria IUCN Categoria SNUC 

Ia – Reserva Natural Estrita 
Estação Ecológica 
Reserva Biológica 

II – Parque Nacional Parque Nacional 
III – Monumento Natural Monumento Natural 

IV- Área de Manejo de Habitat e Espécies 
Refúgio de Vida Silvestre 

Área de Relevante Interesse Ecológico 
V – Paisagem Protegida Área de Proteção Ambiental 

VI - Área Protegida com Uso Sustentável de 
Recursos Naturais 

Floresta Nacional 
Reserva Extrativista 
Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: elaborado pelo autor 
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3.4 Áreas protegidas na interface entre conservação e desenvolvimento 

regional 

Entre as décadas de 70 e 80 começou a se consolidar no meio científico – principalmente 

nas ciências biológicas - um corpo conceitual robusto que viria a orientar desta forma as políticas 

de conservação da biodiversidade, apontando que as áreas protegidas só poderiam alcançar seus 

objetivos preservacionistas a partir da exclusão de atividades humanas diretas. Duas disciplinas 

marcam este novo paradigma científico preservacionista: a biologia da conservação (PRIMACK, 

1993; SOULE, 1986) – voltada a análises de taxas de extinção de espécies e à modelagem de 

desenhos ótimos para o estabelecimento de áreas protegidas frente ao cenário global de 

fragmentação dos ecossistemas (RAMBALDI, OLIVEIRA, 2003) – e a ecologia da paisagem 

(TURNER, 1989) – abordagem interdisciplinar que alia elementos da ecologia com técnicas de 

geoprocessamento e imageamento remoto. Ambas abordagens incluem o elemento humano em 

suas análises, entretanto quase que exclusivamente como agente degradante das paisagens 

naturais. Nesta perspectiva, as intervenções humanas tendem a ser consideradas indistintamente 

como impactos antrópicos, a serem evitados em prol da preservação integral das áreas naturais. 

Tal postura intelectual foi definida por Guha (1997) como anti-humanismo ou autoritarismo 

biológico. Segundo o autor: “os biólogos da conservação demonstram impaciência marcante em 

relação aos agricultores e habitantes das florestas, considerados obstáculos ao livre progresso do 

conhecimento científico”. 

Contrapondo-se a esta perspectiva biocêntrica ou anti-humanista, em 2003 a IUCN 

adotou no V Congresso Mundial de Parques, em Durban, África do Sul, o lema: “benefits 

beyound boundaries” (IUCN, 2005). Abertamente inspirado na abordagem ecossistêmica, este 

lema avocou a importância das áreas protegidas integrarem-se ao entorno onde estão inseridas, 

evidenciando os benefícios socioambientais por elas gerados, que se estendem para além de seus 

limites institucionalizados. Argumentava-se que as áreas protegidas não devem ser consideradas 

como ilhas de biodiversidade em meio a um ambiente degradado por atividades urbanas, agrárias 
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e industriais poluentes, mas, ao contrário, como elementos fundamentais para o uso ordenado do 

território.47 

Nesta perspectiva merece destaque a categoria V da UCN, paisagem natural protegida, 

definida como: 

área protegida onde a interação entre pessoas e natureza ao longo do tempo produziu 
uma área de característica diferenciada, com significativos valores ecológicos, 
biológicos, culturais e cênicos, e onde a salvaguarda da integridade destas interações é 
vital para proteção e sustentabilidade da área, da conservação da natureza associada e de 
outros valores (IUCN, 1994) 
 

Diferentemente de outras categorias, percebe-se que neste caso há grande ênfase na 

gestão e no ordenamento territorial, a partir de uma perspectiva regional, incluindo – mas não se 

restringindo – a condicionantes biológicas. Ao contrário, a própria manutenção da paisagem e 

das atividades culturais e econômicas aí desenvolvidas é o objeto central da gestão. A categoria 

V da IUCN corresponde às Áreas de Proteção Ambiental (APA)48 e mosaicos no sistema 

brasileiro.49 

                                                           
47 O congresso mundial de parques seguinte foi realizado em dezembro de 2014, em Sydney (Austrália). A ênfase 
que havia sido dada em Durban acerca da necessidade das áreas protegidas envolverem-se diretamente com as 
populações locais habitantes de seus territórios ou entorno foi significativamente minorada em Sydney, onze anos 
após. Em 2014, a tônica dos debates incidia sobre o setor corporativo, enaltecendo o papel das empresas na 
conservação da biodiversidade (IRVING, com. pess.; CRONEMBERGER, com. pess.). Este nova perspectiva, de 
orientação tipicamente neoliberal, mostra relação com os rumos atuais do debate conservacionista, conforme se 
verificou também na Rio+20, onde as principais soluções sugeridas para o enfrentamento da crise ambiental global 
voltam-se à chamada green economy (UNEP, 2014). Conforme a divisão sugerida por Martínez Alier (2011), a 
perspectiva da green economy enquadra-se na corrente do “evangelho da ecoeficiência”, segundo a qual os 
problemas ambientais devem ser devidamente solucionados a partir de soluções tecnológicas e ajustes de mercado, 
como a precificação de ativos ambientais. Nesta lógica, o modo de produção capitalista não é a fonte da degradação 
ambiental, mas, ao contrário, sua solução – através do aprofundamento de políticas neoliberais, da responsabilidade 
socioambiental empresarial (CAPPELLIN, GIULIANI, 2004) e da adoção de técnicas econométricas de valoração 
ambiental para supostamente regular a escassez de recursos naturais sobreexplotados. 
48 Há grande confusão conceitual na literatura especializada brasileira quanto ao termo “área de proteção ambiental”, 
frequentemente apontado como sinônimo de “área protegida ou protected area” – termo este internacionalmente 
adotado para definir genericamente qualquer categoria de área sob regime especial de conservação ambiental. No 
caso brasileiro, as APAs (áreas de proteção ambiental) são uma categoria de “unidade de conservação” (termo 
exclusivamente brasileiro, análogo ao internacionalmente reconhecido “protected area”, definido em BRASIL, 
2000). Ainda no caso brasileiro, as “unidades de conservação” são apenas um tipo de área protegida (definida em 
BRASIL, 2006), ao lado de terras indígenas, territórios quilombolas, áreas de preservação permanentes e reservas 
legais. Mesmo operadores experientes da política ambiental brasileira frequentemente confundem estes termos. Na 
imprensa nacional tal confusão é ainda maior, sendo raras as matérias que discernem devidamente estes diferentes 
conceitos. 
49 No apêndice 3 são apresentados três outros modelos de gestão que também podem ser vinculados às 
características agrupadas pela IUCN na categoria V – e, portanto, servem de referência e comparação com os 
mosaicos - : as reservas da biosfera, os parques naturais regionais franceses e os corredores ecológicos brasileiros 
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3.5 Mosaicos: uma nova perspectiva na gestão de áreas protegidas 

O termo mosaico vem provavelmente do idioma grego (µουσαικόν, transl. mousaikón, 

“obra das musas”), que remonta a trabalhos artísticos compostos de combinações de pequenas 

peças esteticamente arranjadas, bastante empregados na arte e na arquitetura da antiguidade 

greco-romana, cuja influência e disseminação chegou até os dias de hoje – influenciando desde 

os belos vitrais de catedrais medievais europeias até o internacionalmente reconhecido arranjo de 

pedras portuguesas que pavimenta o calçadão da praia de Copacabana. Originou-se assim do 

campo da arte este conceito, que se refere fundamentalmente à formação de uma obra maior a 

partir da combinação de elementos menores. 

Atualmente o conceito de mosaico foi assimilado pela ciência ecológica, particularmente 

pela ecologia de paisagens (METZGER, 2001) para descrever ambientes heterogêneos, formados 

pela combinação de diferentes pequenos ecossistemas, agregados por uma matriz comum na 

paisagem (por exemplo, um mosaico ecológico constituído por pequenos fragmentos de floresta 

em topos de morro, espalhados por uma extensa área de pasto – paisagem bastante típica da mata 

atlântica fluminense contemporânea). 

A primeira oportunidade em que o termo mosaico foi empregado em um projeto 

conservacionista no Brasil se deu em 1992, no âmbito de uma proposta técnica do Instituto 

Florestal de São Paulo - órgão responsável pela gestão das UCs paulistas –, voltada à gestão 

ambiental da região do Vale da Ribeira – SP (LINO, 1992). Nesta região ocorre o maior 

remanescente de mata atlântica do estado, protegido por quatro unidades de conservação (Parque 

Estadual Turístico do Alto Ribeira, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Carlos Botelho e 

Estação Ecológica Xitués). A referida proposta técnica propunha a criação da Reserva Ecológica 

Integrada da Serra do Paranapiacaba, de modo a integrar a gestão destas UCs. Uma década 

depois, o governo estadual paulista assimilou a ideia e reconheceu oficialmente o mosaico 

estadual do Paranapiacaba, composto pelas referidas unidades de conservação - além da Estação 

Ecológica Estadual de Xitué, da APA Estadual da Serra do Mar e do Parque Estadual Nascentes 

do Paranapanema (SÃO PAULO, 2012). 
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A partir da assimilação do conceito de mosaico na linguagem técnico-científica afeta à 

conservação da biodiversidade, este termo ganhou status legal no Brasil, quando da publicação 

da lei do SNUC, em 2000. O artigo 26 apresenta a definição oficial de mosaicos na legislação 

ambiental brasileira: 

Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 
não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 
privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 
integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de 
forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade 
e o desenvolvimento sustentável no contexto regional (BRASIL, 2000; grifos meus) 

 

 Conforme esta definição legal, os mosaicos são conjuntos, cujos elementos constitutivos 

são as unidades de conservação. Ou seja, trata-se de uma abordagem holística ou integrada de 

uma determinada paisagem, a partir das interações entre as UCs componentes. Entretanto a 

definição legal não restringe o funcionamento dos mosaicos ao somatório das UCs que o compõe 

- nem aponta que os objetivos dos mosaicos sejam estritamente preservacionistas -, já que amplia 

e vincula suas funções a aspectos socioeconômicos da realidade territorial na qual estejam 

inseridos. A escala de interpretação e ação indicada é regional, portanto, para além da dimensão 

local e pontual mais comumente empregada no âmbito da gestão de unidades de conservação 

isoladas. 

 A importância dada pelo(s) legislador(es) neste artigo à dimensão social dos mosaicos é 

notável, tratando-se o SNUC de um diploma legal voltado majoritariamente a questões 

conservacionistas. Quanto à biodiversidade, o comando legal empregado é “compatibilizar a 

presença”, enquanto que para a sociodiversidade empregou-se o verbo “valorizar”. Ou seja, o 

texto impõe que a presença da biodiversidade seja compatibilizada com outras potencialidades 

do território, mas a sociodiversidade não deve apenas ser compatibilizada – deve ser valorizada. 

Depreende-se desta leitura que os diferentes atores sociais locais que vivem e operam no 

território do mosaico devem ter não somente seu devido reconhecimento, mas sua justa 

valorização. 

 No decreto federal 4340/2002, que regulamentou o SNUC, um capítulo inteiro foi 

dedicado à regulamentação dos mosaicos (capítulo III, artigos 8º a 11, BRASIL, 2002). Definiu-
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se que os mosaicos devem ser reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, a partir 

dos órgãos gestores das UCs (art. 8º). Percebe-se aqui uma diferença fundamental entre os 

processos fundantes de UCs e mosaicos: enquanto UCs são criadas50, os mosaicos são 

reconhecidos. O processo de formação de mosaicos, portanto, deve partir das equipes técnicas ou 

conselhos das unidades de conservação que, identificando em seus casos específicos o potencial 

de se desenvolver atividades de gestão integrada entre as UCs, devem submeter ao MMA um 

pedido de reconhecimento oficial do mosaico. Não deve vir do ministério a demanda pela 

implantação do mosaico, mas sim das UCs, através de seu pedido de reconhecimento. Cabe ao 

MMA analisar tecnicamente as justificativas e, caso sejam pertinentes, reconhecer o mosaico 

através de portaria ministerial51. Percebe-se também neste ponto uma ênfase no protagonismo 

dos atores sociais locais (equipes e conselhos de unidades de conservação), ante ao papel 

regulador exercido pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Alguns dos principais projetos ocorridos em território nacional voltados à mobilização, 

formação e reconhecimento oficial de mosaicos, conforme as premissas acima apontadas, são 

listados no quadro 652: 

                                                           
50 Vide o capítulo primeiro do referido decreto regulamentador, que trata da “criação de unidades de conservação”. 
51 O reconhecimento de mosaicos por governos estaduais é tema controverso entre operadores da política ambiental 
nacional. O decreto que regulamentou o SNUC (BRASIL, 2002) é claro quanto à competência federal para 
reconhecimento de mosaicos, através de portaria do Ministério do Meio Ambiente, conforme se lê em seu art. 8º: “o 
mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente, a pedido dos órgãos 
gestores das unidades de conservação”. Não há no referido decreto nenhum dispositivo que assegure a legalidade do 
reconhecimento de mosaicos pelos estados da federação, contudo, à semelhança do caso referido acima (mosaico 
Paranapiacaba), o governo paulista já reconheceu outros mosaicos em âmbito estadual: mosaico Juréia- Itatins 
(reconhecido em 2006, mas desafetado em 2009), mosaico Jacupiranga (2008) e mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas 
Protegidas do Litoral Paulista (2010). Outros estados também reconheceram mosaicos através de dispositivos 
normativos estaduais: Pará (mosaico Tucuruí, em 2002), Minas Gerais (mosaico da Serra de São João, em 2007), 
Amazonas (mosaico do Apuí, em 2010) e Espírito Santo (mosaico do Manguezal da Baía de Vitória, também em 
2010) (PINHEIRO, 2010). 
52 Quanto à produção acadêmica nacional referente a mosaicos, até o momento foram elaboradas três dissertações 
de mestrado (MACIEL, 2007, na UNB; TAMBELLINI, 2007, na UFF; GIDSICKI, 2013, no INPA) e uma tese de 
doutorado (MELO, 2012, na UFRJ). 
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 Quadro 6 - Principais projetos voltados a mosaicos realizados no Brasil (elaborado pelo autor) 
PROJETO OBJETIVOS PRODUTOS MOSAICOS 

ENVOLVIDOS 
EXECUTOR(es)/ 
FINANCIADOR(es) 

Cooperação Técnica para as 
Áreas Protegidas Brasil – 
França (2004-2010) 

apresentar, debater e 
experimentar os diversos 
mecanismos de gestão 
ambiental franceses e 
brasileiros embasados em 
processos democráticos e 
participativos, como os 
praticados nos PNR na 
França e aqueles previstos no 
SNUC 

seis seminários técnicos 
internacionais; 
publicação de livro 
(DELELIS et al, 2010.) 

Baixo Rio Negro; 
Central Fluminense; 
Extremo Sul da 
Bahia; Grande 
Sertão Veredas – 
Peruaçu; Itabira 
(MG); Ilhas e Áreas 
Marinhas Protegidas 
do Litoral Paulista 
(SP) 

Embaixada da França 
no Brasil; Ministério do 
Meio Ambiente - MMA 

Mosaicos de Áreas 
Protegidas: uma Estratégia 
de Desenvolvimento 
Territorial em Bases 
Conservacionistas - DTBC 
(2005-2010) 

formação de mosaicos e 
elaborar a implementação de 
Planos de DTBC (MACIEL, 
2007) 

financiamento do 
BNDES para plano de 
DTBC no mosaico 
Veredas - Peruaçu 

Baixo Rio Negro; 
Extremo Sul da 
Bahia; Grande 
Sertão Veredas – 
Peruaçu; Ibiapaba 
(PI); Itabira (MG); 
Macaé (RJ); Oeste 
do Amapá e Norte 
do Pará; Serra da 
Cotia (RO)  

Fundo Nacional do 
Meio Ambiente 

Apoio à Criação de 
Mosaicos de Unidades de 
Conservação no Corredor 
da Serra do Mar (2005-
2007) 

estimular o reconhecimento 
de novos mosaicos no bioma 
da mata atlântica (LINO & 
ALBUQUERQUE, 2007) 

reconhecimento oficial 
alcançado para os 
mosaicos envolvidos 

Bocaina; Central 
Fluminense; 
Mantiqueira 

Instituto Amigos da 
Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica; CEPF 

Agenda conjunta GTZ-
WWF (2005-2010) 

apoiar a gestão integrada das 
unidades de conservação da 
Amazônia meridional 

dois seminários na 
Amazônia; um 
seminário nacional; 
planejamento 
estratégico do mosaico 
da Amazônia 
Meridional (ABREU et 
al,2013) 

Amazônia 
Meridional 

Agência de Cooperação 
Técnica Alemã - GTZ 
(atual GIZ); WWF-
Brasil 

Projeto de Fortalecimento 
dos Mosaicos de Unidades 
de Conservação do 
Corredor da Serra do Mar 
(2008-2010) 

fortalecer a gestão dos 
mosaicos situados no 
corredor da serra do Mar 

planejamento 
estratégico do Mosaico 
Central Fluminense; 
reconhecimento oficial 
alcançado para mosaico 
Mico-Leão Dourado 

Central Fluminense; 
Mantiqueira; Mico-
Leão Dourado  

Associação Mico-Leão-
Dourado; Valor Natural; 
Conservação 
Internacional; SOS 
Mata Atlântica/ CEPF; 
The Nature 
Conservancy 

Mosaicos da Mata 
Atlântica: Fortalecimento 
da Sociobiodiversidade da 
Mata Atlântica e Apoio à 
Gestão Integrada de 
Mosaicos de Áreas 
Protegidas (2012-2014) 

fomentar a gestão integrada e 
participativa de mosaicos, a 
partir de seus conselhos 
gestores 

regimento interno e 
planos de ação do 
conselho do mosaico 
Carioca; seminário 
sobre licenciamento do 
Comperj (impactos 
sobre o mosaico 
Central Fluminense) 

Carioca; Central 
Fluminense 

Secretaria Estadual do 
Ambiente - RJ 

Projeto Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas na 
Mata Atlântica (2013-2018) 

promover a conservação da 
biodiversidade e a 
restauração florestal em 
mosaicos na mata atlântica, a 
fim de contribuir para 
adaptação e mitigação às 
mudanças climáticas 

projeto ainda em 
andamento 

Central Fluminense; 
Extremo Sul da 
Bahia; Lagamar 

MMA; Ministério do 
Meio Ambiente da 
Alemanha; GIZ; Banco 
Alemão do 
Desenvolvimento – 
KfW 
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3.5.1 Mosaicos oficialmente reconhecidos no Brasil 

Após cinco anos da edição do SNUC – e consequentemente do lançamento oficial do 

conceito de mosaicos na política ambiental brasileira – foi reconhecido o primeiro mosaico em 

território nacional: Capivara-Confusões, instituído em 2005, no estado do Piauí. Como se tratava 

de um instrumento de gestão ainda muito incipiente53, a composição deste primeiro mosaico foi 

bastante peculiar: apenas duas UCs (PARNAs Serra da Capivara e Serra das Confusões), ligadas 

por um corredor ecológico, criado na mesma portaria de reconhecimento do mosaico. Nenhum 

dos mosaicos reconhecidos posteriormente seguiu este padrão, com um número tão reduzido de 

unidades de conservação e da mesma esfera de gestão (ambas federais, o que não implica em 

nenhuma gestão interinstitucional – posteriormente, casos similares foram tratados de forma 

mais simplificada através da instituição de Núcleos de Gestão Integrada – NGIs54; e.g. NGI 

Guapimirim-Guanabara). 

O mosaico reconhecido em seguida (Lagamar, em 2006) trouxe uma situação oposta: 

muitas UCs (cerca de 40), de diferentes esferas de gestão. Um número tão elevado de UCs 

acabou por mostrar-se posteriormente de difícil gestão, dificultando a operacionalidade das ações 

integradas. 

Na sequencia, três mosaicos foram reconhecidos simultaneamente na serra do Mar, ainda 

em 2006: Bocaina, Central Fluminense e Mantiqueira. Entre 2009 e 2011, oito mosaicos foram 

reconhecidos, configurando o período de mais intensa atividade de reconhecimento e 

inaugurando as experiências de mosaicos no bioma amazônico. 

Até o momento foram reconhecidos pelo ministério de Meio Ambiente55 quinze 

mosaicos. O penúltimo (Oeste do Amapá e Norte do Pará) trouxe uma relevante inovação em 

relação a todos anteriores: foi o primeiro a reconhecer áreas protegidas que não são unidades de 

conservação56, no caso as terras indígenas Wajãpi, Parque do Tumucumaque e Rio Paru D´Este. 

A inclusão destas terras indígenas veio a pacificar uma questão jurídico-administrativa que 

                                                           
53 Outros modelos de gestão integrada de áreas protegidas já vinham sendo experimentados no Brasil, podendo ser 
apontados como precursores dos mosaicos. O apêndice 4 descreve tais modelos. 
54 A gestão de unidades de conservação federais via NGIs é explicada também no apêndice 4. 
55 Concentramo-nos aqui nos mosaicos devidamente reconhecidos por ato do Ministério do Ambiente, conforme 
designado no decreto regulamentador do SNUC. Há de se lembrar, entretanto, que alguns estados tomaram a 
iniciativa de reconhecerem mosaicos através de atos administrativos estaduais, vide nota de rodapé 51. 
56 Vide nota 48 acerca da confusão conceitual entre áreas protegidas e unidades de conservação. 
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acompanhava os debates nacionais sobre mosaicos, seja no governo, seja na sociedade civil 

envolvida com o tema. A controvérsia residia na confusão gerada por certa incongruência entre a 

lei do SNUC (BRASIL, 2000) e o decreto que a regulamentou (BRASIL, 2002). Na lei, o artigo 

26 descreve que os mosaicos são constituídos por unidades de conservação e outras áreas 

protegidas. Entretanto, no decreto há referência apenas a unidades de conservação, o que 

alimentava a dúvida sobre a legalidade de se incluírem nos mosaicos outras áreas protegidas 

(e.g., terras indígenas, quilombolas, conforme definidas em BRASIL, 2006). Com a inclusão 

oficial das três terras indígenas no mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará fica claro que a 

redação constante da lei prevalece sobre o decreto. 

O mais recente mosaico reconhecido no Brasil foi o Jalapão, em 2016. O quadro 7 lista 

todos mosaicos reconhecidos até o momento pelo governo federal brasileiro e a figura 11 ilustra 

a dinâmica temporal do reconhecimento, por biomas. 

 

Quadro 7 - Mosaicos brasileiros oficialmente reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente 

MOSAICO ESTADO(S)/ BIOMAS PORTARIA DE RECONHECIMENTO 

Capivara-Confusões PI – Caatinga MMA N°76, de 11 de março de 2005 

Lagamar SP e PR – Mata Atlântica MMA N°150, de 08 de maio de 2006 

Bocaina RJ e SP – Mata Atlântica MMA N° 349, de 11 de dezembro de 2006 

Central Fluminense RJ – Mata Atlântica MMA N° 350, de 11 de dezembro de 2006 

Mantiqueira RJ, SP e MG – Mata Atlântica MMA N° 351, de 11 de dezembro de 2006 

Grande Sertão Veredas - Peruaçu MG – Cerrado  MMA N°128, de 24 de abril de 2009 

Espinhaço MG – Cerrado MA N°444, de 26 de novembro de 2010 

Mico Leão Dourado RJ – Mata Atlântica MMA N° 481, de 14 de dezembro de 2010  

Baixo Rio Negro AM – Amazônia MMA N°483, de 14 de dezembro de 2010 

Foz do Rio Doce ES – Mata Atlântica MMA Nº 489, de 17 dezembro de 2010 

Extremo Sul da Bahia BA – Mata Atlântica MMA Nº 492, de 17 de dezembro de 2010  

Carioca RJ – Mata Atlântica MMA Nº 245, de 11 de julho de 2011 

Amazônia Meridional AM, MT e RO – Amazônia MMA Nº 332, de 25 de agosto de 2011 

Oeste do Amapá e Norte do Pará AP e PA – Amazônia MMA N°4, de 3 de janeiro de 2013 

Jalapão BA e TO – Cerrado MMA N°434, de 29 de setembro de 2016 

Fonte: MELO & IRVING, 2014; atualizado pelo autor 
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Figura 11: Quantidade de mosaicos reconhecidos por ano e por bioma no Brasil 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.6 Caracterização do mosaico Central Fluminense 

As primeiras discussões voltadas à instituição de um mosaico de unidades de conservação 

na região central do estado do Rio de Janeiro se iniciaram em 2004, através da iniciativa dos 

chefes das UCs federais APA Guapimirim, APA Petrópolis, PARNA Serra dos Órgãos e REBIO 

Tinguá, que realizaram uma série de reuniões para estudar os mecanismos administrativos 

necessários para o reconhecimento formal de mosaicos. Acompanhando tal iniciativa, a 

Superintendência do IBAMA no estado do Rio de Janeiro instituiu uma câmara técnica para 

consolidação de mosaicos, coordenada pelo chefe da APA Guapimirim. Após o entendimento 

minimamente nivelado entre os gestores das UCs federais, gestores de unidades de conservação 

de outros níveis federativos foram contatados para ingressar neste processo, em especial o 

Parque Estadual dos Três Picos e as secretarias municipais de meio ambiente de Guapimirim, 

Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e São José do Vale do Rio Preto. 

Neste mesmo ano, três outros projetos se agregaram à iniciativa. A ONG Instituto 

Nacional de Tecnologia e Uso Sustentável – INNATUS concluiu o plano de manejo das RPPNs 

El Nagual e Querência, o primeiro no país realizado conjuntamente para duas UCs. Este plano 

orientava o estabelecimento de reconexões florestais entre as duas RPPNs, situadas em diferentes 
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ambientes no município de Magé – El Nagual nas montanhas florestadas da Serra dos Órgãos e 

Querência na planície de mangue. Este plano empregou a escala de paisagem em seus 

diagnósticos, interpretando as RPPNs não como elementos isolados, mas como parte de um 

mesmo contínuo biogeográfico. 

No município de Guapimirim foi criada a APA Guapi-guapiaçu, abrangendo toda a zona 

rural municipal, conforme estabelecida em seu plano diretor. No decreto municipal que 

formalizou a criação desta APA ficou consignado que um dos principais objetivos da UC seria 

promover a integração dos manguezais da baixada guapiense, protegidos pela APA Guapimirim, 

com as florestas serranas, protegidas pela APA Petrópolis e pelo PARNA Serra dos Órgãos, de 

modo a promover a conexão das UCs do Mosaico Central Fluminense. Antes da criação desta 

APA municipal, o esboço pensado para o mosaico exibiria um longo interstício entre o conjunto 

de UCs serranas e a região da baixada, no qual não haveria nenhuma unidade de conservação. 

Com as discussões havidas ente o IBAMA e a secretaria de Guapimirim se viabilizou a criação 

da APA Guapi-guapiaçu, que veio a se projetar exatamente sobre este interstício, eliminando-o 

através da conexão ininterrupta, via unidades de conservação submetidas a diferentes esferas de 

gestão, entre a montanha e a baixada. 

O terceiro projeto que se somou a este movimento pela implantação do Mosaico Central 

Fluminense foi o Programa Mosaicos e Corredores Ecológicos da Mata Atlântica, executado 

pelo Instituto de Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Contando com recursos 

internacionais do Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF, este programa permitiu avançar 

nas tratativas necessárias para o reconhecimento oficial do mosaico, através do custeio e 

realização de seminários. A estratégia adotada foi “contribuir com iniciativas de organismos 

gestores de UCs, já em andamento, para proposição, articulação, reconhecimento e 

implementação de mosaicos em diferentes regiões do Corredor da Serra do Mar” (RBMA, 2006). 

 Como resultado destas iniciativas, o Ministério do Meio Ambiente formalmente 

reconheceu o Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense57, 

através da Portaria MMA 350/2006 (anexo 2). Em sua composição inicial o mosaico continha 25 

unidades de conservação, dentre federais, estaduais, municipais e privadas. Desde então, o 

número de UCs componentes já evoluiu para 38 (quadro 8). Este é um indicativo da importância 

                                                           
57 Emprega-se nesta tese a forma reduzida Mosaico Central Fluminense, para se referir a este mosaico. 
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que o mosaico vem exercendo sobre as políticas conservacionistas do território onde está situado, 

uma vez que o ingresso de novas UCs é fruto de motivação voluntária do órgão gestor ou 

proprietário privado responsável pela gestão da unidade, que apresenta sua justificativa de 

ingresso à validação do conselho do mosaico. O aumento de mais de 50 % de UCs componentes 

do mosaico em menos de 10 de funcionamento do mesmo reflete a atratividade do mosaico 

principalmente para gestores de UCs municipais e privadas, que identificam na adesão ao 

mosaico a possibilidade de maior reconhecimento e qualificação da gestão. Na figura 12 se vê o 

território atual do Mosaico Central Fluminense, resultante do somatório de suas UCs 

componentes. 

 

Figura 12 - Território do Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense 
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Quadro 8 - Unidades de conservação componentes do Mosaico Central Fluminense 

unidade de conservação instância de gestão 
APA Guapimirim federal 
APA Petrópolis federal 
ESEC Guanabara federal 
PARNA Serra dos Órgãos federal 
REBIO Tinguá federal 
APA Bacia dos Frades estadual 
APA Bacia do Macacu estadual 
APA Jacarandá estadual 
APA Macaé de Cima estadual 
ESEC Paraíso estadual 
Parque Estadual Três Picos estadual 
REBIO Araras estadual 
APA Guapi-guapiaçu municipal – Guapimirim 
APA Estrela municipal - Magé 
APA Lagoa do Morro Grande municipal - Areal 
APA Maravilha municipal – São José do Vale do Rio Preto 
APA Suruí municipal – Magé 
APA Vale do Fagundes municipal – Areal 
APA Vale do Piabanha municipal – Areal 
ESEC Monte das Flores municipal – São José do Vale do Rio Preto 
MONA Monte Cristo municipal – Paraíba do Sul 
MONA Pedra do Colégio municipal – Cachoeiras de Macacu 
MONA Pedra do Elefante municipal – Petrópolis 
MONA Pedra das Flores municipal – São José do Vale do Rio Preto 
MONA Pedra da Tocaia municipal – Paraíba do Sul 
PNM Araponga municipal – São José do Vale do Rio Preto 
PNM Montanhas de Teresópolis municipal - Teresópolis 
PNM Petrópolis municipal – Petrópolis 
PNM Serra do Barbosão municipal – Tanguá 
PNM Taquara municipal – Duque de Caxias 
RPPN CEC Tinguá privada – Nova Iguaçu 
RPPN El Nagual privada – Magé 
RPPN Fazenda Suspiro privada – Teresópolis 
RPPN Geraldo Hugo Nunes privada – Magé 
RPPN Graziela Maciel Barroso privada – Petrópolis 
RPPN Querência privada – Magé 
RPPN Rogério Marinho privada – Petrópolis 
RPPN Sítio Serra Negra privada - Teresópolis 
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Logo em sua primeira reunião oficial, o conselho do mosaico aprovou seu regimento 

interno (anexo 3), que normatizou a estrutura de gestão (figura 13). A instância superior de 

gestão é o próprio conselho. Cada UC é representada no conselho por seu chefe58 e mais um 

representante da sociedade civil eleito pelo conselho da UC para compor o conselho do 

mosaico59. Compõem também o conselho quatro representantes de entidades públicas de 

pesquisa e um representante de cada um dos quatro comitês de bacia hidrográfica cujas áreas de 

atuação estão sobrepostas ao território do mosaico: baía de Guanabara; Paraíba do Sul; Guandu; 

e Piabanha, Preto e Paquequer60. O conselho é presidido por um dos chefes das unidades de 

conservação componentes e assessorado administrativamente por um secretário-executivo, eleito 

dentre as organizações da sociedade civil61. Quanto ao assessoramento técnico do conselho, há 

três câmaras técnicas: proteção (coordenada por um dos chefes de UC); educação ambiental 

(coordenada por um representante da sociedade civil); e pesquisa (coordenada por um 

representante das entidades de pesquisa)62. As câmaras técnicas tem autonomia de 

funcionamento perante o conselho e podem ser compostas por representantes externos ao 

mosaico, de notório saber em suas respectivas funções. 

  

                                                           
58 No caso das UCs municipais, quando não há nenhum chefe designado especificamente, o assento de conselheiro é 
destinado ao secretário municipal de meio ambiente. No caso das RPPNs, definiu-se que a representação é 
concentrada em um único conselheiro designado pelo conjunto de proprietários. 
59 Nos casos onde a UC não dispõe de conselho próprio, o assento correspondente à sociedade civil fica vago até o 
momento em que a UC oficialize seu próprio conselho e designe ao conselho do mosaico seu representante não-
governamental. 
60 Este arranjo objetiva integrar as discussões destes dois tipos de colegiados voltados ao planejamento territorial: 
conselhos de mosaicos e comitês de bacia hidrográfica. 
61 A entidade não-governamental que assume a secretaria-executiva deve dispor de personalidade jurídica (CNPJ) 
que a habilite ao recebimento, administração e execução de verbas públicas ou investimentos privados destinados ao 
mosaico. Como o próprio mosaico não possui tal competência jurídica, este arranjo permite que o conselho do 
mosaico, através de sua secretaria-executiva, administre os projetos que envolvam recursos financeiros externos. 
62 O Mosaico Central Fluminense já foi objeto de uma pesquisa de doutorado do programa EICOS. Melo (2012), sob 
orientação da professora Marta Irving, aplicou o software SimParc com conselheiros de UCs componentes do 
mosaico. Este aplicativo simula situações de conflitos socioambientais em um ambiente virtual, onde os 
atores/jogadores desempenham papéis invertidos (ex. gestores públicos “jogam” como operadores locais de turismo 
ou representantes de ONGs fazem as vezes de moradores locais). Dentre os principais resultados obtidos esta 
pesquisa ressaltou “a importância da formação continuada de gestores e demais atores sociais em relação ao modelo 
do mosaico, que exige uma interpretação da gestão de unidades de conservação e demais áreas protegidas em uma 
perspectiva extra-muros, considerando também o processo de desenvolvimento regional”. 
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Figura 13 - Organograma do Mosaico Central Fluminense (elaborado pelo autor) 

 

 

Em 2010, o conselho do mosaico elaborou seu planejamento estratégico, que contém 

diretrizes para a gestão integrada em um período de 10 anos. Nesta oportunidade ficou definida a 

missão do Mosaico Central Fluminense: “Integrar esforços para promover a sustentabilidade e a 

conservação da diversidade nos ambientes de Mata Atlântica, desde os manguezais até os 

campos de altitude na Serra do Mar Fluminense, minimizando os efeitos negativos da expansão 

metropolitana e industrial”. 

 Conforme este enunciado, o território onde está situado o Mosaico Central Fluminense é 

caracterizado por grande diversidade ecossistêmica, acompanhando o gradiente altitudinal que 

vai desde o nível do mar (ambiente marinho e manguezal), até os campos de altitude da serra dos 

Órgãos, passando por diversas feições florestais ocorrentes nas vertentes da serra do Mar 

(florestas sub-montana, montana e alto-motana) (figura 14). 

Ainda de acordo com o enunciado da missão do mosaico verifica-se a importância dada 

pelos conselheiros aos impactos negativos da industrialização e decorrente urbanização 

descontroladas que ameaçam o território. Nos debates que pautaram a elaboração do 

planejamento estratégico foram analisados os vetores de expansão industrial previstos em 

decorrência principalmente do estabelecimento do Comperj. 
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Figura 14 - Diversidade ecossistêmica do Mosaico Central Fluminense - no primeiro plano, bosque de mangue 
protegido pela APA Guapimirim; ao fundo, campos de altitude do PARNA Serra dos Órgãos 

 

 
Fonte: foto do autor 

 

3.6.1 A questão locacional do Comperj em interface com o mosaico Central Fluminense 

 

Localizado no município de Itaboraí, o Comperj se encontra dentro dos limites do mosaico 

Central Fluminense. Está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) estadual do Macacu, 

limítrofe à APA Guapi-guapiaçu (sob administração do município de Guapimirim), a menos de 

10 km à montante da APA Guapimirim e da Estação Ecológica (ESEC) Guanabara e a menos de 

20 km do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
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Figura 15 - Localização do Comperj, dentro dos limites do Mosaico Central Fluminense 

 

 

A proximidade com importantes unidades de conservação vem gerando intensa preocupação 

acerca da manutenção da qualidade ambiental da região. A área circundante do Comperj 

apresenta a maior concentração de UC no estado, equiparada à região da costa verde, no sul 

fluminense. Trata-se da última região do entorno da baía de Guanabara ainda com considerável 

qualidade de águas, uso do solo predominantemente agropecuário e baixa atividade industrial 

poluente (AMADOR, 2000). 

Durante o processo de licenciamento do Comperj esta questão locacional chamou a atenção 

de técnicos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes (IBAMA e ICMBio, 2008). Havia grande 

disparidade entre as três alternativas locacionais apresentadas no EIA (Campos, Itaguaí e 

Itaboraí) quanto à proximidade do possível local de implantação do empreendimento em relação 

a unidades de conservação federais e estaduais vizinhas, como dito anteriormente. Em Campos 

haveria apenas uma unidade de conservação dentro de um raio de 20 km do local previsto para o 
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empreendimento; em Itaguaí, seria uma UC dentro do raio de 10 km e mais quatro dentro do raio 

de 20 km. Na localidade Itaboraí são 2 UCs no raio de 10 km e mais 6 no raio de 20 km (vide 

mapas ao final do anexo 6). Ou seja, apesar da localidade Itaboraí apresentar a maior 

concentração de unidades de conservação no entorno do local pretendido para o empreendimento 

– o que indica tratar-se de área com grande interesse para a conservação da biodiversidade – tal 

localidade foi apresentada pelo Estudo de Impacto Ambiental como a mais adequada para 

instalação do Comperj. 

 A inconsistência da escolha locacional do Comperj dentro dos limites do mosaico Central 

Fluminense, acrescida das demais considerações apresentadas na seção 2.2.1, evidencia que a 

opção pela localização do empreendimento não foi determinada levando-se em consideração 

seus impactos socioambientais negativos. Outros fatores, de ordem financeira e política, 

determinaram tal escolha. Entretanto, como veremos no capítulo seguinte, a sociedade civil 

organizada, aliada às equipes das unidades de conservação do mosaico através dos conselhos 

gestores, não se calou diante dos fatos. 
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4. Atuação dos conselhos da APA Guapimirim e do Mosaico Central 

Fluminense no licenciamento do Comperj 

 

4.1 Aspectos normativos de conselhos gestores como instância de 

participaçãpo social em unidades de conservação 

A participação das populações locais na gestão das unidades de conservação, bem como a 

necessidade de que a gestão esteja alinhada às necessidades socioeconômicas locais, são temas 

enfatizados no SNUC, constituindo-se em diretrizes para o funcionamento do sistema. 

Art. 5º: O SNUC será regido por diretrizes que: 

III – assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação; 
VIII – assegurem que o processo de criação e a gestão de unidades de conservação 
sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração de terras e águas 
circundantes, considerando as condições e necessidades sociais, econômicas locais 
(BRASIL, 2000; grifos meus) 

 

 O principal instrumento apontado para a realização da participação social nas UCs é o 

conselho gestor, cuja devida implantação é obrigatória em todas unidades (art. 17). Os conselhos 

gestores são fóruns de articulação e discussão sobre o funcionamento das unidades de 

conservação, que fazem parte oficialmente de suas estruturas gerenciais (AYRES, 2012; 

CASTRO, 2009). A noção de conselho gestor assimilada pelo SNUC ecoa a importância que a 

Constituição Federal de 1988 já estabelecera para este instrumento de gestão. Este seria o espaço 

por excelência de intervenção social planejada na formulação e implantação de políticas 

públicas. Nesses espaços formais, todas as demandas são legítimas por princípio, prevendo-se 

canais de confronto e interpelamento democrático entre os projetos sociais, de modo a se 

construir alternativas viáveis e o mais inclusivas possível (LOUREIRO et al, 2008). 

 A composição dos conselhos gestores de UCs deve ser paritária (Decreto 4340/2002; Art. 

17, § 3), de modo que a quantidade de representantes governamentais deve ser o mais próxima 

possível do número de cadeiras ocupadas por representantes não-governamentais. Todas 
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reuniões devem ser abertas ao público, com pauta pré-estabelecida e realizadas em local de fácil 

acesso (Decreto 4340/2002; Art. 18). 

Dentre as competências estabelecidas pelo decreto regulamentador do SNUC (Art. 20) 

para os conselhos destacam-se como de especial interesse para a presente tese as seguintes: 

 

III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços 
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 

IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a unidade; 

V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão 
executor em relação aos objetivos da unidade de conservação; 

VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na 
unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores 
ecológicos; 

IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 
população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso. 

 

Portanto, cabe aos conselhos de UCs articularem-se com as unidades de conservação 

vizinhas (III) - o que impulsiona o estabelecimento de mosaicos -; discutir e procurar equacionar 

os conflitos de interesse havidos na UC (IV), em particular com as populações locais (IX); 

acompanhar a utilização de verbas orçamentárias e recursos financeiros (V) – o que implica na  

exigência de transparência administrativa por porte dos órgãos gestores; e acompanhar o 

licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores que possam afetar a unidade ou 

seu entorno (VIII). Este último item é central para a presente tese. 

Conforme o SNUC, os conselhos das UCs são consultivos para praticamente todas as 

categorias. A única exceção são as RESEXs e RDS que devem compor conselhos deliberativos. 

Isso impõe que, à exceção das duas categorias citadas, cabe ao órgão gestor responsável por cada 

UC a palavra final em debates que não atinjam consenso em plenária. Loureiro et al (2008) 

associam este fato à baixa tradição participativa dos órgãos ambientais brasileiros. 
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A partir da análise do funcionamento de conselhos gestores de unidades de conservação 

federais, Loureiro et al (2008) sugerem os seguintes aspectos, a serem levados em consideração, 

na busca efetiva da qualificação da participação social: 

 

• formalizar o conselho somente após ter realizado um processo de debate e mobilização 
dos atores sociais e da realização de um evento em que se definam as bases para o seu 
funcionamento; 

• impedir que o presidente tenha o poder de veto e de convocação exclusiva; 

• observar a composição numérica e qualitativa dos conselheiros, buscando ser uma 
expressão adequada da sociedade em seu recorte de responsabilidade; 

• estabelecer processos de discussão temática para estimular a participação, envolvendo 
o convite a profissionais e comunitários(as) não integrantes do conselho; 

• constituir câmaras técnicas para os problemas centrais, com prazos para o estudo e 
formulação de propostas a serem apresentadas e avaliadas pelo conselho; 

• no caso das organizações da sociedade civil, estabelecer mecanismos de escolhas a 
partir de critérios de seleção, e não em cima de nomes predefinidos por questões 
políticas ou conjunturais; 

• estabelecer estudos técnico-científicos que subsidiem, com informações válidas, as 
discussões nos conselhos; 

• criar mecanismos de comunicação permanente com as comunidades, tornando público 
o trabalho feito e envolvendo-as no processo; 

• garantir o acesso a informações qualificadas e compreensíveis a todos(as) os(as) 
participantes; 

• capacitar os(as) conselheiros(as) (com cursos e no processo), de modo a integrá-los(as) 
e a garantir uma relativa uniformidade de conhecimentos; 

• estabelecer obrigações para os(as) conselheiros(as) que sejam viáveis em termos de 
tempo disponível e de possibilidade de acesso físico; 

• garantir a igualdade de condições para participar e decidir a todos(as) os(as) 
conselheiros(as). 

 

No âmbito da presente tese, os conselhos gestores são entendidos como sujeitos coletivos, 

a partir da perspectiva da teoria do ator rede (LATOUR, 2005). Segundo esta perspectiva o ator 

é definido a partir do papel que desempenha - quão ativo e repercussivo é – e quanto efeito 

produz em sua rede (entendida como a interligação de conexões – nós- onde os atores estão 
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envolvidos); neste contexto, não apenas pessoas, mas também instituições e agrupamentos 

coletivos podem ser considerados como atores ou actantes (FREIRE, 2006; LAW, 1992). 

 

4.1.1 Conselhos gestores em mosaicos 

Quanto à participação social em mosaicos, a regulamentação do SNUC (BRASIL, 2002) 

dá especial atenção a seus conselhos gestores. No artigo 9º se lê: 

 

Art. 9º O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a 
função de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o 
compõem. 

§ 1º A composição do conselho de mosaico é estabelecida na portaria que institui o 
mosaico e deverá obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no Capítulo V deste 
Decreto63 

  

Aqui novamente desponta uma fundamental diferença entre a gestão de UCs isoladas e 

mosaicos. O ato de criação de UCs prescinde da apresentação da composição de seu conselho 

gestor – na prática, normalmente muitos anos se passam entre a criação das unidades e a devida 

instituição de seus conselhos. No caso dos mosaicos estes dois atos devem ser simultâneos: a 

mesma portaria que institui o mosaico também define a composição de seu conselho gestor. 

Evidencia-se assim o papel fundamental que os conselhos devem desempenhar nos mosaicos; se 

nas UCs os conselhos podem inexistir por muitos anos - reservando-se as atividades nestas 

unidades basicamente à fiscalização, pesquisa e manejo; e postergando-se atividades de 

articulação e integração com agentes sociais locais (típicas dos conselhos gestores) -, nos 

mosaicos os conselhos devem começar a operar formalmente já a partir de seu reconhecimento 

oficial. Não pode haver mosaico sem conselho instituído. 

Loureiro et al (2008) sugeriram, em relação aos conselhos de UC, que os mesmos devem 

ser constituídos somente após reuniões prévias. Tais antecedentes são fundamentais para que os 

potenciais conselheiros se reconheçam como atores importantes na gestão da UC, assim como 

                                                           
63 O capítulo citado refere-se às orientações gerais para os conselhos de unidades de conservação. 
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laços cooperativos e eventuais temas conflitantes já sejam considerados, de modo que a futura 

composição do colegiado reflita da melhor forma possível a heterogeneidade dos diferentes 

interesses existentes, bem como as potencialidades havidas entre os atores sociais. Da mesma 

forma, sugere-se aqui que tais medidas também devam ser tomadas quando da articulação para 

composição futura dos conselhos de mosaicos64. Dada a particularidade apontada no parágrafo 

acima – obrigatoriedade de reconhecimento simultâneo do mosaico e de seu conselho – o 

processo de implantação do mosaico retroalimenta-se dialeticamente com o processo de 

implantação do conselho. 

 As atribuições e competências dos conselhos de mosaicos são apresentadas no artigo 10: 

Art.10. Compete ao conselho de cada mosaico: 

I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instituição; 

II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar: 

a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, 
especialmente: 

1. os usos na fronteira entre unidades; 

2. o acesso às unidades; 

3. a fiscalização; 

4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; 

5. a pesquisa científica; e 

6. a alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento 
ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental; 

b) a relação com a população residente na área do mosaico; 

III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e 

IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de 
conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
sobre assunto de interesse para a gestão do mosaico. 

Percebe-se a amplitude de competências dos conselhos dos mosaicos, divididas entre 

funções tipicamente voltadas à gestão interna das UCs (II, a) e à relação das UCs com as 

populações locais (II, b). Compete também aos conselhos dos mosaicos o envolvimento em 

assuntos afetos ao licenciamento de grandes empreendimentos (II, a, 6; IV), o que constitui 

questão central para a presente tese. 

                                                           
64 Neste sentido afirma Maciel (2007): “o conselho do mosaico deve surgir de um arranjo institucional construído 
antes mesmo da criação (sic) do mesmo”. 
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Analogamente ao que foi argumentado na seção anterior, sobre a subjetividade coletiva 

dos conselhos de unidades de conservação – consoante a teoria ator-rede de Latour -, aplica-se 

também nesta tese o mesmo princípio aos conselhos de mosaicos. Ou seja, se reconhece a 

agência e a intencionalidade compartilhada das redes constituídas pelos conselhos dos mosaicos, 

de modo que os mesmos são entendidos como atores. 

4.1.2 Conselhos na perspectiva do Estado ampliado gramsciano 

Visto o arcabouço legal e administrativo brasileiro referente a conselhos gestores em 

unidades de conservação e mosaicos, é necessário considerar as limitações que a perspectiva 

materialista histórico-dialética associa ao caráter classista do Estado e à implementação de 

políticas públicas sob a égide do capitalismo. 

Neste sentido, qualquer análise que se dirija à investigação crítica de políticas públicas – 

como a que se pretende aqui, em relação a políticas públicas de conservação da biodiversidade – 

exige um posicionamento teórico quanto à função e ao papel do Estado, de modo a se estabelecer 

um enquadramento conceitual ante à polissemia e à fluidez epistemológica contemporânea 

referente ao trato dessa questão (SANTOS, 2010; BAUMAN, 1998). Neste sentido, é importante 

demarcar que no presente trabalho o conceito de Estado não é compreendido meramente 

conforme a lógica jusnaturalista, ou seja, como uma entidade de natureza exclusivamente 

jurídico-administrativa, dissociada de influências socioeconômicas externas, e pautada 

essencialmente em decisões racionais. A esta interpretação liberal – que supõe um “Estado 

sujeito”, como agente independente e soberano responsável pelo ordenamento social -, 

contrapomos a abordagem materialista histórico-dialética acerca do “Estado objeto”, esboçada 

em Marx e desenvolvida em Gramsci (MENDONÇA, 2014). 

 Marx interpretou o papel do Estado na sociedade capitalista como o de um comitê 

administrativo da classe burguesa, cujo funcionamento não se dá de forma autônoma ou neutra, 

mas sim conforme a influência política diretamente exercida pelos grupos sociais detentores dos 

meios de produção econômica. É um “Estado objeto”, operado pela burguesia em função da 

defesa de seus interesses de classe e do arrefecimento, através do monopólio da força, de 

insurgências sociais que venham a ameaçar a manutenção do regime de exploração classista. 
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 Gramsci incrementa tal concepção marxiana, ao elaborar a categoria de “Estado 

ampliado” (MENDONÇA, 2014; BUCI-GLUCKSMANN, 1990). Segundo o filósofo italiano, o 

Estado ocidental moderno não se resume ao aparato burocrático e coercitivo governamental – a 

sociedade política -, mas estende seu campo de atuação e influência à sociedade civil, constituída 

por aparelhos privados de hegemonia, atuantes na formação e sustentação de valores culturais, 

ideológicos e morais pertencentes à classe economicamente dominante. Podem atuar no âmbito 

da sociedade civil, como instrumentos de formação de hegemonia, diferentes instituições, desde 

ONGs a veículos de imprensa - estruturas não-governamentais ou paraestatais que se coadunam, 

direta ou indiretamente, aos interesses classistas conduzidos pelo aparato governamental. Perante 

o conflito de interesses classista (i.e., a luta de classes) subjacente à lógica de funcionamento do 

sistema capitalista, a abordagem gramsciana identifica na sociedade política um papel regulador 

e coercitivo (domínio da autoridade e da força) e na sociedade civil um papel essencialmente 

ideológico (domínio do consenso e da formação de hegemonia). Através dessa associação 

dialética entre a sociedade política e a sociedade civil – ou entre estruturas governamentais 

públicas e organizações não governamentais privadas – se constitui o Estado ampliado, conforme 

entendido por Gramsci. Tal ponto de vista orienta metodologicamente a presente pesquisa. 

 Sendo, portanto, os conselhos gestores associados ao aparato estatal hegemônico é 

necessário reconhecer que o alcance de seu potencial de transformação social é limitado, 

conforme os interesses classistas que vigem no Estado ampliado. Ponderada tal limitação, ainda 

assim admite-se nesta tese, consoante sua hipótese central, que há certo potencial a ser 

desenvolvido nos conselhos que -ainda que não alcance mudanças estruturais na dinâmica 

exploratória e classista presente na sociedade capitalista, sob mediação do Estado ampliado – 

pode impulsionar a participação social e a resistência socioambiental em determinadas situações. 

 Sob esta ótica, ressaltam Loureiro e colaboradores (2008) acerca da importância dos 

conselhos gestores como arena privilegiada para a manifestação de interesses populares, ou seja, 

como espaço de aprofundamento da democracia participativa: 

O fato de os conselhos serem uma forma de participação e de democracia 
mais direta reconhecida pela Constituição Federal representa uma 
inequívoca vitória dos movimentos sociais e forças populares. A 
existência de desvios de propósito, de conselhos burocráticos e 
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manipulados por determinados grupos ou esvaziados, não invalida a 
conquista, e sim manifesta o modo como o Estado brasileiro foi formado 
e como o exercício da cidadania foi negado ao longo da história.65 

A existência de conselhos gestores pouco operantes– os chamados “conselhos de papel” – 

é uma realidade presente em muitos setores do Estado brasileiro, evidenciando o ainda incipiente 

envolvimento de populações locais nas decisões públicas. Nota-se que as parcelas mais 

desfavorecidas economicamente da população brasileira não estão acostumadas à participação 

em conselhos ou demais fóruns de representação popular. Tal participação necessita de imediato 

estímulo e crescimento para que sejam enfrentados os problemas crônicos de distribuição de 

renda e baixos índices de educação, os quais, inevitavelmente, geram ou potencializam perdas na 

qualidade ambiental (COELHO, 2011). 

Especificamente em relação aos conselhos de UCS, há de se considerar que quanto maior 

for a proporção das populações locais na composição total do conselho, mais efetiva será sua 

participação e mais rápida tenderá a ser a qualificação de sua participação no mesmo. Poucas 

cadeiras para as populações locais são meramente simbólicas: nestas situações é muito provável 

que prevaleçam os interesses dos órgãos governamentais, ONGs e instituições privadas nas 

decisões do conselho. Outrossim, um maior envolvimento das populações locais nos conselhos 

tende a torná-los mais próximos aos problemas locais e mais críticos, ou seja, mais aptos a 

analisarem de forma menos superficial as causas da degradação ambiental que afetam as 

unidades de conservação (COELHO, 2011).  

                                                           
65 Sobre os desvios de propósito presentes em conselhos gestores, Arnstein (1969), a partir de investigações 
realizadas em conselhos populares estadunidenses, vislumbrou um gradiente que afere o grau de efetiva participação 
social nos conselhos, o qual evidencia o nível de informação popular e organização sociopolítica em cada contexto. 
A pesquisadora propôs uma escada da participação cidadã, para ilustrar os diferentes estágios de tal gradiente de 
participação popular nos conselhos. 
O primeiro degrau desta escada é a manipulação, onde o conselho é flagrantemente manobrado por seus 
coordenadores, abusando da desinformação dos conselheiros. O segundo estágio é a terapia, no qual os conselheiros 
conseguem apenas apresentar seus eventuais descontentamentos de forma desestruturada, em uma espécie de 
catarse, sem a adoção de medidas concretas para saná-los. No nível da informação, o conselho serve apenas como 
espaço onde as decisões gerenciais já adotadas pela coordenação são publicizadas, sem possibilidade de alterá-las. 
Segue-se ao estágio da consulta, onde os conselheiros passam a ser ouvidos, mas ainda não há nenhuma segurança 
de que seus pleitos sejam atendidos. O nível seguinte é a pacificação, quando são usadas estratégias de cooptação – 
oferecimento de cargos ou benefícios – como forma de apaziguar conflitos latentes. Chegando ao nível da parceria, 
já se percebe um efetivo viés democrático no conselho, onde os conselheiros passam a participar diretamente de 
algumas atividades de gestão; o que pode derivar em delegação de poder, quando formalmente responsabilidades 
são distribuídas entre os conselheiros, vinculadas ao oferecimento de meios efetivos para tomadas de decisão. O 
último nível, no qual o conselho atinge sua plenitude democrática, é o controle cidadão, no qual a participação 
popular assume sem mediações a gestão. 
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4.2  Cronologia dos conflitos socioambientais, dentro e fora dos conselhos 

Após esta breve explanação sobre as principais características atinentes às competências 

administrativas e funcionamento dos conselhos gestores de unidades de conservação e mosaicos, 

bem como às ressalvas analíticas exigidas pela abordagem materialista histórico-dialética, 

retomamos a análise do estudo de caso da tese, analisando a atuação dos conselhos da APA 

Guapimirim e do Mosaico Central Fluminense, assim como ações independentes capitaneadas 

por entidades conselheiras, no processo de licenciamento do Comperj e de empreendimentos 

associados na baía de Guanabara. Como métodos analíticos (cf. seção 1.3) foram empregados 

observação direta e análise documental, apresentada a seguir em sequência cronológica. 

 

4.2.1  Licenciamento prévio do Comperj 

Em 2006, conforme introduzido no capítulo 2, iniciaram-se as atividades de licenciamento do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Antes mesmo do pronunciamento dos órgãos 

reguladores sobre a emissão da licença, o conselho gestor da APA Guapimirim se manifestou 

preventivamente contrário ao empreendimento, após discutir o conjunto de elementos que 

indicavam a inadequação da instalação do Comperj na área do Mosaico Central Fluminense 

(analisados especificamente na seção 2.2). 

Primeiramente, o conselho gestor da APA Guapimirim apreciou o caso, considerando o 

impacto direto do empreendimento sobre esta área protegida. Este conselho já vinha se 

destacando por seu caráter popular, como fórum receptivo à participação direta da população 

local, através do aumento proporcional da representação de associações de moradores, entidades 

representativas da pesca artesanal e cooperativas locais (COELHO, 2011). Após discutir o caso, 

o conselho da APA emitiu a Nota do Conselho Gestor da APA Guapimirim sobre o Polo 

Petroquímico de Itaboraí (anexo 4), de 02/05/2006, subscrita por representantes de entidades 

pesqueiras, universidades, ONGs locais e órgãos ambientais. A nota foi encaminhada 

oficialmente pela administração da APA Guapimirim à direção do IBAMA e ao Ministério 

Público Federal (anexo 5). 
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Houve durante as discussões deste caso no conselho da APA Guapimirim um evento 

significativo, que ilustra bem as tensões havidas entre os interesses financeiros empresariais que 

acompanham o Comperj e a preocupação com a manutenção do equilíbrio ecológico regional. 

Uma ONG financiada pela Petrobras veio ao conselho oferecer um projeto que apresentava como 

objetivo a conservação ambiental das águas que banham a APA Guapimirim. O projeto foi 

apresentado por um representante da ONG e posteriormente debatido pelos conselheiros. Apesar 

da carência de recursos orçamentários para a gestão da área protegida – fato sobejamente 

conhecido no conselho, que poderia ser minorada com o significativo aporte financeiro que o 

projeto propunha à gestão da UC (algo em torno de um milhão de reais, quantia equivalente a 

quase uma década de investimentos totais recebidos pela unidade através do repasse ordinário do 

governo federal), os conselheiros optaram por rejeitar a proposta. Como o conselho tinha ciência 

de que o processo de licenciamento do Comperj estava aberto e em andamento, interpretou-se 

que a aceitação de um projeto financiado pela Petrobras acarretaria em uma vinculação estreita e 

direta entre o empreendedor e a UC, que poderia vir a comprometer posicionamentos futuros da 

administração da APA que viessem a contrariar os interesses da empresa. A APA estaria “refém” 

do financiamento oferecido pelo empreendedor, reduzindo, desta forma, sua autonomia técnica66. 

Constata-se aqui outra faceta da chantagem ambiental, neste caso não voltada genericamente às 

populações locais com ofertas de emprego ou promessas de melhoria de vida, mas sim dirigidas 

especificamente a instâncias de gestão com atribuições diretas em assuntos de interesse 

corporativo. 

Ao longo do processo de licenciamento, o conselho do mosaico também se envolveu 

diretamente com o Comperj. Representantes da Petrobras foram ao conselho em algumas 

oportunidades para apresentar o empreendimento e esclarecer os questionamentos dos 

                                                           
66 Shanee (2013), ao analisar a reação de populações campesinas peruanas às quais foram oferecidos recursos 
oriundos de projetos de conservação de grandes ONG internacionais, constatou três diferentes percepções destas 
populações acerca deste tipo de oferta de investimento: a) como uma oportunidade para ganhos pessoais; b) como 
uma oportunidade para sustentar projetos ambientais, que não conseguiriam captar outras fontes de financiamento e 
c) quando a conservação ambiental faz parte de alguma luta social, os incentivos financeiros são percebidos como 
desnecessários, indesejáveis ou até mesmo como obstáculos. O caso relatado do comportamento do conselho da 
APA Guapimirim enquadra-se na terceira categoria constatada por Shanee. Sem dúvida, trata-se de comportamento 
muito mais raro, em comparação às duas primeiras categorias, o que aumenta o interesse científico para 
compreender as motivações das populações em reagir desta forma e sugere considerável maturidade política destas 
mesmas populações, na medida em que abdicam de investimentos imediatos, em favor de manter a consistência e a 
coerência dos embates socioambientais nos quais estejam envolvidas. 
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conselheiros. Da mesma forma, conselheiros que representavam as instituições de pesquisa do 

mosaico submeteram à apreciação do colegiado pareceres e posicionamentos sobre os impactos 

do empreendimento. 

Figura 16 - Representante da Petrobras apresenta o Comperj ao conselho do mosaico 

 
Fonte: acervo Mosaico Central Fluminense 

 
Figura 17 - Pesquisador da UERJ, conselheiro do Mosaico, apresenta suas considerações sobre os impactos 
doempreendimento 

 
Fonte: acervo Mosaico Central Fluminense 

 

Em paralelo às discussões nos conselhos da APA Guapimirim e do Mosaico, os órgãos 

ambientais competentes iniciaram o processo formal de licenciamento do empreendimento. 
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Coube à FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, órgão licenciador da 

secretaria de meio ambiente do Rio de Janeiro antes da criação do INEA – Instituto Estadual do 

Ambiente) a condução do processo. Por se tratar de empreendimento com impacto previsto sobre 

unidades de conservação federais (particularmente APA Guapimirim e ESEC Guanabara) coube 

ao IBAMA (à época responsável pela administração de UCs federais, antes da criação do 

Instituto Chico Mendes) emitir uma anuência prévia à FEEMA. Para tanto foi constituído no 

âmbito da Superintendência do IBAMA no estado do Rio de Janeiro um grupo de trabalho 

composto por 14 analistas ambientais, que concluíram: “(...) pelo princípio da precaução, 

norteador da gestão e do direito ambiental, pela impossibilidade de emissão de anuências pelas 

unidades de conservação federais à implantação do empreendimento na localidade proposta” 

(IBAMA, 2008; grifos meus) (anexo 6). 

Apesar do posicionamento contrário dos conselhos gestores da APA Guapimirim e do 

Mosaico, bem como dos analistas ambientais do IBAMA, o empreendimento foi anuído 

(Autorização 01/08 IBAMA-RJ; anexo 7) e licenciado (Licença Prévia FEEMA FE 013990; 

anexo 8). Ainda assim, após a emissão da licença e embasado pelo posicionamento e pelos 

argumentos dos Conselhos, posicionou-se o Ministério Público Federal - MPF, através da Ação 

Civil Pública 1.30.003.000055/2006-07. Nesta ação o MPF requereu uma liminar suspendendo o 

licenciamento, o que não foi atendido pelo poder judiciário. 

 

4.2.2  Empreendimentos associados na baía de Guanabara e a criação da AHOMAR 

 Conforme ilustrado nas figuras 7 e 10, o crescimento recente da indústria petrolífera na 

baía de Guanabara não se limitou apenas ao empreendimento principal do Comperj. Ao 

contrário, todo um intricado sistema de projetos acessórios – identificados conjuntamente como 

infraestrutura associada – foi sendo implementado na região: sistemas de dutos para transporte 

de matéria-prima (gás natural e gás liquefeito de petróleo), terminais petrolíferos para estocagem 

e processamento de óleo e gás, obras viárias e sistemas de efluentes. 

Um dos principais questionamentos apontados pelo Ministério Público Federal perante o 

Judiciário em face do Comperj se referia exatamente a este fator: o fracionamento do processo 
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de licenciamento. Para cada um dos empreendimentos da infraestrutura associada, a Petrobras, 

ou empresas terceirizadas por ela contratadas, submetia um novo projeto ambiental aos órgãos 

licenciadores, gerando diferentes processos de licenciamento independentes, o que mascara a 

sinergia dos impactos socioambientais associados ao conjunto de empreendimentos (vide seção 

2.2.1 e nota de rodapé 32). 

 Dois desses empreendimentos tiveram particular influência na criação da AHOMAR: o 

projeto GNL (Terminal Flexível de Gás Natural Liquefeito na Baía de Guanabara) e o projeto 

GLP (Terminais da Ilha Comprida e Ilha Redonda e dutos de Gás Liquefeito de Petróleo na Baía 

de Guanabara), ocorridos entre 2007 e 2009, em paralelo ao licenciamento da planta principal do 

Comperj. Na execução destes projetos foram assentados dutos marinhos ligando terminais 

petrolíferos na baía à praia de Mauá, no município de Duque de Caxias, área historicamente 

utilizada por pescadores artesanais para atividades de embarque e desembarque pesqueiro. Uma 

grande estrutura logística (dutos, embarcações de apoio, equipamentos em terra) foram 

instalados na praia pelos empreendedores (empresas Suzano Petroquímica, GDK e Oceânica, 

associadas à Petrobras), impedindo aos pescadores o acesso aos locais de pesca tradicionalmente 

utilizados há gerações, obrigando-os a fazerem um contorno de até 2 km para saírem para pescar. 

Mesmo quando conseguiam se desvencilhar destes obstáculos para chegar aos pesqueiros, a 

quantidade de pescado disponível nas proximidades dos dutos sofreu drástica redução, em razão 

da sonorização emitida, das alterações na temperatura da água (ocasionadas no processo de 

regaseificação do gás natural liquefeito) e de eventuais explosões in situ requeridas no processo 

de assentamentos dos dutos em razão da ocorrência de rochas em seu traçado (PINTO, 2013). 

 Algumas das lideranças dos pescadores afetados, que frequentavam as reuniões do 

conselho da APA Guapimirim, organizaram-se para fazer frente às ameaças impostas pelos 

empreendimentos à manutenção de suas atividades tradicionais e fundaram, em 13 de janeiro de 

2007, a AHOMAR. A participação no conselho foi imprescindível para a criação da AHOMAR, 

conforme depoimento de um de seus fundadores (melhor analisado a seguir na seção 4.3). 

 Além de medidas institucionais adotadas pela AHOMAR para defender-se da ocupação 

industrial de seu território de atuação - como a participação em conselhos e a impetração de 

ações judiciais contra os empreendedores (NEVES, 2013) –, a entidade empregou também 
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medidas de ação direta. Em demonstrações de profundo engajamento e mobilização, os 

pescadores realizaram ações de ocupação das áreas onde estavam assentados os dutos, com seus 

próprios barcos (figura 18). Na mais bem-sucedida mobilização, em abril de 2009, cerca de 40 

pescadores permaneceram por 38 dias em ocupação, gerando uma interrupção das obras por 

cerca de 2 semanas. Houve forte repressão policial perpetrada pelo Grupamento Aéreo Marítimo 

da Polícia Militar para desmobilizar o ato (figura 19). 

 
Figura 18 - Pescadores da AHOMAR ocupando áreas de obras na baía de Guanabara 

 
Fonte: Acervo da AHOMAR 
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Figura 19 - Repressão policial às ocupações da AHOMAR 

 
Fonte: Acervo da AHOMAR 

 
 Estas ocupações marinhas realizadas pela AHOMAR enquadram-se tipicamente no 

âmbito da corrente ambientalista ecologismo dos pobres, conforme conceituada por Martínez-

Alier (2011). O autor catalão ilustra esta corrente do ecologismo com os atos realizados por 

Chico Mendes e seus companheiros seringueiros contra o avanço dos tratores dos pecuaristas e 

madeireiros sobre os seringais acreanos, ações que vieram a ser descritas como empates – 

conforme o linguajar popular nortista, ao afirmar que nas ações, onde os seringueiros se 

postavam em frente aos tratores, de braços dados, o intuito dos madeireiros e pecuaristas ficava 

empatado ou prejudicado. No caso da AHOMAR, à semelhança do caso acreano, os pescadores 

efetivaram uma espécie de empate marítimo, ao objetivar impedir através de sua mobilização o 

avanço das obras sobre seu território tradicional. 

 Foram realizados também atos em terra, como passeatas e manifestações em frente à sede 

da Petrobras e do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (figura 

20), o que alude a uma elaborada maturidade político-analítica dos pescadores, uma vez que, no 

contexto de sua crítica à expansão desenfreada da indústria petrolífera na baía de Guanabara, 
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identificaram como entidades responsáveis pelos empreendimentos não apenas seu principal 

agente executor (Petrobras), mas também o banco público que viabilizou, através de 

empréstimos facilitados e subvenções, o porte assumido pelo Comperj e seus empreendimentos 

associados. 

 

Figura 20 - Mobilização de pescadores artesanais da baía de Guanabara no Centro do Rio de Janeiro 

 
Fonte: foto do autor 

 

4.2.3  A questão do transporte de equipamentos pesados 

Em 2009 a Petrobras deparou-se com um problema logístico para dar continuidade às obras 

do Comperj. Alguns reatores necessários para a produção de óleo diesel do empreendimento 

haveriam de ser importados da Itália, já montados - em virtude de sua complexidade tecnológica 

não há produção desses equipamentos em território nacional. Tais peças eram de grande 

dimensão e o planejamento do deslocamento das mesmas do Porto do Rio – onde atracariam no 

país – ao pátio de obras do Comperj não se mostrou trivial, uma vez que a malha viária da região 

não suportaria o transporte rodoviário dos equipamentos, considerando sua tonelagem. A 



112 
 
 

 
 

empresa estudou 6 alternativas de trajeto para realizar este transbordo, dentre soluções viárias, 

marítimo-fluviais e rodofluviais (figura 21). No Estudo de Impacto Ambiental do Porto da Beira, 

submetido ao licenciamento dos órgãos ambientais em 2010, a Petrobras constatou que uma das 

alternativas que previa a passagem dos equipamentos pelo rio Guaxindiba (alternativa 2) seria 

muito impactante ambientalmente, pois implicaria em corte da vegetação marginal de mangue, 

necessidade de dragagens e retificações em trechos do rio Guaxindiba, localizado no interior da 

APA Guapimirim e limítrofe à ESEC Guanabara. Tal alternativa foi preterida no próprio estudo 

e foi apontada como mais viável a alternativa 6, que previa um transbordo marinho dos 

equipamentos até a Praia da Beira (no município de São Gonçalo), fora dos limites de qualquer 

unidade de conservação, onde seria contruído um pier, a partir do qual o material seguiria ao 

pátio de obras em Itaboraí através de uma estrada para equipamentos pesados, construída para 

essa finalidade, que contornaria os limites da APA Guapimirim sem requerer nenhuma supressão 

de mangue. 

Figura 21 - Alternativas técnicas e locacionais para o transporte de equipamentos pesados para o Comperj 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental do Porto da Beira – Petrobras 
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O projeto obteve licença do INEA, ficando autorizada, dessa forma, a construção do pier na 

Praia da Beira e a estrada para equipamentos pesados, restando rejeitada a hidrovia no rio 

Guaxindiba. Este rio, assim como todo o território protegido pela APA Guapimirim e ESEC 

Guanabara, havia sido protegido administrativamente da possibilidade de qualquer uso industrial 

associado ao Comperj, através da condicionante 30.6 da licença prévia do empreendimento, 

requerida pelo IBAMA e assimilada pelo órgão licenciador estadual quando da emissão da 

licença. Assim diz o texto da condicionante: 

 

Inviolabilidade da ESEC Guanabara e APA Guapimirim. Dentro dos limites destas UCs 
fica proibida a instalação de dutos, a circulação de embarcações destinadas ao 
transporte de materiais para o empreendimento e a implantação de depósitos de 
produtos químicos ou de quaisquer materiais para o empreendimento, seja durante sua 
instalação ou operação (LP FE 013990; grifos meus). 

 

Entretanto, em menos de cinco anos após a emissão da LP e dois anos após o licenciamento 

do porto da Praia da Beira – no qual a empresa descartara qualquer alternativa para o transporte 

dos equipamentos pesados por hidrovia -, a posição oficial da Petrobras mudou. Alegando 

dificuldades financeiras decorrentes da crise mundial de 2008, a empresa requereu aos órgãos 

ambientais a utilização do rio Guaxindiba como hidrovia para o transporte de equipamentos 

pesados a serem empregados no Comperj – alternativa que havia sido rejeitada pelo EIA que a 

própria empresa produzira. 

 Em maio de 2011, a Petrobras protocolou junto ao INEA o ofício DABAST 40.026/2011 

(anexo 9) à presidente do órgão alegando que “o atual cronograma de implantação do 

empreendimento fazia necessário revisar as opções anteriormente analisadas”, referindo-se ao 

processo de licenciamento do transporte de equipamentos pesados para o Comperj. No mesmo 

ofício, o diretor de abastecimento da Petrobras sugere ao órgão licenciador que o mesmo corrija 

a licença emitida, no trecho da condicionante acima citada, chegando a apresentar uma redação 

alternativa ao texto original. Tal procedimento destoa largamente da tramitação ordinária desse 

tipo de processo administrativo de licenciamento. Compete, ordinariamente, ao órgão licenciador 

a definição das condicionantes de toda e qualquer licença que venha a ser emitida por ele; se tal 

competência fosse transmitida ao próprio empreendedor, pleiteante da licença, o processo de 
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licenciamento perderia seu sentido mais básico, pois se configuraria situação onde o próprio 

requerente de uma autorização produziria ele mesmo a autorização requerida. Na proposta da 

Petrobras ao INEA a redação da condicionante 30.6 ficaria assim: 

 

Inviolabilidade da ESEC Guanabara e APA Guapimirim. Dentro dos limites destas UCs 
fica proibida a instalação de dutos, a circulação de embarcações destinadas ao transporte 
de materiais para o empreendimento e a implantação de depósitos de produtos químicos 
ou de quaisquer materiais para o empreendimento, seja durante sua instalação ou 
operação, excetuando-se o transporte de equipamentos especiais pelo Rio Guaxindiba 
até que seja concluída a instalação do Pier e da Via de Acesso para Equipamentos 
Especiais (DABAST 40.026/2011; grifos no original) 

 

 Percebe-se que o acréscimo sugerido pela Petrobras ao texto oficial da condicionante 

distorce frontalmente a limitação administrativa presente na redação original. O termo 

empregado na licença é taxativo: os territórios da APA Guapimirim e da ESEC Guanabara 

seriam invioláveis a qualquer tipo de intervenção de obras associadas ao Comperj e a hipótese de 

uso das UCs para transporte de equipamentos é explicitamente tipificada e vetada. Ao sugerir 

uma exceção acerca da atividade expressamente desautorizada, o empreendedor viola a 

imprescindível autonomia regulatória reservada ao ente público estatal. 

Na semana seguinte ao recebimento do ofício acima citado, o INEA comunicou à APA 

Guapimirim, através do ofício INEA/PRES 890/11 (anexo 10), que a Petrobras faria 

levantamentos a fim de viabilizar o uso do rio Guaxindiba como hidrovia. Em nenhum momento 

este ofício do órgão licenciador cita as restrições que a licença prévia do Comperj (LP FE 

013990) impunha à atividade pretendida pela Petrobras. Cabe lembrar que tal licença fora 

emitida pelo próprio governo estadual, anos antes, e ao mesmo compete diretamente sua 

observância e a fiscalização de seu cumprimento. 

Durante este período houve cobertura da mídia impressa e televisiva sobre o tema da 

hidrovia, frequentemente apresentando a proteção do rio Guaxindiba pelas unidades de 

conservação como “empecilho” para a execução do projeto. Em matéria de setembro de 2011 no 

jornal O Globo (anexo H) afirma-se que a Petrobras aguardava para o mês seguinte a emissão da 

licença da hidrovia. Posteriormente, no mesmo jornal, outra matéria afirmava que os 



115 
 
 

 
 

equipamentos estocados no Porto do Rio estavam gerando prejuízos à empresa, por conta na 

demora da emissão da licença para seu transporte (anexo 12). 

A análise dos documentos referidos acima sugere convergência de interesses e estreito 

diálogo entre o órgão regulador, o empreendedor privado e a grande imprensa, afinados no 

intuito de agilizar a transformação do rio Guaxindiba em uma hidrovia para o transporte de 

equipamentos pesados para o Comperj. A perspectiva gramsciana do Estado ampliado auxilia a 

interpretação deste fato; no qual, o interesse do capital industrial e financeiro (empreendedor) é 

defendido pela sociedade política (órgão licenciador) e por aparelhos privados de formação de 

hegemonia da sociedade civil (imprensa). 

Em 2012, a Petrobras contratou a empresa Megatranz para realizar prospecções de batimetria 

no rio Guaxindiba e preparar os estudos necessários para preparação de estudos ambientais 

objetivando a autorização da implantação da hidrovia junto aos órgãos ambientais. O assunto foi 

levado ao conselho da APA Guapimirim, por meio de uma apresentação técnica de consultores 

contratados pela Petrobras, seguida de acalorado debate entre os conselheiros. Por um lado, 

questionou-se os impactos que os empreendimentos causariam à biota da APA, com 

consequência direta para a oferta de pescado para as populações tradicionais locais. O rio 

Guaxindiba apresenta altos índices de poluição orgânica e industrial, carreada por seus afluentes 

que, à montante da APA, atravessam áreas altamente antropizadas em São Gonçalo. A dragagem 

de seu leito, requerida para comportar o calado das embarcações que seriam empregadas para o 

transbordo dos equipamentos pesados, causaria ressuspensão de metais pesados assentados no 

leito do rio. Tais metais, alguns dos quais com alto potencial carcinogênico, são indisponíveis à 

biota quando assentados no ambiente redutor do assoalho fluvial. Ao serem ressupensos, tornar-

se-iam biodisponíveis pelo contato com o oxigênio da coluna d´água, podendo ser assimilados 

por peixes e crustáceos até, eventualmente, contaminarem pessoas que viessem a consumi-los. 

Acompanhando o debate, os representantes dos pescadores rapidamente identificaram que tal 

ocorrência comprometeria diretamente sua subsistência e atividade comercial, dependentes 

diretamente da qualidade e da salubridade do pescado capturado, consumido e comercializado. 

Por outro lado, constatou-se uma manipulação dos dados apresentados no estudo ambiental 

acerca do volume previsto a ser dragado. O trecho final do percurso pretendido para a hidrovia 
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não foi contabilizado no cálculo de volume dragado, concluindo a empresa que seriam dragados 

uma estimativa de 90.000 m³ de sedimento. Caso o trecho omitido entrasse nos cálculos, tal valor 

excederia 100.000 m³. Este detalhe configurava relevante alteração no processo de licenciamento 

ambiental. Conforme a diretriz da FEEMA DZ1845, empreendimentos com volume estimado a 

ser dragado inferior ao valor de 100.000 m³ podem ser licenciados através de um rito 

simplificado (RAS – Relatório Ambiental Simplificado), que dispensa a realização de audiências 

públicas durante o processo de licenciamento ambiental. Ou seja, neste caso o processo 

transcorre exclusivamente no âmbito dos órgãos licenciadores, sem consulta à população 

potencialmente afetada pelo empreendimento. Ainda segundo a referida diretriz, 

empreendimentos com volume estimado de material a ser dragado superior a 100.000 m³ devem 

ser submetidos ao rito ordinário de licenciamento, com a apresentação de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) – mais complexos e abrangentes que os RAS – e realização obrigatória de 

audiências públicas, nas quais o empreendedor e o órgão licenciador devem submeter a debate 

público com as populações locais os aspectos impactos previstos pela atividade em 

licenciamento. Ao desconsiderar o trecho final do traçado da hidrovia do cômputo do material a 

ser dragado, o empreendedor pretendeu comunicar aos órgãos ambientais que a atividade de 

implantação da hidrovia não requereria de um licenciamento complexo, ficando isento da 

necessidade de discutir o empreendimento com a população local em audiências públicas. Todo 

o processo poderia ser resolvido dentro de gabinetes institucionais. Os conselheiros acusaram de 

má-fé os consultores que apresentaram o projeto ao conselho; presente à reunião, o coordenador-

regional do ICMBio à época chegou a cogitar processar os técnicos por fraude processual, caso 

não reconhecessem o desvio nos dados apresentados. Em clima tenso, o conselho, em 

posicionamento enfaticamente defendido pelos pescadores e praticamente consensual do 

colegiado pleno, opinou pela rejeição do projeto e emitiu a moção de repúdio ao comportamento 

da empresa (anexo 13). Em reunião posterior, específica dos pesquisadores conselheiros da 

ESEC Guanabara, tal posicionamento foi reiterado (anexo 14). 

O assunto também foi extensamente debatido pelo conselho do Mosaico que concluiu pela 

inviabilidade ambiental da proposta, pois sacrificaria a já combalida pesca artesanal na baía de 

Guanabara, através da contaminação do pescado por metais pesados. Tal posicionamento foi 

firmado em uma carta do conselho (anexo 15), encaminhada aos órgãos licenciadores e a 
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algumas outras entidades, como o Ministério Público, o Congresso Nacional e o Ministério do 

Meio Ambiente - MMA. Instada pela moção, a Câmara dos Deputados requereu ao MMA 

explicações sobre o assunto (anexo 16). A mesma moção havia sido encaminhada 

simultaneamente ao MMA, mas não houve nenhuma resposta deste órgão ao conselho do 

mosaico – a ausência de respostas oficiais do MMA ao mosaico era prática corriqueira: nenhum 

documento encaminhado anteriormente pelo conselho do mosaico ao MMA havia sido 

respondido, desde seu reconhecimento oficial em 2006. Neste caso, entretanto, após a cobrança 

da Câmara dos Deputados ao MMA, o Ministério manifestou-se quanto à moção do mosaico. A 

resposta do MMA (anexo 17), contudo, não trouxe nenhuma informação sobre o 

empreendimento citado, nem sobre os impactos ambientais apontados. Ao contrário, o ofício 

ministerial resumiu-se a repreender o conselho do mosaico pelo encaminhamento direto do tema 

à Câmara dos Deputados, usando para tanto um expediente oficial. O mérito do assunto foi 

desconsiderado pelo Ministério, que se ateve a uma crítica da forma empregada pelo conselho 

para se manifestar. Ou seja, apesar do próprio MMA ter sido a instância que oficialmente 

reconheceu e instituiu o Mosaico Central Fluminense, quando provocado a manifestar-se sobre 

tema de significativa repercussão político-econômica o MMA optou por não discutir o mérito da 

questão e, além disso, questionar a própria legitimidade do mosaico como colegiado oficialmente 

instituído. Tal comportamento dúbio – ora reconhecendo o mosaico, quando nenhum embate 

político de maior envergadura era visível; ora desqualificando o conselho do mosaico, em outro 

momento, agora durante uma disputa de interesses entre o capital industrial e a conservação da 

sociobiodiversidade – indica limites da ação estatal no apoio a causas socioambientais67. 

Novamente a perspectiva gramsciana acerca do comportamento da sociedade política em defesa 

                                                           
67 A divergência de posicionamento entre os servidores das unidades de conservação do mosaico e a cúpula do 
Ministério do Meio Ambiente, a quem estão os servidores federais subordinados, ocasionou à época em 
tensionamento político-institucional, que resultou no anúncio de minha exoneração do cargo que exercia à época 
como chefe da APA Guapimirim. Tal notícia gerou reações institucionais - como ofícios e emails encaminhados ao 
MMA por diversas entidades: Instituto de Biologia-UFRJ, Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (anexo 18), Fórum de Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas Cercanias da Baía de 
Guanabara – FAPP/BG, Justiça Global Brasil (anexo 19) - e mobilizações sociais, como uma barqueta organizada 
pela AHOMAR e outras entidades pesqueiras e uma manifestação popular realizada em 05 de abril de 2012, em 
frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, organizada por pesquisadores e ativistas através de redes sociais, 
a partir da repercussão da publicação de uma postagem sobre o caso no blog do ex-superintendente do Ibama no Rio 
de Janeiro (anexo 20). Este ato contou com apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras – SINDPETRO e da 
Associação de Servidores do IBAMA no Rio de Janeiro – ASIBAMA. Na véspera do ato a ministra mudou de 
opinião e negou ter havido determinado meu afastamento (anexo 21). 
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dos interesses hegemônicos do capital industrial e financeiro ajuda a elucidar tal postura 

ministerial. 

No dia 1º de agosto de 2012 houve uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro, convocada para discutir a situação da pesca artesanal na baía de Guanabara. Havia no 

momento grande tensão social decorrente do assassinato recente de quatro integrantes da 

AHOMAR, que os movimentos sociais associavam à resistência por eles impingida ao avanço da 

indústria petrolífera na baía. Segundo relatório antropológico, acolhido em processo do 

Ministério Público Federal sobre o caso, haveria indícios de que os assassinatos poderiam ter 

relação com milícias operantes em Duque de Caxias e Magé, associadas às empresas 

terceirizadas pela Petrobras para a instalação dos dutos de GNL e GLP (PINTO, 2013; 

FAUSTINO & FURTADO, 2013). Um dos pescadores foi friamente assassinado na porta de sua 

casa, diante de sua mulher e filhos. Outros dois foram encontrados nus, amarrados aos currais de 

pesca da baía de Guanabara, com sinais de tortura e execução sumária. A partir desses violentos 

atos, o presidente da AHOMAR foi contemplado em um programa estadual de proteção dos 

defensores de direitos humanos, necessitou se mudar com sua família para um endereço sigiloso 

e passou a contar com escolta policial para todo e qualquer deslocamento. A polícia civil, 

responsável pela investigação dos homicídios, não esclareceu a motivação ou a autoria dos 

assassinatos. 

Os pescadores artesanais lotaram as galerias da Câmara para acompanhar a audiência, com 

faixas de protesto e proclamações de palavras de ordem, que chegaram a interromper a sessão em 

algumas oportunidades. Após esgotada a lotação da plenária da Câmara, avolumaram-se à 

entrada do prédio centenas de pescadores e ativistas, que saíram em manifestação pelas ruas do 

Centro do Rio, empunhando suas faixas e anunciando suas reivindicações. 
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Figura 22 - Integrantes da AHOMAR nas galerias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em audiência 
sobre a pesca artesanal 

 
Fonte: acervo AHOMAR 

Figura 23 - Manifestação de pescadores artesanais contra a hidrovia no rio Guaxindiba 

 
Fonte: foto do autor 
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Em 6 de agosto de 2012 foi realizada audiência pública no Ministério Público Federal do Rio 

de Janeiro para tratar especificamente da questão do transporte de equipamentos pesados para o 

Comperj (vide ata no anexo 22 e gravação do evento em 

https://www.youtube.com/watch?v=H4NWYnnjw9M). Após apresentações de pesquisadores, 

analistas ambientais, pescadores e representantes da Petrobras, o procurador federal que 

conduzia o evento anunciou que, caso o governo estadual autorizasse o empreendimento, o MPF 

impetraria imediatamente ação civil pública contra o estado em vistas da ilegalidade do 

empreendimento. 

Após o caso da hidrovia no rio Guaxindiba ganhar repercussão na mídia nacional e 

internacional68, resultante de grande mobilização institucional e popular, foi arquivado o projeto 

da Petrobras em utilizar o referido rio (anexo 23; DIAS, 2013; FAUSTINO & FURTADO, 

2013). Certamente o grau de articulação atingido pelas UC componentes do Mosaico Central 

Fluminense, associado à mobilização popular encabeçada por conselheiros da APA Guapimirim 

e do mosaico, foram decisivos para demover a Petrobras e o governo estadual da utilização do 

rio Guaxindiba. 

 

4.3  Percepções dos conselheiros 

 Além da análise fática do desenrolar dos conflitos socioambientais havidos durante o 

processo de licenciamento ambiental do Comperj e empreendimentos associados, realizada na 

seção 4.2 acima, a presente pesquisa objetivou também buscar elementos acerca da percepção 

subjetiva de alguns atores-chave, conselheiros da APA Guapimirim e do Mosaico, sobre o caso 

estudado (cf. seção 1. 2). Para tanto foram empregadas entrevistas semiestruturadas, transcritas 

nos apêndices 5, 6 e 7. A escolha dos entrevistados se baseou em atores com intensa participação 

nas discussões havidas nos conselhos, considerada a partir da observação direta do pesquisador e 

da consulta a atas e documentos emitidos pelos conselhos. Considerando que a análise 

documental realizada na pesquisa permitiu analisar principalmente o posicionamento de 

                                                           
68 Houve matérias sobre o caso em emissoras televisivas da Jordânia – com cobertura para grande parte dos países 
árabes - (Al Jazeera) e francesa (Arte TV). 
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entidades governamentais (sociedade política) no processo estudado, para as entrevistas foram 

selecionados exclusivamente conselheiros pertencentes à sociedade civil. 

 O entrevistado A foi conselheiro da APA Guapimirim-ESEC Guanabara no período do 

estudo. É membro-fundador da AHOMAR, exercendo papel de liderança junto a muitas famílias 

de pescadores artesanais da baía de Guanabara, o que fez tornar-se referência nacional e 

internacional como ativista de movimentos sociais ligados à pesca tradicional. Teve 

envolvimento destacado nos conflitos socioambientais descritos ao longo da tese tendo, 

inclusive, sido alvo de atentados, o que exigiu escolta policial permanente para si e sua família 

durante muitos anos de sua vida. Foi reconhecido e premiado como defensor dos direitos 

humanos por instituições brasileiras e internacionais e vem sendo frequentemente convidado a 

relatar seu histórico de liderança na organização dos pescadores artesanais da baía de Guanabara 

em eventos de instituições de pesquisa, ONGs e audiências públicas oficiais, no Brasil e no 

exterior. 

 O entrevistado B também foi conselheiro da APA Guapimirim-ESEC Guanabara, 

representando a ACAPESCA – Associação de Pescadores e Caranguejeiros de Itambi. Teve toda 

sua vida dedicada à pesca; empregado na pesca industrial, inicialmente, e já há algumas décadas 

envolvido diretamente na pesca artesanal, desde que se mudou para Itambi - distrito de Itaboraí 

localizado parcialmente na APA Guapimirim - , onde é uma das principais lideranças da 

comunidade local de caranguejeiros. Além da pesca, trabalha como barqueiro, tendo sido 

contratado por pesquisadores como auxiliar de campo em campanhas de monitoramento dos 

impactos ambientais do Comperj, o que o levou a acompanhar de perto as discussões sobre a 

questão. Sua participação destacada no conselho da APA o alçou à diretoria da Conferência 

Nacional de Reservas Extrativistas Marinha e a membro do Grupo de Assessoramento Técnico 

do Plano de Ação Nacional do Programa Manguezais do Brasil, sob execução do Instituto Chico 

Mendes. 

 O entrevistado C foi secretário-executivo do conselho do Mosaico Central Fluminense 

durante o período do estudo, representando a ONG Innatus, com sede em Petrópolis. É militante 

ambientalista, geógrafo, jornalista e mestre em antropologia. Tem amplo histórico de trabalhos 

socioambientais na região do Mosaico, destacando projetos de implantação de biossistemas em 

comunidades de baixa renda em Petrópolis, junto ao Comitê de Defesa de Direitos Humanos. 
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Coordenou o escritório-técnico do Mosaico durante mais de 5 anos, condição a qual o deixou 

diretamente a par de todos assuntos tratados no conselho, incluindo o processo de licenciamento 

do Comperj. 

 A análise do conteúdo das entrevistas, iniciada a seguir, está divida nas categorias 

temáticas envolvimento no caso da hidrovia, dimensão pedagógica, dimensão política e 

limitações dos conselhos. 

 

4.3.1  Envolvimento no caso da hidrovia 

 A participação dos representes da sociedade civil nos conselhos da APA Guapimirim e do 

Mosaico Central Fluminense perante o polêmico licenciamento do transporte de equipamentos 

pesados para o Comperj foi bastante intensa, seja na participação formal durante as reuniões e 

debates, seja em atividades realizadas fora do âmbito oficial dos conselhos. 

 O entrevistado B relatou uma situação em que, durante uma saída para pesca, 

testemunhou atividades suspeitas na foz do rio Guaxindiba e agiu rapidamente para denunciar o 

que flagrou junto à equipe de fiscalização da APA Guapimirim. Tal denúncia ensejou uma série 

de desdobramentos junto ao conselho, como a formação de um grupo de trabalho composto por 

analistas ambientais da APA e todas entidades representantes do setor pesqueiro com assento no 

conselho para estudar o caso da hidrovia. A partir dessa iniciativa, o conselho se debruçou no 

tema, conforme relatado na seção 4.2.3. 

 

eu estranhei foi um dia que eu tava saindo pra pescar e encontrei perto 
da foz do rio Guaxindiba um barco (...) E aí cheguei mais perto e vi (...) 
que os caras tavam com uma sonda lá, fazendo uma sondagem. Achei 
aquilo estranho (...). E então não falei nada com a pessoa, não fui 
pescar, de lá eu vim aqui na sede da APA (...) e conversei com o C., que 
era da fiscalização aqui na época. 

 

Este relato sugere uma relação de confiança entre o conselheiro – pescador artesanal – e a 

equipe gestora da UC. O pescador se sentiu à vontade para agir como um agente de fiscalização 
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voluntário, atento a potenciais ameaças sobre a integridade do ecossistema protegido pela APA e 

célere em tomar as medidas necessárias para evitar a ocorrência de danos ambientais à UC. 

Enquanto o entrevistado B assumiu posição ativa acerca do caso do projeto de hidrovia 

no Guaxindiba, levando ele próprio o assunto à entidade que preside o conselho, o entrevistado 

A, ao menos inicialmente, relatou uma condição inversa: tomou conhecimento do assunto através 

do conselho, a partir do que deu início ao intenso envolvimento de sua instituição (AHOMAR) 

no caso discutido. 

 

o conselho que nos informou (...) Creio que foi até um momento de 
coragem, porque vocês não teriam a obrigatoriedade de informar . (…) 
Era um processo de licenciamento que na verdade não era um 
licenciamento, era um processo simplificado. A gente nem seria 
consultado. Seria um processo que seria feito, de um modo de dizer de 
nós pescadores, debaixo dos panos (...) o respeito aumentou, das 
comunidades, e vocês tiveram a parceria, os pescadores também se 
mobilizaram, entenderam que no rio Guaxindiba não poderia ser tocado. 

 

O pescador manifesta a importância das discussões abertas havidas no conselho, de modo 

a evitar que decisões sejam tomadas à revelia do conhecimento e da participação das populações 

locais – “debaixo dos panos”, segundo suas palavras. Aqui novamente percebe-se uma condição 

de parceria entre o pescador e a equipe gestora da APA, que permitiu o desenvolvimento de uma 

relação de confiança – “o respeito aumentou” – e mobilização conjunta para a proteção do rio 

Guaxindiba. 

A dinâmica de comunicação havida entre estes conselheiros da sociedade civil e o órgão 

gestor da UC, ora servindo o conselho como fonte de informação sobre as atividades ocorridas 

no território da unidade, ora como destinatário das mesmas informações, alude ao potencial 

papel pedagógico dos conselhos gestores de UC, consoante a perspectiva freiriana de ensino-

aprendizagem – através da qual se compreende o processo pedagógico como uma relação 

dialética entre educadores e educandos (FREIRE, 2015). A seção seguinte aprofunda a análise 

sobre a percepção dos conselheiros acerca da dimensão pedagógica dos conselhos. 
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4.3.2  Dimensão pedagógica 

 Investigar o potencial político-pedagógico de conselhos gestores de unidades de 

conservação é o principal objetivo da presente pesquisa. A partir da análise dos depoimentos 

concedidos pelos conselheiros evidenciam-se alguns apontamentos que ajudam a elucidar essa 

questão. 

 Assume-se neste trabalho a perspectiva freiriana da pedagogia do oprimido (FREIRE, 

2015), na qual o processo de ensino-aprendizagem, voltado à conscientização69 prioritária de 

sujeitos em condição de subalternidade, se fundamenta na associação dialética de suas dimensões 

pedagógica e política; ou seja, a dimensão pedagógica se constitui a partir de sua relação com a 

dimensão política e vice-versa. Para fins estritamente analíticos, entretanto, a presente seção 

aborda o conteúdo das entrevistas mais diretamente voltados à dimensão pedagógica dos 

conselhos e a seção seguinte abordará mais especificamente a dimensão política. 

 Segundo o conselheiro da AHOMAR, sua participação no conselho auxiliou na aquisição 

de conceitos técnicos, que lhe serviram como aprimoramento de sua própria capacidade de 

diálogo junto a outros grupos sociais: 

 

eu vou falar por mim, que esse pescador se lapidou, né. Eu posso dizer 
que eu passei a prestar atenção na legislação ambiental, que até então 
sabia que existia, mas não conhecia.(…) Passamos a ter inclusive uma 
fala um pouco mais técnica, que foi necessário. (…) a gente conseguiu 
convergir com a universidade, com técnicos, com gestores, (...) onde que 
a gente faz uma troca de informações muito importante 

 

A relação de confiança aludida na seção anterior entre pescadores e gestores, aqui se 

estende, em dimensão pedagógica – “a gente faz uma troca de informação” – aos pesquisadores 

(“universidade”) que fazem parte do conselho. 

O entrevistado B também se refere ao conhecimento que adquiriu em sua participação no 

conselho. Para ele, há um marco entre antes e após sua participação no conselho: 

 

                                                           
69Paulo Freire compreende conscientização como conscientização de classe; ou seja, o processo político-pedagógico 
no qual o sujeito se percebe criticamente em sua condição de classe, perante a estrutura sociopolítica na qual está 
inserido, na perspectiva de, através de sua organização em conjunto àqueles que compartilham de sua condição 
classista, construir estratégias transformadoras e emancipatórias. 
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Uma coisa era uma fase anterior a essa, em que era disputa por 
território direto sem muito saber como se colocar diante da comunidade 
e a partir do conhecimento que você vai adquirindo, e a forma madura 
que o conselho vem desenvolvendo, vem desempenhando suas funções e 
as pessoas, a categoria das pessoas que formam o conselho, o pessoal da 
academia, os gestores, enfim, você também vai crescendo porque vai, na 
forma de se comunicar observando como é que esse pessoal também se 
comunica 

 Para B. a participação no conselho permite também a aquisição de conhecimento em 

caráter não-formal, através da oportunidade de observar e paulatinamente se habituar ao campo 

semântico dominado pela universidade (“o pessoal da academia”) e pela burocracia estatal (“os 

gestores”). 

 C. se refere a uma perspectiva mais formal, ao comparar o processo pedagógico 

experimentado no conselho com uma aula universitária: 

 

Cada reunião do conselho e como se fosse uma aula, parece que você foi 
à universidade, porque o que você aprende em uma reunião de conselho 
(...) às vezes a gente até chega naquela reunião pensando que a gente vai 
tomar outra decisão  e no meio da reunião você vê: “ih, não, eu não 
tinha visto isso, (...) aquilo tá sendo algo que vai interessar um setor e 
não outro. Será que é o momento pra aquela decisão?” Então esse  
diálogo acontece. Esse diálogo evolui. Esse diálogo conquista espaços. 

 

Os diálogos travados no conselho vinculam-se diretamente às decisões que C. é instado a 

tomar na condição de conselheiro; as trocas de informação sustentam as tomadas de decisão, a 

dimensão pedagógica alimenta a dimensão política.  

 

4.3.3  Dimensão política 

 O caso estudado nesta tese, conforme as análises desenvolvidas até aqui, esteve desde sua 

origem envolto em acirrados conflitos de poder, expressos no antagonismo de interesses entre, de 

um lado, o capital industrial e financeiro, a cúpula dos governos estadual e federal e a mídia 

corporativa, e de outro, pescadores artesanais, servidores públicos e ambientalistas. Perante a 

assimetria de forças vigente neste cenário, o grupo social dos pescadores artesanais é o que se 

encontra em situação mais subalterna e fragilizada. A organização coletiva dos pescadores na 

AHOMAR representou um importante avanço no processo de consciência de classe e 
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reivindicação de direitos para estes trabalhadores do mar e das marés. Neste ponto, a presença 

dos pescadores no conselho da APA Guapimirim se revelou decisiva, conforma as palavras de 

A.: 

 

a minha participação e dos meus companheiros que hoje é a AHOMAR 
se deu aqui no conselho antes mesmo de ter a AHOMAR. Foi crucial 
nossa participação aqui porque, na verdade, nossa Associação foi 
fundada a partir da nossa presença aqui no conselho. (...) foi através 
aqui de nossa presença no conselho, esta convergência com os 
técnicos  aqui (...) que a gente vimos (sic) a necessidade. 

 

O entrevistado afirma expressamente que a motivação para criação da AHOMAR foi 

gerada no conselho, a partir da interação com os técnicos (i.e., gestores) da unidade de 

conservação. Adiante ele prossegue, acerca da receptividade encontrada no conselho no 

acolhimento das reivindicações encaminhadas pelo setor da pesca artesanal: 

A força do conselho é (sic) nossas ações. Vários pleito (sic) nossos da comunidade pesqueira, 

inclusive da nossa entidade, foram recebido (sic) aqui e foram engrossado (sic). 

O potencial de impulsionamento de ações políticas é reconhecido, à medida que as 

reivindicações apresentadas são acolhidas e amplificadas (“engrossadas”). Segue A.: 

 

a presença do Estado pra gente causa medo. Então atraindo as 
comunidades, estas lideranças, você tira este vestígio. 

 

No enfrentamento político com as forças estatais é compreensível certo sentimento de 

inferioridade (“causa medo”) por parte de grupos sociais historicamente oprimidos pela 

sociedade política. O entrevistado afirma que a aproximação das comunidades pesqueiras junto 

ao conselho – que, em essência, se constitui em uma estrutura organizacional vinculada ao 

Estado, na condição de executor de políticas públicas – atenua o receio em lidar com o Estado e 

se envolver em temas da agenda pública. 

B. novamente vincula elementos da dimensão pedagógica (“acesso a informações”) ao 

reconhecimento da necessidade da participação política direta das populações locais na gestão 

das unidades de conservação: 
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o importante disso, é o fato de você poder ter acesso a informações que 
você normalmente não teria, se você estivesse fora de um conselho. De 
você poder entender a diferença do todo que é a academia, ou do que ela 
representa; do todo que o governo é, e representa, do que a unidade 
representa, e do quanto é necessária a participação social dentro da 
gestão de uma unidade de conservação.  

 

4.3.4  Limitações dos conselhos 

 Instados a discorrer sobre as limitações na capacidade de ação dos conselhos, frente às 

assimetrias de poder existentes entre as diferentes entidades com assento nos mesmos, os 

entrevistados apresentaram diferentes pontos de vista. B., fazendo uma leitura de tom mais 

personalista, relaciona as assimetrias à conduta pessoal dos conselheiros que, apesar de disporem 

de condições desiguais de poder e influência de acordo com as instituições que representam, 

deveriam se portar de modo igualitário nas discussões havidas nos conselhos: 

 

naturalmente que o poder que essa pessoa tem de influenciar as demais é 
sempre maior (...). E aí eu te digo, cara, é uma questão do cara saber 
que o voto dele tem o mesmo peso do voto do outro. 

 

C., por outro lado, associa as assimetrias internas e decorrentes limitações de ação dos 

conselhos a certa ausência de cultura participativa no governo e na sociedade brasileira. Em seu 

ponto de vista, há necessidade de maior observância legal de princípios constitucionais afetos à 

participação social: 

 

Tem um aspecto muito negativo porque esses conselhos ainda são muito 
pouco respeitados pelos poderes, pelo governo  (...) eles ignoram ainda 
os conselhos , infelizmente . Ou seja, a gente tá muito longe ainda, mas 
tamos lutando diariamente  pra poder fazer com que os conselhos sejam 
ouvidos – como está na constituição. 

 

Segue C. em sua ponderação: 

 

A dificuldade é que você ainda não tem a cultura participativa. Ou seja, 
a dificuldade é cultural. Embora esteja lá na nossa constituição de forma 
muito evoluída, (...) mas não tem ainda a cultura, nem do poder, nem do 
povo, (...) de saber que tudo deve ser participativo.  
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Esta perspectiva personalista e culturalista, no que se refere às limitações e necessidades 

de amadurecimento no funcionamento dos conselhos, é problematizada no próximo e último 

capítulo, a partir da concepção materialista histórico-dialética que norteia toda a pesquisa. 
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5.  Conclusão 

  

Desde as primeiras iniciativas havidas na História que almejaram implantar regimes 

políticos sob inspiração socialista, o papel de conselhos gestores como instrumentos de 

administração da coisa pública é considerado. Se o próprio Marx pouco ou quase nada discorreu 

especificamente sobre a questão – há quem questione se o filósofo alemão tenha de fato 

construído uma teoria de política estatal em senso estrito (BIANCHI, 2005) – ou se experiências 

do assim chamado socialismo real degeneraram em regimes opostos ao que originalmente se 

propunham a ser, à semelhança do que ocorreu na degeneração estalinista da revolução 

bolchevique, ainda assim é inexorável considerar que nos primórdios das experiências políticas 

socialistas se conferia grande importância aos conselhos. 

 A palavra-de-ordem “Todo poder aos sovietes!”, evocada nas Teses de Abril de Lenin e 

plasmada na agenda política do partido bolchevique, denota quão fundamental para o partido 

revolucionário se mostrava a importância da organização política através de conselhos populares 

– o termo russo совет (transl. sovet ou soviet) é traduzido como assembleia ou conselho, em 

português. Dirigindo-se à classe operária da Rússia, no calor do ambiente revolucionário de 

1917, escreveu Lenin: 

 

O soviet dos Deputados Operários e Soldados é o embrião do governo operário, o 
representante dos interesses de todas as massas mais pobres da população, isto é, de 
nove décimos da população, que se esforça para conseguir a paz, o pão, a liberdade 
(Lenin, 1917, apud Volin, 1950). 

 

 Para o icônico líder revolucionário, o sucesso da revolução se assentaria sobre 

conselhos operários e populares, a serem implantados ao longo de toda extensão do vasto 

território da nascente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A contrarrevolução, a 

desgastante guerra civil contra o Exército Branco, o isolamento econômico forçado à URSS 

pelas grandes nações capitalistas europeias e a degeneração burocrática endógena do movimento 

revolucionário sob tutela estalinista – fatores que excedem o escopo analítico desta tese – 

acabariam por resultar na falência do sistema idealizado por Lenin. Hoje, em 2017, ano em que 

esta pesquisa é concluída e centenário da Revolução de Outubro, lembramos da importância 

conferida pelos pioneiros do movimento socialista internacional ao papel dos conselhos. 
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 Gramsci também nutria grande esperança quanto ao potencial revolucionário dos 

Conselhos Operários pensados para as indústrias italianas, através dos quais o controle dos meios 

de produção industrial estariam nas mãos de seus próprios trabalhadores. 

 Na República de Cuba, desde o ano seguinte à Revolução de 1959 até a atualidade, 

existem os Comités de Defensa de la Revolución – CDR, espécie de conselhos populares, 

atuantes na participação popular direta em ações de saúde pública, educação básica e 

mobilização social. 

 Não se pretende com os exemplos acima exaltar os caminhos ou denunciar os 

descaminhos das experiências históricas de implantação do socialismo. Outrossim, sabe-se que 

os exemplos citados diferenciam-se significativamente das premissas e funcionamento dos 

conselhos contemporâneos, como os conselhos de unidades de conservação estudados nesta tese. 

Apenas são lembrados para evidenciar que a perspectiva da existência de colegiados ou fóruns 

populares voltados ao monitoramento, debate e suporte à execução de políticas públicas (i. e., 

conselhos) não são criações recentes no âmbito do pensamento e das práticas políticas inspiradas 

no materialismo histórico-dialético. 

 Mais recentemente, por outro lado, a perspectiva acerca do potencial transformador e 

emancipatório de conselhos está bastante enfraquecida no âmbito da teoria crítica. A respeito 

disso, Santos (2006) analisa criticamente a apropriação neoliberal relativa à categoria 

governança ou governação. Entende o sociólogo português este novo paradigma, concebido 

como a matriz regulatória do neoliberalismo, como a nova versão do capitalismo laissez-faire. 

 

Desde meados da década de 90 que a governação se tornou a matriz política da 
globalização neoliberal. (...) Decisiva para esta matriz é a ideia de que ela se vê a si 
própria como autogerada de uma forma cooperativa e, por isso, como sendo o mais 
inclusiva possível. (...) Neste caso, contudo, os excluídos, em vez de estarem presentes 
como excluídos, estão completamente ausentes. (...) Inclusão e exclusão são, desse 
modo, despolitizadas, não mais do que dimensões técnicas da coordenação (SANTOS, 
2006). 

 

 Oculta-se na governança neoliberal a dimensão política da desigualdade social de 

origem classista. Incluir os excluídos passa a ser interpretado como uma questão gerencial ou 

técnica. Nesta perspectiva, a desigualdade é um problema de falta de gestão pública e não uma 

decorrência da injustiça estrutural presente no sistema-mundo capitalista. Dada sua linguagem 
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moderna, associada a certa “aura” tecnocrática, pautada em planilhas, cálculos de efetividade, 

indicadores e metas, a governança neoliberal encontra respaldo em vários ambientes acadêmicos 

e organizacionais, muitos dos quais que até mesmo se identificam como afetos a questões de 

inclusão social. Seguindo seu raciocínio, Santos afirma que a matriz da governação é: “uma 

ideologia esquiva (...) que funciona como um apelo vago, capaz de mobilizar cientistas sociais, 

decisores políticos e juristas com os mais variados perfis intelectuais e filiações políticas” 

(SANTOS, 2006). 

 Sob o prisma da governança, a perspectiva classista presente nas concepções clássicas 

dos conselhos populares socialistas foi completamente distorcida, à serviço da legitimação 

política do capitalismo neoliberal. Acerca do significado político da governação neoliberal, 

ensina novamente o autor lusitano: 

 

Para identificar o significado político da governação neoliberal, temos que prestar 
atenção não apenas àquilo que ela diz, mas também àquilo que silencia. São os 
seguintes os silêncios mais importantes da matriz da governação: as transformações 
sociais, a participação popular, o contrato social, a justiça social, as relações de poder e 
a conflitualidade social. (...) Ao silenciá-los, sem para eles oferecer uma alternativa 
positiva, a governação assinala a derrota da teoria crítica tanto no plano social como no 
plano político. De facto, as alternativas aos conceitos silenciados propostas pela 
governação são, todas elas, negativas, no sentido em que se definem pro oposição aos 
conceitos da legitimidade: em vez de transformações sociais, a resolução de problemas; 
em vez da participação popular, participação dos titulares de interesses reconhecidos 
(stakeholders); em vez do contrato social, a auto-regulação, em vez da justiça social, 
jogos de soma positiva e políticas compensatórias; em vez de relações de poder, 
coordenação e parcerias; em vez de conflituosidade social, coesão social e estabilidade 
dos fluxos. (...) 
Em face de tudo isso, a governação é uma forma geneticamente modificada de direito e 
de governo, que procura tornar-se resistente a duas perigosas pragas: por um lado, 
pressões populares, a partir de baixo, potencialmente caóticas; por outro lado, mudanças 
imprevisíveis das regras do jogo da acumulação de capital, causadas pela regulação 
estatal ou inter-estatal (SANTOS, 2006) 

 

  Dagnino (2004) também se debruça sobre essa questão, a partir de uma perspectiva 

latino-americana. Em nosso contexto continental contemporâneo, após o período das ditaduras 

civis-militares que se instalaram na América Latina, a cientista política identifica certa 

confluência perversa entre, por um lado, o projeto neoliberal pós-ditatorial e, por outro, um 

projeto democratizante que emergiu a partir dos regimes autoritários (e.g., lulopetismo no Brasil, 

em sua inclinação à realização de conferências temáticas de âmbito nacional e fortalecimento de 

mecanismo institucionais de participação social). Segundo a autora: “a perversidade estaria 
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coloca no fato de que, apontando para direções opostas e até antagônicas, ambos projetos 

requerem uma sociedade civil ativa e propositiva” (DAGNINO, 2004). 

 Para sua sustentação ideológica, tal confluência perversa se vale de uma crise discursiva, 

fundamentada na ressignificação semântica das noções de sociedade civil, participação e 

cidadania, adaptando-as ao ideário neoliberal. 

A sociedade civil, afastando-se da concepção original gramsciana, associada à 

perspectiva do Estado ampliado, passa a ser identificada quase que exclusivamente com 

organizações não-governamentais (ONGs), processo esse que Alvarez (1999) definiu como 

“onguização dos movimentos sociais”. Neste processo se deu a emergência do chamado “terceiro 

setor” e das fundações empresariais, com forte ênfase numa filantropia redefinida; pari passu à 

marginalização dos movimentos sociais. 

O conceito de participação é redefinido para enfatizar o trabalho voluntário e a 

“responsabilidade social” de indivíduos e empresas. Sob essa nova perspectiva, de cunho 

privatista e individualista, a participação é despida de seu caráter político, passando a apoiar-se 

no terreno privado da moral. 

Quanto à cidadania, passa a ser avocado o entendimento individualista dessa noção, 

através da conexão entre cidadania e mercado. Tornar-se cidadão passa a significar a integração 

do indivíduo ao mercado, como consumidor e produtor. 

 Ao se dar a devida atenção às contundentes críticas levantadas pelos autores acima 

citados sobre o efetivo papel dos conselhos no mundo contemporâneo, sob a égide do 

capitalismo neoliberal, pode-se ficar inclinado a concluir que as potencialidades democráticas, 

transformadores e emancipatórias vislumbradas nos conselhos pelas primeiras gerações de 

autores e políticos marxistas não teriam chance alguma de se desenvolver em qualquer conselho 

contemporâneo. 

 Entretanto a análise do caso estudado nesta pesquisa apresenta indícios em outra direção. 

Os conselhos da APA Guapimirim e do Mosaico Central Fluminense objetivamente tiveram 

influência direta nos desdobramentos do processo de licenciamento do Comperj. No caso do 

proteção dos rios da APA quanto ao risco de seu uso industrial, lograram os conselhos em fazer 

prevalecer suas posições, ainda que antagônicas frente aos interesses hegemônicos corporativos e 

governamentais. Certamente a possibilidade de transportar o material pesado do Comperj pelos 
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rios que irrigam os bosques de mangue da baía sairia muito mais barata aos cofres da Petrobras. 

Toda pressão para que essa fosse a alternativa aprovada pela burocracia do licenciamento não foi 

à toa. Ainda assim, prevaleceu o interesse dos pescadores e dos ambientalistas e o rio manteve-se 

inviolável. Além disso, importa ressaltar que o principal movimento social que veio a dar corpo e 

voz às demandas dos pescadores artesanais da baía de Guanabara, a AHOMAR, em grande 

medida foi gestado a partir da participação dos pescadores no conselho da APA Guapimirim, 

conforme o depoimento de seus próprios fundadores. Aliás, o levantamento da percepção dos 

conselheiros realizado aponta que os mesmos compreenderam sua participação nos conselhos 

como um importante processo educativo e político, em âmbito pessoal e comunitário. 

Pode-se argumentar que o caso aqui estudado não constitui regra geral ou, menos ainda, 

representa na realidade uma exceção perante tantos exemplos de conselhos gestores, nas mais 

diferentes esferas de políticas públicas, que nada mais são do que simulacros de participação 

social, servindo, como bem identificam Santos e Dagnino, apenas de escaramuça para contribuir 

com a validação moral do modelo societário ontologicamente injusto e desigual que vige no 

sistema-mundo contemporâneo. Sim, trata-se aqui de uma exceção. Porém não é o objetivo dessa 

pesquisa descrever o comportamento geral dos conselhos gestores na atualidade, isso já muito 

bem o fizeram os autores citados neste capítulo – além de tantos outros. Ao contrário, a partir do 

caso estudado, a tese procura extrair elementos para elucidar como poderiam conselhos gestores, 

em determinadas situações concretas, efetivamente contribuir no aprimoramento e qualificação 

da participação social em políticas públicas. Trata-se aqui de uma dimensão de potencialidade, 

de algo que pode ser mais ainda não o é. E aqui, retomamos a questão central da tese, para 

abordá-la diretamente: como efetivar o papel dos conselhos quanto à participação social e à 

resistência local em conflitos socioambientais? Em outras palavras, como desenvolver o 

potencial político-pedagógico dos conselhos? 

A natureza complexa dessa questão não permite uma resposta unívoca, mas, a partir do 

caso estudado, emergem apontamentos que contribuem para seu esclarecimento. Vejamo-los. 
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a. clareza quanto aos limites políticos dos conselhos, perante os interesses 

classistas do Estado neoliberal 

Ao longo de todo o processo de licenciamento do Comperj, as contradições de classe 

permearam os conflitos socioambientais havidos. No caso do transporte de equipamentos 

pesados, os posicionamentos favoráveis ou contrários à hidrovia no rio Guaxindiba exibiram 

com clareza as correlações de força atuantes. Estiveram favoráveis ao empreendimento a direção 

da Petrobras e a cúpula dos órgãos governamentais; em contraste, manifestaram-se contrários os 

trabalhadores da Petrobras – cujo sindicato chegou a oferecer apoio logístico às manifestações 

em defesa da APA Guapimirim – e os servidores dos órgãos ambientais – gestores das UCs 

afetadas e ASIBAMA. No caso da implantação dos dutos na praia de Mauá: de um lado, as 

empresas terceirizadas pela Petrobras e o poder coercitivo do Estado policial; de outro, 

pescadores artesanais e ativistas ambientais. Ou seja, de um lado o Estado ampliado, onde o 

interesse privado corporativo (sociedade civil) encontra proteção física, econômica, política e 

jurídica pela sociedade política; de outro, trabalhadores artesanais, pesquisadores e servidores 

públicos. Classes sociais antagônicas, com interesses manifestos antagônicos. Negar a natureza 

classista desses conflitos seria negar a realidade como ela se exibe. 

A perspectiva materialista histórico-dialética exige a recusa da ilusão político-jurídica 

(ENGELS,  KAUTSKY, 1991). Tal ilusão consiste em acreditar que os conflitos societários sob 

a égide do capitalismo poderiam ser resolvidos através de melhorias na legislação ou na gestão 

governamental – ou seja, naquilo que Marx compreendia como a superestrutura da sociedade 

(i.e., o conjunto de instituições, sistemas administrativos, leis, costumes e códigos morais). 

Conforme a compreensão marxiana, a superestrutura responde diretamente aos interesses da 

classe social detentora da propriedade dos meios de produção (i. e., a infraestrutura econômica), 

cuja capacidade de influência na definição das leis, instituições e costumes da sociedade é 

determinante. Tal percepção, aplicada aos conselhos gestores, aponta para uma limitação 

intransponível dos mesmos, que deve ser claramente reconhecida para não se correr o risco de 

sobredimensionar seu potencial de transformação social. Conselhos gestores, compreendidos 

como instrumentos ligados ao sistema estatal de políticas públicas – como parte, portanto, da 

superestrutura social – não têm a capacidade de fundamentar isoladamente um processo mais 

amplo de superação estrutural das desigualdades sociais; para tanto seriam necessárias alterações 
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profundas sobre o modelo de apropriação e produção econômica da sociedade, algo que 

amplamente excede a atuação dos conselhos. 

As principais limitações dos conselhos não estão ligadas a fatores endógenos 

personalistas – falta de caráter ou de cultura participativa dos conselheiros. Dessa forma, é 

importante aos conselheiros analisar criticamente o princípio da paridade, sobre o qual se 

legitimam discursos apontando certo equilíbrio nas correlações de força presentes nos conselhos, 

desde que se assegure que a composição dos mesmos equilibre a representação de entidades 

governamentais e não governamentais. Assume-se, neste raciocínio, que a mera equiparação 

numérica entre conselheiros de diferentes setores – e, consequentemente, diferentes interesses de 

classe – seria suficiente para garantir isonomia nos debates e certeza de decisões democráticas, 

construídas sobre consensos alcançados entre atores sociais heterogêneos. 

A limitação de tal raciocínio se pauta na própria natureza classista da sociedade. Não 

basta sentar lado a lado em um conselho, por exemplo, um representante de uma grande indústria 

com um representante de uma pequena associação de moradores, alegando que teriam a mesma 

capacidade de influência e decisão perante os debates do conselho, simplesmente pelo fato de 

que ambos teriam o mesmo poder de voto. Há de se reconhecer que tal discurso oculta uma 

paridade ilusória. Na realidade, fora dos limites dos debates nos conselhos, os diferentes atores 

sociais representados detêm poder de influência muito assimétricos, consoante suas capacidade 

econômicas – e, consequentemente, políticas. É ilusório acreditar que, sentados juntos em uma 

reunião de conselho, todas as diferenças classistas seriam nivelados pela paridade numérica de 

cadeiras e votos. Ao contrário, as assimetrias de poder se mantêm e, caso não sejam assim 

identificadas, podem ensejar na legitimação de condutas profundamente injustas em relação às 

representações de setores subalternos, sob alegações pautadas na suposta igualdade de 

participação dos conselheiros, baseada no fato de terem iguais oportunidades de se manifestar e 

votar. 

Neste sentido, entender as limitações dos conselhos e reconhecer que influências externas 

determinam a correlação de forças internas é fundamental para melhor compreender o alcance de 

suas ações e potencializar sua capacidade político-pedagógica. 
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b. ênfase no protagonismo dos movimentos sociais e representações de populações 

tradicionais 

Em reconhecendo que os conselhos estão sujeitos à influência direta das assimetrias 

classistas presentes na sociedade – fato que não é dirimido pela mera participação 

numericamente paritária de atores com diferentes posições e interesses de classe -, caso se 

pretenda que os conselhos atuem como instâncias de desenvolvimento da justiça social – em vez 

de simulacros de participação social, legitimadores de mais injustiça – deve-se, conscientemente, 

enfatizar a participação das entidades do conselho em condição de subalternidade. 

 Em primeiro lugar, é fundamental certa confiança na capacidade cognitiva dos 

conselheiros que representam associações, movimentos ou organizações mais desfavorecidos. 

Não só quanto à capacidade cognitiva destes conselheiros pessoalmente, mas também da base 

comunitária que os indica e reconhece. É necessário estar alerta a uma tendência de 

subdimensionar o potencial de aprendizagem destes grupos sociais que, frequentemente, são 

menos qualificados em termos de educação formal. No âmbito pedagógico não-formal dos 

conselhos gestores (GOHN, 2010), deficiências formais na educação de alguns de seus membros 

não vinculam-se direta e inequivocamente ao menor entendimento e/ou capacidade de ação dos 

mesmos. Nos conselhos de UCs, representantes de populações tradicionais frequentemente têm 

baixo grau de instrução formal, mas considerável experiência e conhecimento referente às suas 

próprias práticas tradicionais e ao funcionamento do ambiente que os circunda. Por outro lado, o 

grau de envolvimento direto das populações tradicionais com seus territórios resulta em grande 

interesse de melhor os compreender e, principalmente, proteger. No caso desta tese, o 

entendimento dos pescadores da AHOMAR acerca de noções de poluição ambiental 

relativamente complexas (como os efeitos da contaminação de metais pesados sobre peixes, 

crustáceos e humanos, discutidos no âmbito do licenciamento do transporte de equipamentos 

pesados para o Comperj) exemplifica a considerável capacidade cognitiva dos pescadores em 

apreenderem conceitos técnicos vinculados à proteção de seus territórios de subsistência e 

reprodução cultural. Não só em relação a informações das ciências naturais se desdobra a 

capacidade cognitiva destes conselheiros; no caso estudado, a compreensão da AHOMAR acerca 

dos fatores político-econômicos (i.e., objeto das ciências sociais) que determinaram o 

financiamento e o apoio político por trás do Comperj levou os pescadores a cobrarem do Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES satisfações sobre as facilitações 

conferidas ao empreendimento, em clara demonstração de acurada perspectiva política crítica 

(figura 20). Aqui se constata a estreita relação entre as dimensões pedagógica e política: a partir 

da apreensão de novos conhecimentos e perspectivas (pedagogia ou educação não-formal) 

desdobram-se mobilizações ou ações práticas (dimensão da política). Da mesma forma que deve-

se atentar para a capacidade cognitiva das populações tradicionais nos conselhos, também não se 

deve apequenar sua capacidade de auto-organização frente a ameaças sobre seus territórios. 

De fato, as populações tradicionais são os principais interessados na proteção de suas áreas 

de vida e trabalho. Servidores públicos, pesquisadores, ativistas, políticos e empresários têm seus 

próprios interesses e vinculações quanto ao território das unidades de conservação, mas em 

raríssimos casos a sobrevivência econômica destes atores depende diretamente da preservação 

dos ambientes protegidos pelas unidades de conservação. Com as populações tradicionais, não, 

pois dependem diretamente dos recursos protegidos – e consequentemente de sua conservação – 

para sua própria subsistência. Daí a importância delas próprias protagonizarem as atividades 

voltadas à conservação destes espaços naturais. Não são apenas mais um dentre vários atores 

sociais em atividade nos territórios protegidos, são seus efetivos moradores, legítimos usuários e 

mais zelosos mantenedores. 

No caso estudado se constatou a atuação de conselheiros representantes dos moradores locais 

da APA Guapimirim na fiscalização ambiental da unidade de conservação: foi um conselheiro, 

pescador artesanal de Itambi, quem noticiou ao órgão ambiental a ocorrência de atividades 

suspeitas na foz do rio Guaxindiba, o que ensejou um trabalho posterior de investigação e 

envolvimento do conjunto do conselho da UC na questão da hidrovia no mesmo rio. 

Recentemente, a AHOMAR também vem envidando esforços concretos nesse sentido. A 

entidade vem realizando um projeto que batizou de “Patrulha Ambiental”, no qual pescadores em 

suas próprias embarcações se revezam no monitoramento ambiental da baía de Guanabara, 

munidos de aparelhos celulares nos quais gravam ou fotografam atividades ilícitas e danos ao 

ecossistema para formalização de denúncias junto aos órgãos de controle. Quando um dos barcos 

empregados nestas atividades sofreu uma avaria e requereu reparos, as lideranças da AHOMAR 

procuraram apoio financeiro junto a parceiros, no conselho da APA e fora dele, para o conserto 

do motor avariado, o que foi rapidamente atendido. Ou seja, o projeto é autônomo, desvinculado 
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de qualquer patrocínio empresarial ou apoio financeiro estatal. São os moradores do território 

zelando por ele. O sucesso da iniciativa já fez com que pescadores da AHOMAR fossem 

convidados pela associação de pescadores da Reserva Extrativista Marinha de Cassurubá, no sul 

da Bahia, a visitarem a área e trocarem informações sobre esse tipo de patrulhamento 

comunitário, dando início a um promissor intercâmbio entre populações tradicionais extrativistas 

do litoral brasileiro em ações práticas de conservação da sociobiodiversidade, com protagonismo 

popular. 

Sob a perspectiva do protagonismo popular, deve ser também repensada a contribuição de 

pesquisadores e professores junto aos conselhos gestores de unidades de conservação. 

Frequentemente professores universitários procuram os conselhos gestores de UC e mosaicos e 

se oferecem como conselheiros. Lamentavelmente, em muitos casos tal aproximação se resume 

ao reconhecimento oficial como conselheiro pelo órgão ambiental, sem o pesquisador frequentar 

as reuniões ou se envolve realmente com as questões e dificuldades enfrentadas no conselho. 

Não é esse comportamento que esperam da academia as populações tradicionais e demais 

conselheiros. No caso do licenciamento prévio do Comperj os conselheiros pesquisadores-

professores atuaram de forma orgânica junto ao conselho do Mosaico Central Fluminense (vide 

seção 4.2 e figura 17), debruçando-se detidamente sobre o caso e oferecendo ao conselho sua 

contribuição técnica, o que foi fundamental para o esclarecimento do conjunto de impactos 

socioambientais que o empreendimento poderia vir a causar na região. Da mesma forma, no caso 

da hidrovia no rio Guaxindiba, o conjunto de pesquisadores-professores do conselho da APA 

Guapimirim teve relevante papel no estudo do tema, chegando a se manifestar oficialmente em 

defesa do ecossistema e das populações tradicionais ameaçadas. 

Espera-se, portanto, que os pesquisadores evitem assumir uma postura distante dos demais 

conselheiros, em particular àqueles que tiveram menos oportunidades de instrução técnico-

científica durante suas vidas. Os movimentos sociais necessitam de conteúdo para melhor 

qualificarem suas ações práticas; nas entrevistas colhidas nesta pesquisa tal necessidade fica 

evidente, bem como os efeitos positivos gerados na percepção dos conselheiros ao se sentirem 

melhor conhecedores dos conceitos e termos empregados pela academia e pelo poder público nas 

questões socioambientais. A sensibilidade e o engajamento de pesquisadores com esse perfil – de 

serviço às UCs e às populações tradicionais, e não de oportunista colhimento de méritos pela 
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assunção de uma posição de extensão universitária junto a órgãos ambientais – são necessários 

para ampliar o diálogo entre a universidade, movimentos sociais e gestores públicos na gestão de 

unidades de conservação. 

 

c. conselho entendido como trampolim político-pedagógico para ações 

desvinculadas das amarras institucionais 

O engajamento pessoal de conselheiros, sejam representantes da sociedade política ou da 

sociedade civil, nos conselhos de unidades de conservação e mosaicos é fator importante para o 

perfil do conselho: mais passivo frente às determinações burocráticas e interesses corporativos, 

ou mais ativo no enfrentamento a ameaças de degradação socioambiental vindas de instituições 

hegemônicas. 

Quanto à importância do engajamento pessoal, concluíram Loureiro e colaboradores ao 

fim de um projeto de acompanhamento do funcionamento dos Mosaicos Central Fluminense e 

Tijuca: 

 

Parece algo estritamente subjetivo, mas, quando gestores dos órgãos públicos e 
representantes da sociedade civil estão motivados e mobilizados, torna-se viável dar 
vida a um mosaico. Isso é fato e foi amplamente observado pela equipe ao longo do 
projeto (LOUREIRO et al, 2014) 

 

 Como articular tal assertiva, que aponta para a importância do engajamento pessoal 

(subjetivo) dos conselheiros, com a observação desenvolvida no item “a” acima, qual seja, sobre 

a determinação objetiva da conjuntura externa socioeconômica no funcionamento dos conselhos 

gestores? Apenas uma leitura rasa da perspectiva materialista histórico-dialética resumiria o 

funcionamento dos conselhos à realidade socioeconômica circundante. É certo que segundo a 

abordagem materialista histórica os fatores estruturais (econômicos) são determinantes para a 

dinâmica de qualquer fenômeno social. Contudo, conforme já reagira Marx em relação a 

Feuerbach, denunciando a estreiteza de seu materialismo vulgar, não se pode esquecer a 

dimensão dialética do socialismo científico. Reconhecer que os fatores estruturais são 

determinantes não significa reconhecê-los como inescapáveis ou inexoráveis; mas apenas que 

são tomados como ponto de partida e fundamento ontológico da análise científica e da prática 
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sócio-política. A dimensão dialética, esquecida no materialismo vulgar, indica que a 

infraestrutura econômica da sociedade determina sua superestrutura, mas, ao mesmo tempo, 

também fatores superestruturais podem influenciar condições infraestruturais. O papel conferido 

à praxis, no pensamento científico socialista e em suas aplicações práticas, elucida essa questão. 

Segundo Semeraro (2005) “filosofia da práxis é a atividade teórico-política e histórico-social dos 

grupos subalternos que procuram desenvolver uma visão de mundo global e um programa 

preciso de ação dentro do contexto em que vivem, com os meios que têm à disposição (grifos 

meus)”. 

 Aos grupos subalternos, conforme esta perspectiva da praxis, caberia a realização de 

ações concretas, a partir de sua condição real, historicamente condicionada, com os meios que 

encontre à sua disposição. Há de se agir, ainda que o contexto externo seja permeado pela 

ideologia hegemônica; há se engajar, ainda que para isso os desafios da ação política não sejam 

triviais. 

 O engajamento e a consequente ação política inspirados pela filosofia da práxis – termo 

que em Gramsci é como um sinônimo para materialismo histórico dialético (cf. SEMERARO, 

2005) – supõe clareza quanto às limitações da própria ação política, determinada pelas condições 

societárias infraestruturais, mas também quanto às potencialidades advindas da tomada de 

consciência de classe oriunda dos processos de organização popular e enfrentamento da 

hegemonia classista. É nessa relação dialética que se situa – ou deve se situar - a ação real 

inspirada pela perspectiva teórica do materialismo histórico-dialético. 

 Aplicando esse entendimento ao caso estudado, à guisa de conclusão, chegamos ao 

último apontamento acerca da questão central da tese. Ainda que os conselhos gestores de 

unidades de conservação e mosaicos sejam estruturas associadas ao Estado classista e 

hegemônico – o que gera inexoráveis limitações em sua condução de ações essencialmente 

contra-hegemônicas -, no processo de amadurecimento político-pedagógico dos conselheiros – 

notadamente daqueles advindos de populações em situação de subalternidade – podem surgir 

ações externas aos conselhos, mas neles nascidas ou por eles inspiradas, com desdobramentos 

desvencilhados da tutela direta do Estado. Na pesquisa se identificou de forma clara esse 

comportamento em relação às ações de mobilização social conduzidas pela AHOMAR. Os 

pescadores artesanais trocaram informações e debateram nos conselhos questões afetas aos 
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impactos socioambientais dos empreendimentos em licenciamento, mas não limitaram suas 

ações ao funcionamento burocrático dos conselhos (participação nos debates formais ou 

aprovações de moções). Ao contrário, a partir do aprendido e apreendido nos conselhos, 

impulsionaram-se em ações externas (barqueatas, passeatas, pressões junto à opinião pública) 

que foram decisivas para o desfecho favorável a seus interesses, por exemplo, no caso do 

cancelamento da hidrovia no rio Guaxindiba. O conselho lhes serviu como uma espécie de 

trampolim, projetando-os para a atuação fora dos conselhos. 

Se dentro do ambiente do conselho da unidade de conservação ou do mosaico haverá, 

dada a natureza de seu vínculo com o poder estatal, a tendência de engessamento ou 

desmobilização de condutas que venham a contrariar interesses hegemônicos - através de 

intervenções como pressões sobre o quadro funcional da UC ou mosaico ou alterações 

normativas diretas - por outro lado, fora do conselho, as amarras institucionais são muito menos 

significativas – o que confere maior liberdade de ação aos movimentos sociais. 

 

 

 Assim, após o extenso trabalho analítico empreendido nesta tese, espera-se que seus 

resultados venham a contribuir na análise de casos semelhantes, em outras unidades de 

conservação e mosaicos, e na compreensão geral do potencial político-pedagógico de seus 

conselhos gestores – matéria de interesse para os campos da Ecologia Política, Educação 

Ambiental e demais disciplinas correlatas. Outrossim, urge se aproximar a atividade de pesquisa 

acadêmica sobre este tema de seu desenvolvimento prático, no intuito de se colaborar na 

construção de conselhos gestores de unidades de conservação e mosaicos que atuem como 

efetivos instrumentos de participação social em políticas públicas de conservação da 

biodiversidade, fortalecendo a resistência local frente aos impactos socioambientais oriundos de 

empreendimentos poluidores e valorizando suas populações locais – legítimos guardiões do 

ambiente do qual dependem para sua própria existência. 
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Apêndice 1 – Roteiro de entrevista 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PESQUISA “PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM 

ÁREAS PROTEGIDAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO COMPERJ NA REGIÃO DO 

MOSAICO CENTRAL FLUMINENSE” 

 

1) A participação no conselho trouxe mudanças na instituição que você representa? 

 

2) A participação no conselho trouxe mudanças no seu próprio entendimento e/ou nas suas ações 

em relação às questões socioambientais? 

 

3) Quais são as principais atribuições educativas e políticas do conselho? 

 

4) Quais são os principais potenciais do conselho? 

 

5) Quais são as principais dificuldades e limites do conselho? 

 

6) Considerando que as diferentes instituições que compõem os conselhos têm diferentes 

condições econômicas e políticas, que estratégias devem ser tomadas nos conselhos para 

procurar reduzir a influência destas desigualdades nos debates e no processo de tomada de 

decisão? 

 

7) Que valores principais devem nortear o funcionamento dos conselhos? 

 

8) Qual foi a influência do conselho no caso específico do processo de licenciamento da hidrovia no 

rio Guaxindiba? 
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Apêndice 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
IP – Instituto de Psicologia 
Programa EICOS – Pós-graduação em 
Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

1.1)  Apresentação da pesquisa 

As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. 

A presente pesquisa está relacionada aos conflitos socioambientais envolvendo áreas protegidas e 

indústria do petróleo na região da baía de Guanabara, ocorridos no âmbito do processo de 

licenciamento ambiental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Pretende-se que o 

estudo contribua no entendimento do processo de participação social neste caso, de modo a servir de 

comparação com outros conflitos socioambientais semelhantes em outras partes do país. Pretende-se 

que a conclusão da pesquisa resulte em uma tese de doutorado e na publicação de artigos científicos. 

Para elaboração da pesquisa será realizada consulta a documentos oficiais e de imprensa. Além 

disso, serão realizadas entrevistas semiestruturadas, que serão gravadas e posteriormente transcritas. 

Apenas terão acesso direto ao conteúdo das entrevistas os pesquisadores envolvidos no grupo de 

pesquisa responsável (Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade LIEAS-UFRJ). 

Trechos das entrevistas poderão ser citados anonimamente na tese, que terá acesso público, e nos 

artigos publicados. Se eventualmente for transcrita alguma citação sua, será mantida em sigilo sua 

identidade. Não há benefício direto para sua participação neste estudo. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional responsável (Breno Herrera da 

Silva Coelho), que poderá ser encontrado no telefone 21 999340078 ou pelo email 

breno.herrera@gmail.com. O coordenador do grupo de pesquisa é o Prof. Dr. Carlos Frederico Loureiro 

(orientador da tese), que pode ser contatado pelo email  fredericoloureiro89@gmail.com. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo 

Rocco, n.° 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1° andar - pelo telefone 3938-2480, 

de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou por meio do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br. Todas 

manifestações serão mantidas em sigilo. 
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1.2)  Consentimento 

 

a) Entrevistado 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo 

acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com o pesquisador Breno Herrera, sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda de 

atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu 

receberei uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará 

com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou 

meu representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas 

desse TCLE e assinar na ultima folha. 

Local e data:____________________________________________________________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________________ 

 

b) Pesquisador responsável 

Local e data:____________________________________________________________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________________ 
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 Apêndice 3 – Outros exemplos de paisagens naturais protegidas 
 

O conceito de paisagem natural protegida, caracterizado como a categoria V segundo a 

classificação internacional da IUCN, pode ser aplicado a diferentes modelos de gestão de áreas 

protegidas experimentados mundo afora (assim como às APA e mosaicos brasileiros, tratados 

com especificidade na presente tese). A título de comparação são apresentados brevemente neste 

apêndice outros três importantes modelos de paisagens naturais protegidas: as reservas da 

biosfera (modelo internacionalmente aplicado e reconhecido, inclusive em território brasileiro); 

os parques naturais regionais (modelo tipicamente europeu, bastante desenvolvido no sistema 

francês); e os corredores ecológicos (modelo exclusivamente brasileiro). 

 

Reservas da Biosfera 

Em 196870 a UNESCO realizou em Paris a Conferência sobre a Biosfera, evento que 

marcou os primórdios das discussões da ONU sobre a necessidade de integração de esforços 

internacionais voltados à conservação da biodiversidade, aliada ao desenvolvimento 

socioeconômico – premissa que se consolidou sob o conceito de “desenvolvimento sustentável”. 

Em 1970, a partir dos debates havidos na referida conferência, foi lançado pela UNESCO um 

programa de cooperação científica internacional sobre as interações entre o homem e seu meio: o 

Programa Homem e Biosfera (Man and Biosphere - MaB). O Programa propõe o 

estabelecimento de uma rede internacional de áreas protegidas reconhecidas pela própria 

UNESCO, designadas como Reservas da Biosfera, cujos objetivos são: conservação de 

paisagens ecossistemas e espécies; desenvolvimento econômico e humano; e logística de suporte 

para atividades de pesquisa, monitoramento e educação. Em 2010, a Rede Mundial de Reservas 

da Biosfera incluía 564 reservas, distribuídas por 109 países (UNESCO, 2010; STER, 2016). 

O Brasil faz parte do Programa Homem e Biosfera e alberga na legislação nacional o 

conceito de Reserva da Biosfera, como “um modelo, adotado internacionalmente, de gestão 

integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais” (BRASIL, 2000; capítulo XI). 

                                                           
70 Ou seja, mais de duas décadas antes da Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB. 
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Existem sete Reservas da Biosfera no país atualmente: Mata Atlântica, Cinturão Verde de São 

Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra do Espinhaço. 

 

Parques Naturais Regionais 

No nível de políticas nacionais de conservação da biodiversidade, o modelo de parques 

naturais regionais franceses – PNR merece destaque, como exemplo de categoria de área 

protegida voltada à integração entre aspectos ecológicos, econômicos e culturais71. Em 1967, um 

ano antes da Conferência sobre a Biosfera72, os parques naturais regionais foram instituídos pelo 

governo francês, como alternativa aos parques nacionais. Os PNR dispõem de conselhos 

compostos por atores locais governamentais e da sociedade civil que devem pactuar uma Carta, 

contendo os princípios norteadores para o desenvolvimento socioambiental do território em um 

prazo de 12 anos. Trata-se de um documento com valor jurídico – os documentos urbanísticos 

devem ser compatíveis com suas orientações – e de um compromisso de êxito para os 

signatários, já que se ao final do período de 12 anos as diretrizes previstas na Carta não tiverem 

sido implementadas o território pode não ser classificado novamente com um PNR. Os conselhos 

não dispõem de meios coercitivos para impor a execução das orientações contidas nas Cartas, o 

que sustenta a fórmula que inspira a gestão destas áreas protegidas: mais que forçar, convencer. 

Há atualmente 46 PNR na França. (DELELIS et al, 2010). 

  
                                                           
71 Outros países europeus, como Portugal e Itália, também incluem em seus sistemas nacionais de áreas protegidas 
parques naturais, com características similares ao modelo francês. Tais parques naturais constituem-se em paisagens 
protegidas, voltadas à conservação da biodiversidade e à manutenção de práticas sociais historicamente vinculadas 
ao uso sustentável dos recursos naturais (enquadrados, portanto, na categoria V da IUCN; assim como os mosaicos 
de áreas protegidas, objeto de investigação da presente tese). Optou-se aqui por discorrer sobre o modelo francês, 
considerando as iniciativas técnicas e diplomáticas dos governos brasileiro e francês em intercambiar experiências 
entre os PNR franceses e os mosaicos brasileiros, incluídas no projeto Cooperação Técnica para as Áreas Protegidas 
Brasil – França. Neste sentido, algumas reuniões bilaterais vem sendo realizadas, com visitas técnicas e seminários 
entre representantes oficiais brasileiros e franceses, objetivando transferências de tecnologias e práticas que possam 
servir de aprimoramento a ambos modelos de gestão (PNR e mosaicos). Em Delelis (2010) estão registrados alguns 
avanços desta parceria internacional. Neste mesmo sentido, Melo e Irving (2014) apontam grande similaridade 
existente entre o modelo dos parques naturais regionais franceses e os mosaicos brasileiros. 
72 Percebe-se que a França capitaneava as discussões sobre áreas protegidas e inclusão social naquele período – ao 
sediar a Conferência da Biosfera e, quase simultaneamente, instituir os parques naturais regionais. De fato, foi um 
período de intenso debate naquele país, marcado na história contemporânea pelas manifestações públicas de maio de 
1968 nas ruas de Paris. 
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Projeto Corredores Ecológicos 

Em 1997 foi iniciado no Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, o Projeto 

Corredores Ecológicos. Os recursos para este projeto vieram do Banco Mundial, através do 

Fundo Fiduciário da Floresta Tropical (RFT – Rain Forest Trust Fund), no âmbito do Programa-

Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais no Brasil (PPG-7)73. Segundo este projeto, 

corredores ecológicos são: 

ecossistemas naturais ou seminaturais que garantem a manutenção das populações 
biológicas e a ligação entre áreas protegidas, geridos como uma unidade de 
planejamento. O objetivo é conservar a biodiversidade, promover o uso sustentável dos 
recursos naturais e a repartição equitativa das riquezas para as presentes e futuras 
gerações74(IBAMA; WWF, 2000). 

 

O Projeto definiu sete corredores ecológicos no território nacional e apoiou o 

estabelecimento de dois casos-piloto: Corredor Central da Amazônia e Corredor Central da Mata 

Atlântica. 

  

                                                           
73 O PPG7 recebeu aporte financeiro do G7, entidade internacional composta pelas 7 maiores potências econômicas 
e militares, hoje extinta. 
74 Como se vê, os objetivos gerais são exatamente os mesmos que balizam a CDB. 
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Apêndice 4 – Experiências brasileiras de gestão integrada antecedentes aos 
mosaicos 

 

Algumas experiências brasileiras de gestão integrada de áreas protegidas antecederam a 

gestão de por mosaicos. Diferentemente das estratégias apresentadas no apêndice 3 (reservas da 

biosfera, parques naturais e corredores ecológicos) – cuja ênfase recai sobre as práticas 

socioeconômicas havidas no território, buscando sua compatibilização com a conservação da 

biodiversidade - , as experiências aqui apresentadas (núcleo regional de unidades de conservação 

do Rio de Janeiro - NURUC,  núcleos de gestão integrada - NGI e projeto Gestão Integrada das 

Unidades de Conservação Marinho-Costeiras de Santa Catarina – GIUC) enfatizam as áreas 

protegidas propriamente ditas. Neste sentido, se assemelham bastante aos mosaicos, de modo 

que podem ser consideradas experiências-piloto, seja por olhar do território a partir das áreas 

protegidas (enfatizando-as); seja pelas ações diretas de gestão integrada das UCs componentes 

(e.g., formação de fóruns entre gestores, planejamento de ações operacionais conjuntas, 

planejamento conjunto acerca do uso de recursos financeiros). 

 

a) Núcleo Regional de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro - NURUC 

As primeiras discussões referentes à gestão integrada de áreas protegidas no Brasil 

ocorreram em meados da década de noventa, no âmbito do IBAMA – à época responsável pela 

gestão das AP federais. Alguns chefes de áreas protegidas federais no estado do Rio de Janeiro 

começaram a articular a criação de um núcleo regional de unidades de conservação – NURUC, 

objetivando conferir autonomia de gestão para um colegiado formado pelos gestores das UC 

federais no estado, como meio de se desvencilhar da dependência técnica e administrativa junto à 

Superintendência Estadual do IBAMA, que -alegavam os gestores- burocratizava 

excessivamente os processos administrativos e financeiros necessários para manter o 

funcionamento das áreas protegidas. Em 17 de julho de 1997 foi reconhecido oficialmente pela 

direção nacional do IBAMA o NURUC – Teresópolis75, batizado em referência à cidade que 

                                                           
75 Através da Portaria Ibama 81, de 16 de julho de 1997, publicada no DOU em 17 de julho de 1997. 



165 
 
 

 
 

hospeda a sede principal do PARNA Serra dos Órgãos – UC com melhor estrutura física e 

operacional dentre aquelas agrupadas no NURUC76. 

O NURUC – Teresópolis contava com um estrutura básica de um conselho regional – 

instância consultiva composta pelos chefes das UC envolvidas77 – e uma secretaria de apoio 

operacional – instância executiva dirigida por um dos chefes do colegiado. A competência 

básica do NURUC era :”a programação, coordenação e execução (...) das atividades relacionadas 

com a implantação, funcionamento e manutenção das unidades de conservação vinculadas, 

inclusive a prática dos atos de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial para essas 

unidades (...).” (art. 6º). 

Na portaria que instituiu o colegiado a alegação inicial apresentada para justificar a 

criação do mesmo refere-se a questões de ordem gerencial, ao considerar: 

 

as diretrizes gerais do Programa de Reforma do Estado que prevê a descentralização de 
atribuição de responsabilidade a gestores, visando tornar a administração pública mais 
eficiente e voltada para a cidadania, orientada predominantemente pelos valores da 
eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos.” Mais adiante, na mesma 
toada, se lê na referida portaria: “que o paradigma gerencial contemporânea, 
fundamentado nos princípios de confiança e descentralização da decisão, exige formas 
flexíveis de gestão; horizontalização de estruturas; descentralização de funções e 
incentivo à criatividade (IBAMA, 1997). 

 

Nota-se que este movimento inicial que objetivou a gestão integrada das UC no Rio de 

Janeiro é marcado por três aspectos principais: 

 

                                                           
76 Para justificar a escolha da sede do NURUC a referida portaria considera: “a capacidade operacional do Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, caracterizada pela disponibilidade de pessoal, equipamentos, infraestrutura e dotada 
de Unidade Gestora e Executora em operação”. Cinco meses após a criação oficial do NURUC – Teresópolis, o 
chefe do PARNA Serra dor Órgãos foi designado como ordenador de despesas do colegiado, com competência para 
“praticar todos os atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial constantes (...) em relação às 
unidades de conservação que integram o NURUC – Teresópolis” (IBAMA, 1997), consolidando a descentralização 
administrativa almejada pelos gestores das UC envolvidas, uma vez que as principais atribuições administrativas 
passaram a ser exercidas diretamente pelo PARNA Serra dos Órgãos e não mais pela Superintendência Estadual do 
IBAMA no Rio de Janeiro. 
77 PARNA Serra da Bocaina, PARNA Serra dos Órgãos, PARNA Tijuca, PARNA Itatiaia, APA Cairuçu, APA 
Guapimirim, APA Petrópolis, ARIE Floresta da Cicuta, REBIO Tinguá, REBIO Poço das Antas e ESEC Tamoios. 
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a) restringiu-se às unidades de conservação federais; 

b) originou-se a partir dos gestores locais das UC (em vez de ter sido apresentado 

pela direção do IBAMA em Brasília) e 

c) motivou-se por aspectos prioritariamente gerenciais. 

Quanto aos dois últimos pontos é interessante notar que há uma clara distinção objetiva 

entre a experiência do NURUC e corredores ecológicos (apêndice 3), no que concerne às 

premissas e aos resultados da execução de ambos projetos. Quanto ao item “b”, a iniciativa para 

a realização do Projeto Corredores Ecológicos veio de técnicos do MMA e do IBAMA em 

Brasília, que não trabalhavam diretamente nos territórios contemplados no projeto. Em relação 

ao item “c” enquanto nos mosaicos se verificou uma ênfase inicial em aspectos administrativos 

das UC –ou seja, uma agenda “interna”-, por outro lado nos corredores ecológicos a ênfase de 

deu no diagnóstico das condições socioambientais e no planejamento regional –uma agenda 

“externa”-, com pouco avanço na gestão integrada entre as UC. 

A concepção do Estado pautado pelo discurso da eficiência, descentralização e redução 

da máquina pública, associada ao Programa de Reforma do Estado – referido na citação acima –, 

é típica da orientação político-econômica neoliberal, à qual o Brasil estava alinhado em fins do 

século passado. Nesta concepção, apregoa-se que a máquina pública deve ser gerida conforme os 

princípios administrativos e gerencias adotados pelas corporações privadas – o que caracterizaria 

a premissa de um Estado corporativo ou administrativo (DRYSEK, 1994). A referida reforma de 

Estado brasileira – inspirada na concepção estatal neoliberal apontada pelo Consenso de 

Washington – amparava-se discursivamente na desburocratização da máquina pública e na 

incorporação de conceitos oriundos do setor privado (e.g., gestão por resultados, planejamento 

estratégico). Conforme se depreende da leitura da portaria que instituiu o NURUC, o IBAMA, 

como órgão da administração pública direta, refletia em sua comunicação oficial e em suas ações 

administrativas a macro-orientação neoliberal do governo federal. 

Acerca das limitações de sistemas políticos neoliberais quanto à assimilação efetiva de 

ações ou condutas ecológicas que venham a contrapor os fundamentos do Estado corporativo, 

afirma O´CONNOR (1994): 
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The liberal state tends to straitjacket expression of environmental concern, and to 
channel it into forms that do not put in question the continued operations of corporate 
capitalism; thus the prospects for radical reforms lie more with the limits to the extent 
of hegemony of these state forms, and with the space for autonomous action opened up 
by their fractures and internal contradictions (grifos meus). 

 

Em setembro de 2002 o IBAMA promoveu o VIII Encontro de Chefes de Unidades de 

Conservação, que reuniu em Fortaleza quase todos chefes de UC federais (IBAMA, 2002). Um 

dos eixos de discussão foi a gestão de unidades de conservação no contexto de sistemas 

biorregionais. A partir da experiência do NURUC – Teresópolis o tema da gestão integrada das 

unidades de conservação foi levado a âmbito nacional neste encontro. Discutiu-se a replicação da 

experiência do Rio de Janeiro em outros estados e o aprofundamento da integração entre as UC, 

para além de questões meramente administrativas. A ideia de planejamento biorregional – 

alinhada ao conceito de abordagem ecossistêmica (MILLER, 1997) - serviu de escopo para 

debater como a gestão integrada deveria pautar-se pelas condições ambientais, econômicas e 

sociais compartilhadas pelo conjunto de UC que ocupam uma mesma biorregião78. 

Realizado em fins do período da presidência de Fernando Henrique Cardoso, este VIII 

Encontro foi a última reunião nacional havida entre os responsáveis pela gestão de unidades de 

conservação federais. Havia entre os gestores grande expectativa quanto à implantação das 

políticas discutidas no encontro, animados por certa atmosfera de grandiosidade que havia no 

evento onde, por exemplo, o governo federal celebrava a recém criação do PARNA Montanhas 

de Tumucumaque – maior unidade de conservação tropical do planeta, localizada na Amazônia 

amapaense, com área equivalente à Bélgica. Desde o início do governo Lula, assim como no 

período da presidência de Dilma Rousseff, o conjunto de gestores de UC federais não se reuniu. 

A experiência do NURUC – Teresópolis, que se pretendia estender a outros casos no território 

nacional, foi a única neste modelo adotada pelo IBAMA, desde então; analogamente, o 

planejamento biorregional, embora extensamente debatido e apoiado pelos gestores presentes, 

não foi institucionalizado pelo IBAMA. 

                                                           
78 Espaço geográfico onde estão incluídos um ou mais ecossistemas, identificados pela topografia, cobertura vegetal, 
socioeconomia, cultura e história dos habitantes locais, governos e comunidade científica (MILLER, op. cit.). 
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b) Núcleos de Gestão Integrada - NGI 

Somente em 2007 – após a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, que herdou do IBAMA a responsabilidade pela gestão das UC federais – 

algumas iniciativas semelhantes ao NURUC voltaram a ser praticadas. Foram instituídos pelo 

ICMBio núcleos de gestão integrada – NGI, restritos às equipes das UC federais – o que marca 

grande diferença em relação aos mosaicos, que além de UCs estaduais, municipais e privadas 

incluiu também na gestão do colegiado representantes da sociedade civil organizada. A função 

principal dos NGI é otimizar recursos logísticos e pessoal lotado em unidades de conservação 

federais próximas entre si, que frequentemente compartilham da mesma estrutura física de 

trabalho. Diferentemente da experiência do NURUC – Teresópolis, onde o colegiado voltava-se 

prioritariamente a temas administrativos, os NGI atuam como instâncias operacionais através, 

por exemplo, da execução de ações conjuntas de fiscalização, monitoramente e educação 

ambiental, envolvendo servidores lotados nas diferentes UCs que compõe cada núcleo. 

 

c) Gestão Integrada de Unidades de Conservação Marinho-costeiras de Santa 

Catarina - GIUC 

O projeto Gestão Integrada das Unidades de Conservação Marinho-Costeiras de Santa 

Catarina – GIUC foi elaborado em parceria entre o IBAMA e a ONG Instituto Synthesis, tendo 

início em 2002. Tinha como objetivo central iniciar um processo de gestão integrada entre 5 

unidades de conservação federais (REBIO Arvoredo, ESEC Carijós, APA Anhatomirim, APA 

Baleia Franca e RESEX Pirajubaé) e uma estadual (PARES Serra do Tabuleiro) localizadas na 

ilha de Florianópolis e adjacências, visando o reconhecimento oficial de um mosaico de unidades 

de conservação na região (FERREIRA et al, 2004). 

Houve reuniões entre gestores das UC, representantes de universidades, ONGs e 

lideranças comunitárias. Segundo Ferreira e colaboradores (2004). houve grande dificuldade em 

estabelecer uma relação profícua de parceria entre tais diferentes atores, dada a inexistência 
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prévia de iniciativas neste sentido, bem como o histórico conflituoso de estabelecimento destas 

UC, onde não houve participação das populações locais, que se sentiram prejudicadas dados os 

prejuízos gerados às atividades econômicas (pesca artesanal, principalmente) pelas restrições 

impostas a partir da criação das unidades de conservação. 

Após o estabelecimento de mosaicos oficialmente reconhecidos, alguns projetos de 

financiamento específicos para mosaicos começaram a surgir, impulsionando o desenvolvimento 

deste modelo O principal interesse dos gestores voltou-se à elaboração de uma agenda integrada 

de proteção, que viria a melhor empregar os escassos recursos logísticos das UC nas atividades 

de fiscalização marinha. O projeto, entretanto, teve curta duração, sendo desmobilizado já em 

2003. Contudo, após um longo período em que a ideia foi abandonada na região, em 2011 foi 

estabelecido pelo ICMBio o NGI Marinho-Costeiro de Santa Catarina, composto pelas 5 UC 

federais envolvidas na concepção original do projeto. 
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Apêndice 5 – Transcrição da entrevista A 
 

1) A participação no conselho trouxe mudanças na instituição que você representa? 

 

Na verdade, a minha participação e dos meus companheiros que hoje é a AHOMAR se deu 

aqui no conselho antes mesmo de ter a AHOMAR. Foi crucial nossa participação aqui porque, na 

verdade, nossa Associação foi fundada a partir da nossa presença aqui no conselho. Foi daqui do 

conselho que nós vimos a necessidade de fundar a Associação Homens do Mar da Baía de 

Guanabara – que hoje o nome é Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara; nós 

acrescentamos este nome. Então na época a gente não era nem Associação, a gente começamos 

(sic) a frequentar o conselho, nós frequentamos como interessados, como pescadores, como 

lideranças locais, mas ainda éramos conhecidos como “grupo”: um grupo de pescadores, que 

chamavam inclusive “Grupo dos Homens do Mar”. Então foi através aqui de nossa presença no 

conselho, esta convergência com os técnicos aqui – que na época era Ibama, na época nem 

ICMBio era – que a gente vimos (sic) a necessidade. Inclusive saiu daqui a ideia dos próprios 

gestores, recordo até foi o próprio Breno que na época falou: “Por que vocês não criam uma 

associação? Vai ser necessário certo momento, até inclusive pra pedir informações”. E nessa 

nossa vinda aqui a gente começou a ter informações técnicas e verificar também necessidades na 

nossa instituição – ainda não era instituição –, mas a necessidade da gente participar de 

audiências públicas, que era uma coisa crucial pra essa luta; crucial inclusive pra muitos 

encaminhamentos que hoje estamos colhendo muitos frutos bons, devido a estas audiências que 

nós fomos. Começamos a colher bastante informações, que também foi (sic) muito necessária 

nesta militância. Então eu posso dizer que a nossa presença dentro do conselho gestor da APA de 

Guapimirim – que na época ainda não existia ainda a Estação Ecológica da Guanabara – foi 

crucial pra AHOMAR ser o que é hoje, inclusive para sua fundação, se deu aqui dentro do 

conselho. 

 

2) A participação no conselho trouxe mudanças no seu próprio entendimento e/ou nas suas 

ações em relação às questões socioambientais? 
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Na verdade, eu vou falar por mim, que esse pescador se lapidou, né. Eu posso dizer que eu passei 

a prestar atenção na legislação ambiental, que até então sabia que existia, mas não conhecia. Que 

foi necessário – que é necessário até hoje – a gente se aprofundar isso (sic). A gente passamos 

também a se monitorar, a se educar. Passamos a ver que não bastava só a gente reclamar, em 

alguns momentos churumingar (sic), que também a gente participar, trazer o problema para nós, 

mas também trazer a solução para nós. Então essa mudança foi muito engrandecedor (sic). 

Passamos a ter uma fala inclusive um pouco mais técnica, que foi necessário. Não precisamos 

mudar o nome dos nossos peixes, do nosso manguezal, continua o mesmo nome, mas passamos a 

saber o que era “maré de sizígia”, o que era “jusante”, o que era “montante”, passamos a 

entender. Inclusive isso foi muito importante nas audiências públicas e nas nossas consultas e nas 

nossas falas. Inclusive nas nossas ações diretas foi bom que a gente passou também a entender os 

malfeitores do meio ambiente, quer dizer, os que provocam os crimes ambientais na baía de 

Guanabara, passamos a entender de uma forma melhor o que tava acontecendo. Que às vezes 

uma simples espuma na água a gente entenderia que poderia ser uma maré batendo contra uma 

rocha, mas aquilo era um material sabonetado (sic). Sabíamos o porquê daquele terminal. 

Sabíamos, começamos a aprender aqui dentro do conselho o que tava acontecendo. O que tinha 

de licença e o que não tinha, o que era obrigatório ter e o que não tinha. Então foi engrandecedor. 

Como pessoa, como pescador e como liderança eu me qualifiquei. Hoje eu posso dizer que 

minha participação pessoal aqui me tornou uma liderança muito mais qualificada e consegui ter 

vulto hoje nacional nosso trabalho, devido a esta qualificação pessoal que tive e pude passar isso 

pros meus companheiro (sic). Hoje nós somos multiplicador (sic) de liderança e multiplicador de 

informações devido a esta capacitação pessoal. 

 

3) Quais são as principais atribuições educativas e políticas do conselho? 

 

Olha, o conselho da APA de Guapimirim – e hoje da Estação Ecológica da Guanabara, são os 

dois conselhos, que é da ESEC também – a gente verifica que na questão educativa ele é super 

importante, né. Nós, pescadores, a gente temos (sic) uma... Nós, lideranças de pesca – são várias 

lideranças, várias entidades de pesca que compõe hoje o conselho da APA e da ESEC -, nós 

consideramos que a questão educativa é realmente necessária, ela se dar, mas a parte política 
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dela é a parte mais importante. Aqui dentro do conselho a gente conseguiu convergir com a 

universidade, com técnicos, com gestores, que são todos técnicos ambientais, onde que a gente 

faz uma troca de informações muito importante. A gente temos (sic) dentro do conselho também 

esta questão política. A força do conselho é (sic) nossas ações. Vários pleito (sic) nossos da 

comunidade pesqueira, inclusive da nossa entidade, foram recebido (sic) aqui e foram 

engrossado (sic). Ou até mesmo, mais elaborado aqui, juntamente com o conselho, inclusive 

apoiado pelo conselho. E vice-versa, tivemos algumas ocasiões que os pescadores apoiaram aqui 

as deliberações também, porque entenderam que era essencial para a gestão do meio ambiente, 

que nós temos todo o interesse direto nisso – o ambiente tem que tá bom pra gente continuar 

pescando e vivendo aqui – e a gente apoiamos (sic) também. Então essa questão política eu acho 

a parte do conselho mais importante, essa harmonia entre as comunidades tradicionais das 

redondezas, que atuam aqui, os usuários da Baía de Guanabara e das áreas de proteção daqui, 

juntamente com a gestão aqui. É muito harmoniosa até a data de hoje. Então a questão educativa 

também é muito importante, porque eu vejo que quando a gente tamos (sic) aqui conversando, 

falando sobre um tema que pra gente é um tema que convive com a gente que é o manguezal, é o 

mar, é (sic) as marés, a gente conseguimos (sic) também aprofundar nosso conhecimento. Falar 

sobre a questão dos impactos sobre a dragagem. Até então a gente sabia que quando havia uma 

dragagem morria peixe, mas a gente hoje já sabemos (sic) que morre peixe porque suspende 

metais pesados, suspende materiais oleosos. Então foi super crucial, a questão política no 

conselho pra mim é a parte mais importante – essa relação política harmoniosa entre a gestão e 

as comunidades usuárias e os conselheiros. 

 

4) Quais são os principais potenciais do conselho? 

 

Eu falo que um dos itens super importante que a AHOMAR hoje se utiliza e se utilizou, que 

eu acho as outras entidades também tão passando, é (sic) as informações. Informações técnicas, 

banco de dados que o conselho tem, dos EIA-RIMAs, os acessos às informações dos processos 

de licenciamento que é fornecido para nós como conselheiros – tenho certeza que também para a 

população, se for solicitado – é fornecido pra gente de uma forma rápida. A gente obtém não só 

por meio de solicitação, mas também é fornecido nas reuniões, essas informações: “Olha, vai 
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haver uma intervenção. Olha, há um processo de licenciamento em andamento.” Esse é um 

potencial que a gente inclusive exploramos (sic), as informações. Inclusive existe TACs aqui em 

andamento, que são monitoramentos, que também são super cruciais, a gente ver a qualidade do 

pescado, a qualidade da nossa biota aqui, ela dentro desta questão do monitoramento nos dá 

tranquilidade e às vezes nos chama a atenção. Então a informação é um potencial que nós 

exploramos, é o potencial que eu considero o mais importante aqui dentro do conselho: a 

informação compartilhada. 

 

5) Quais são as principais dificuldades e limites do conselho? 

 

Eu falo com bastante sinceridade e propriedade que a dificuldade do conselho é a ação direta 

aos principais e maiores poluidores da baía de Guanabara. Eu cito os empreendimentos privados 

e públicos que são os terminais de petróleo, as refinarias. A gente verifica uma dificuldade que se 

dá no conselho junto aos gestores e junto aos próprios conselheiros. A gente vê que não há uma 

proporcionalidade. A gente inclusive tem dificuldade, nós pescadores e comunidades tradicionais 

e ribeirinhas, de entender que não há um retorno pra gente – falo um retorno ideal que a gente 

deveria achar. Nós temos hoje uma baía de Guanabara ocupada por vários poluidores, que são 

lixões, são portos, dragagens, terminais de petróleo, navios, rebocadores e a gente verifica que 

essa é uma dificuldade que permanece. O retorno a essas (...), a ação junto a esses poluidores. 

Inclusive a gente sabe que existe ações (sic) dentro do conselho, mas existe muita limitação. 

Limitações institucionais, legais. Eu posso acompanhar que para um empreendimento aqui 

dentro de uma área que na época, acho que salvo engano, de dez quilômetros que deveria ser 

consultado a unidade de conservação, isso foi reduzindo acho que para dois quilômetros. Isso foi 

uma coisa que foi imposta para o conselho, para os gestores. A própria divisão do Ibama para 

ICMBio nós entendemos na época que foi um momento de fragilidade. Já estávamos aqui dentro 

da APA acompanhando aqui os processos. Então, a gente vê que a grande dificuldade é essa: a 

ação para os grandes empreendimentos, os grandes poluidores. Essa ação ela não tem um retorno 

ideal, ou talvez no tempo necessário para nós e para o meio ambiente também. A gente verifica 

aqueles que causam os maiores impactos aqui na região. 
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6) Considerando que as diferentes instituições que compõem os conselhos têm diferentes 

condições econômicas e políticas, que estratégias devem ser tomadas nos conselhos para 

procurar reduzir a influência destas desigualdades nos debates e no processo de tomada 

de decisão? 

 

Eu falo que no conselho da APA e da Estação Ecológica da Guanabara isso já foi superado. 

Existe a paridade sim. Eu vejo que a voz do pescador, a voz das entidades de pesca aqui elas se 

dão no mesmo peso, principalmente na gestão sua, Breno, - e ela continua sendo tratada assim – 

se dão no mesmo peso, que da academia, que uma ONG aqui, a gente tem o mesmo peso. 

Inclusive, eu posso falar com sinceridade, nós pescadores falamos mais. Eu não sei se pela 

ansiosidade (sic) ou por que a gente tem um trato direto com a baía de Guanabara e com a 

unidade de conservação – nós estamos inseridos nela, né – a gente falamos (sic) até mais que as 

outras entidades. Mas a gente verifica um respeito mútuo, principalmente da universidade. Nós já 

tivemos algumas diferenças, mas foi com algumas ONGs, que talvez não estava adaptada (sic) 

com a presença de comunidades tradicionais aqui. Mas nós comunidades que participamos - 

comunidades tradicionais - que hoje, salvo engano, são umas quatro ou cinco entidades de pesca 

que tão dentro do conselho, como titulares aqui, nós sentimos aqui diferença, não. Nós vemos 

que há realmente paridade. 

 

Deixa eu aproveitar, então, para explorar um pouco melhor esta questão contigo. Se 

algum, por exemplo – vamos abrir uma hipótese aqui -, se algum colega que trabalhe próximo a 

outra unidade de conservação, não a APA aqui, fale pra você: “Nosso conselho lá está com uma 

dificuldade muito grande. Há uma assimetria muito grande. Tá difícil. Tá desigual.” Você fala 

que aqui você teve um exemplo positivo. Que estratégias este seu colega poderia sugerir ao 

conselho? Ou que estratégia o gestor daquele conselho deveria tomar pra que as separações 

não fossem tão grandes? Você consegue pensar em alguma? O que você responderia pra esse 

colega? 

 

Eu diria que ele tem que trazer – se tratando de uma unidade de conservação, ele tem uma 

comunidade tradicional ou tem vizinhanças, ou tem usuários lá – ele tem que trazer estas 
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entidades para dentro do conselho, organizadas ou não. Toda localidade, toda região, existe 

lideranças, existem líderes comunitários, líderes de comunidades tradicionais que são fáceis de 

serem identificados. Trazer pra dentro do conselho, como foi feito no início aqui, se não me 

recordo em 2005, a gente aqui fomos convidado (sic) e trazidos pra cá e bem tratados dentro do 

conselho, na época que a gente nem tinha entidade formalizada. E tínhamos voz. A gente não 

sentimos (sic) nem diferença que a gente não poderia ter voto, mas o conselho se deu dessa 

forma, bem natural. É atrair as pessoas ao redor, porque, na verdade, além de você gerar um 

respeito nas comunidades, você ganha um parceiro, principalmente aquele gestor. Porque nós 

vemos o ICMBio, o IBAMA, o governo do estado, nós vemos como ainda, existe ainda este 

vestígio ainda, que isso vem da época da ditadura, como impactante, como o Estado. O Estado 

ele é (...), a presença do Estado pra gente causa medo. Então atraindo as comunidades, estas 

lideranças, você tira este vestígio, que é uma coisa antiga, uma coisa que nós trazemos de 

criança, trazemos aí. Então você tira essa presença do Estado impositória (sic), você passa a 

trazer um parceiro. Este parceiro é mútuo. Você passa a ter a comunidade, nós, comunidades 

tradicionais ou moradores, ou vizinhos, passa a ter o conselho como um parceiro e vice-versa, 

isso engrandece. Eu dou um exemplo aqui da APA Guapimirim e Estação Ecológica, posso falar 

da Estação Rio Acre, no Acre, posso falar da Reserva de Cassurubá, a do Batoque, no Ceará, que 

fazem esse mesmo trabalho. É o ICMBio que faz lá, que tem a comunidade, tem os vizinhos 

como aliado, e vice-versa. Então falaria pra esse gestor que a solução é envolver toda a 

comunidade. Porque nós estamos (...) o meio ambiente não se dá só na parte ecológica, 

biológica; ele se dá num todo, se dá na sociedade também. E esse meio ambiente tem que tá 

harmonioso. 

 

7) Que valores principais devem nortear o funcionamento dos conselhos? 

 

Respeitar a posição de todos. Independente, como foi falado na última pergunta, 

independente do status da entidade, ou da pessoa em si, do conselheiro que está ali, respeitar ele 

com o mesmo peso. A voz dele tem o mesmo peso daquele doutor ou daquele mestre, porque no 

caso dos pescadores, dos indígenas, dos quilombolas, podemos não ser estudado (sic) na 

educação secular (sic), mas nós somos mestre naquilo que fazemos, tanto é que nós somos 
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matéria de estudos. Nossa técnica é bem exitosa na conservação do meio ambiente, e tem 

literatura que prova isso, nós somos realmente guardiões do meio ambiente. Então respeitar a voz 

dessa pessoa, que esteja com a mão, com as unha suja de lama do mangue, ou que teja (sic) o pé 

rachado da praia, dar o mesmo peso dos que têm um pouquinho mais de estudo ou de 

conhecimento técnico. Isso é uma das coisas. E outra é a transparência. Ter transparência em 

toda a execução e condução, isso se dá pro gestor: transparência. E ter, dentro deste contexto de 

transparência – eu falo uma coisa um pouquinho mais pessoal – as relações do conselho junto 

com que não venha impactar ou não venha causar a colisão com os interesses ecológicos e os 

interesses sociais no meio ambiente. Eu posso citar que dentro duma área impactada pelo 

petróleo, que o conselho não venha a fomentar mais intervenções na área da APA, que além de 

causar um impacto, uma colisão com a questão da preservação do meio ambiente, pode causar 

também os interesses da sociedade (sic) tradicionais, e isso vai afastar mais ainda essa harmonia 

de entender assim: não, aqui é uma área que o pessoal já tá sofrido, que já teve um vazamento – 

eu cito aqui baía de Guanabara – a gente num vai fomentar, num vai permitir que o poluidor, ou 

esse que tem um passivo com a comunidade, venha a fazer essa intervenção novamente, ou que 

venha a fazer junto a comunidade que vai causar, em vez de trazer algum progressos vá trazer 

retrocesso para essa relação de conselho. É isso. Mas aqui na APA e na Estação Ecológica a 

gente tem bastante boas (...), podemos falar boas coisas sobre essa gestão. 

 

8) Qual foi a influência do conselho no caso específico do processo de licenciamento da 

hidrovia no rio Guaxindiba? 

 

Na verdade, o conselho que nos informou, né. É aquilo que eu falei, a transparência foi 

essencial. Se deu a partir da hora que o conselho recebeu um documento, inclusive de forma 

corajosa Breno Herrera, o Maurício estava aqui presente na época, de forma corajosa, essa 

gestão, essa chefia deliberou de nos informar a nós pescadores principalmente sobre o que tava 

ocorrendo no rio Guaxindiba. Creio que foi até um momento de coragem, porque vocês não 

teriam a obrigatoriedade de informar. Então esta transparência, que é essencial para o 

funcionamento deste conselho ser o que é hoje – um exemplo para o país – foi isso. O exemplo 

do rio Guaxindiba. Vocês nos informaram que havia um processo duvidoso, problemático, um 
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processo inclusive irregular de talvez utilizar o rio Guaxindiba para o uso industrial. E nesse 

processo, era um processo de licenciamento que na verdade não era um licenciamento, era um 

processo simplificado. A gente não teria nem, nem seria consultado. Seria um processo que seria 

feito, de um modo de dizer de nós pescadores, debaixo dos panos. Nós saberíamos dos impactos 

quando a gente sentisse em nossa rede de pesca ou na praia que a gente mora. Então foi super 

essencial essa transparência. Essa, como se diz, a gente fala uma palavra (...), essa amizade, esse 

interesse, não só pela condução da APA ser ainda um local ainda preservado, importantíssimo 

para a baía de Guanabara, mas a sociedade ao seu redor, os pescadores. Então foi primordial essa 

informação. Então a informação se deu pra gente. Foi num momento bom, num momento 

adequado e automaticamente o que teve de retorno para a APA, para a gestão da APA: o respeito 

aumentou, das comunidades, e vocês tiveram a parceria, os pescadores também se mobilizaram, 

entenderam que no rio Guaxindiba não poderia ser tocado, o rio Guaxindiba tem um problema 

ecológico presente, de conhecimento nosso, não poderia ser feito, causar aquele impacto 

tremendo. Vocês automaticamente além do respeito à APA e à Estação Ecológica teve este 

retorno, este respeito, essa sinceridade de vocês conosco, nós em troca demos a vocês a nossa 

vida, o nosso trabalho e nossa parceria naquela condução de evitar o uso do rio Guaxindiba para 

uso industrial, que seria a retificação, seria a abertura daquele rio, todos aqueles dejetos estariam 

na nossa baía de Guanabara. Eu posso dizer que se não fosse a ação da APA lá naquela época, 

talvez não daria tempo da gente reverter os impactos que talvez a gente taria (sic) recolhendo 

agora. 
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Apêndice 6 – Transcrição da entrevista B 
 

1) A participação no conselho trouxe mudanças na instituição que você representa? 

 

Sim, então, claro que trouxe. Essa que é a diferença, sabe Breno, um conselho bem 

constituído como é o caso do CONAPAGUAPI, é um conselho que a pessoa cresce dentro dele 

em vários sentidos, né. 

 

Como a sua instituição cresceu, mudou? 

 

Muda pelo seguinte, muda porque como você cresce em conhecimento, você faz a instituição 

crescer junto a partir do princípio que você leva, você tem uma forma de dialogar com o pessoal 

da base de forma diferente. Uma coisa era uma fase anterior a essa, em que era disputa por 

território direto sem muito saber como se colocar diante da comunidade e a partir do 

conhecimento que você vai adquirindo, e a forma madura que o conselho vem desenvolvendo, 

vem desempenhando suas funções e as pessoas, a categoria das pessoas que formam o conselho, 

o pessoal da academia, os gestores, enfim, você também vai crescendo porque vai, na forma de 

se comunicar, porque você vai observando como é que esse pessoal também se comunica. Então 

naturalmente quando você cresce, que adquire mais conhecimento e adquire essa facilidade de se 

comunicar, a sua facilidade de levar isso pras bases com conhecimento embasado pelo conselho 

é sempre muito maior. E a forma com que o pessoal entende as coisas lá também, é (...) também 

é diferente, né, porque não é mais alguma coisa que você se impõe em dizer, né, você não só 

explica como também embasa o que tá explicando porque você ouviu esse embasamento dentro 

do conselho. 

 

2) A participação no conselho trouxe mudanças no seu próprio entendimento e/ou nas suas 

ações em relação às questões socioambientais? 

 

Então, é o seguinte, é claro que muda, porque através do conselho e através da ACAPESCA 

é que eu cheguei na questão da representação a nível nacional. E aí pude ser indicado por esses 
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fatos. E aí naturalmente que a vida toda muda, independente dos culpados dessa indicação, mas 

enfim... 

 

Só pra registro, representação nacional de que entidade? 

 

Confrem-Brasil (Confederação Nacional de Reservas Extrativistas Marinhas). E aí o que que 

acontece, mesmo sendo um sujeito mais novo dentro da Confrem-Brasil, do que a grande maioria 

que naturalmente fundou – eu também faço parte da fundação, mas a Confrem já existia 

informalmente há mais anos – e aquela bagagem que você tem de experiência de vida dentro da 

pesca – que agora em 2016 eu tô fazendo quarenta e seis anos na pesca – então, algum 

conhecimentozinho se tem sobre a matéria, com mais toda coisa de capacitação – porque o 

conselho acaba capacitando o cara para uma série de situações. E mais a capacitação do conselho 

que houve do conselho em 2011 lá no PARNASO também, houve aquele curso de capacitação 

de conselheiros e tudo. Enfim, e aí você se empodera de situações também e você acaba tirando 

as suas dúvidas, porque você vai vendo que você enquanto sociedade civil é parte integrante do 

processo. E aí naturalmente que você ocupa um espaço que é seu, e que outrora era ou foi 

sufocado, ou suprimido, enfim, é (...), até aconteceu comigo e outros companheiros que acabam 

não sabendo dos papéis direitos que têm, e aí você não se empodera da coisa ou não se impõe 

suficientemente forte, porque você não tem um parâmetro de limites até onde você pode exigir o 

que é de direito seu ter. Então, naturalmente que pessoalmente eu cresci muito enquanto 

liderança, naturalmente também porque me capacitei aqui, pra poder me fazer entender em 

outros estados do Brasil, em Brasília também. Em várias situações eu também viajo 

representando a Confrem em diálogos com o governo federal, enfim, no congresso, no senado, 

que são os lugares onde a Confrem mais efetivamente atua. Então, grande parte do suposto 

sucesso pessoal que eu venho tendo dentro da Confrem-Brasil se deve atualmente ao 

desempenho que eu tive dentro do CONAPAGUAPI. 

 

3) Quais são as principais atribuições educativas e políticas do conselho? 
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Então, eu to entendendo educativos aqui, talvez seja questão a “decoro” ou alguma coisa 

parecida. 

Não, não. Educativa é de conteúdo, de educação. Vamos substituir por pedagógica. Não 

educação no sentido de ética. Educativa no sentido de pedagógica, de passagem de 

conhecimento, de passagem de informação. 

 

Então, isso tá meio que dentro da primeira (resposta) também. Então, o importante disso, 

Breno, é o fato de você poder ter acesso a informações que você normalmente não teria, se você 

estivesse fora de um conselho. De você poder entender a diferença do todo que é a academia, ou 

do que ela representa; do todo que o governo é, e representa, do que a unidade representa, e do 

quanto é necessária a participação social dentro da gestão de uma unidade de conservação. 

Então, até pra que os gestores tenham um certo conforto em fazer gestão e contar com as 

lideranças que compõe o conselho, da sociedade civil, é preciso que tenha (...), o representante 

tenha um perfeito entendimento de como tudo funciona dentro do conselho e a partir daí possa 

participar mais efetivamente, inclusiva da tomada de decisão. Eu tenho certeza, dentro do que eu 

escuto no Brasil todo, onde se diz que o CONAPAGUAPI é um conselho de referência, porque 

eu fiquei sabendo nessas andanças todas que a grande maioria das unidades federais – claro que 

não na sua totalidade, acho que são 53, parece, se eu não engano. 

 

Unidades federais? São 310. 

 

Não, mas de RESEX, APA. 

 

Tá. Por volta disso. 

 

Acho que se não me engano, as de uso sustentável. Que é onde a sociedade civil efetivamente 

tá mais envolvida. E aí, na parte do conselho, principalmente, começam a se apoderar das nossas 

atas, né. Então vão lendo e vão vendo até onde as lideranças falam, e com que propriedade que 

eles também falam, e do espaço que eles ocupam dentro de seus conselhos. 
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Muito bem, isso você identifica como uma atribuição educativa do conselho? 

 

Sim. É o que norteia todo o procedimento que o cara vai ter. Não só dentro do conselho, mas 

é um legado que o cara leva por ter participado de um conselho. 

 

Neste ponto da política, qual a principal ou as principais atribuições políticas do 

conselho? 

 

Então, vou lhe contar um segredo aqui de primeira mão. Nessa situação do CONAPAGUAPI 

eu, por exemplo, tinha algumas restrições seríssimas quanto a questão política e política-

partidária, assim como de organizações não-governamentais. E aí naturalmente que questões 

extra-conselho da APA e ESEC, mas com embasamento que eu levo e que tive aqui, me fez ter 

uma outra visão da situação. E até por uma questão de acesso a recurso e de recorrer de decisões 

tomadas, de decisões políticas tomadas, então abriu todo um espaço de diálogo, me embasou pra 

que eu pudesse ter o conhecimento suficiente e a coragem suficiente que você passa a ter a partir 

do momento que você sabe até onde você pode ir e o que você pode efetivamente fazer, dentro 

das questões políticas brasileiras, enfim. A gente não necessariamente mora num modelo de país 

aonde você tem a obrigação de tomar o poder do que a Constituição lhe dá, enquanto cidadão e 

sociedade civil e exigir coisas que você normalmente não exigiria. Porque se cria uma 

consciência de que – isso forçosamente, naturalmente pelos maiores políticos, que acaba rolando 

a tendência do entendimento de que os caras mandam e nós, povo, obedecemos, né. É até um 

termo que eu não quero usar, mas é a mesma coisa que se o poste tivesse usando o cachorro, 

entende. Mas, enfim, a gente começa a ter o entendimento que, na verdade os políticos estão lá 

porque nós votamos neles e estão lá pra nos representar. Então o que possibilita que você tenha 

chance de reivindicar junto a eles enquanto representante nosso, que são, de que falem por nós e 

defendam o que a gente precisa, né. Do que a nação precisa. E aí não é só essa coisa de obedecer 

o que eles determinam. 

 

4) Quais são os principais potenciais do conselho? 
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O conselho da APA tem tudo de bom, tanto que é referência. Tem uma particularidade no 

conselho da APA, que não comum é comum a outras unidades de conservação. É um conselho 

que delibera muito, apesar de ser consultivo. Isso na verdade é de extrema importância, na 

verdade é o que fortalece a própria tomada de decisões dos gestores. E aí, assim, uma coisa é o 

cara se empoderar do cargo: “a decisão é minha porque eu sou o chefe da unidade”. E a outra 

situação é o cara que tá fazendo uma tomada de decisão respaldado em cima de todo um 

conselho, aonde a sociedade civil opinou, aonde a academia opinou e outros (...), a equipe dele 

opinou também. Não ficou uma coisa restrita entre o gestor e seus analistas. Então o respaldo da 

tomada de decisão é uma coisa muito mais forte, né, muito mais fortalecida. E o cara se sente 

também mais forte na função – acredito eu, se não se sente, deveria se sentir dessa forma – mas, 

enfim, falando da APA, eu acho que também isso acontece aqui. Isso foi assim contigo aqui, isso 

acho que vem sendo assim com o Maurício também. E até nesses últimos tempos do país, com 

essas coisas conturbadas todas que vêm acontecendo aí, o cara, o gestor da APA Guapimirim e 

da ESEC Guanabara tendo respaldo, anuência do conselho em uma tomada de decisão é uma 

coisa extremamente importante. Até pra que a gente possa seguir naquela linha – e é uma coisa 

que eu particularmente defendo – e aí por causa até do CONAPAGUAPI, eu também recebo 

convites para ajudar na formação de conselho de outras unidades e orientar muito na parte de 

sociedade civil. E de representantes de entidades públicas, de prefeituras, secretarias estaduais de 

meio ambiente, que fazem parte dos conselhos também, sobre a linha e a doutrina que um 

conselho de unidade de conservação tem que ter. Aonde os interesses pessoais estão fora daquela 

situação ali. É como se a unidade fosse uma pessoa e nós fôssemos os órgãos dessa pessoa, 

aonde a falência de um dos órgãos leva todo o resto do corpo à morte. Então tem que haver um 

funcionamento de todo o corpo do conselho pra que ele efetivamente mantenha vivo o corpo 

principal, que é a unidade. 

 

5) Quais são as principais dificuldades e limites do conselho? 

 

Então, eu não vejo, no CONAPAGUAPI, eu particularmente não vejo dificuldades, não. Mas 

essa é uma particularidade do CONAPAGUAPI. 
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Então em outros conselhos, quais seriam as dificuldades e os limites? 

 

Por exemplo, a gente tem uma vantagem aqui, que a unidade não é muito grande. Então a 

gente consegue ter um conselho que funciona, até pelo lado da sociedade civil, porque a 

distância percorrida para reunião não é muita. Então é uma vantagem que tem aqui. Por exemplo, 

eu vou te dar um exemplo, eu recebi um convite para ajudar no conselho da APA Guaraqueçaba. 

A APA Guaraqueçaba tem quase que exatamente, pra mais, vinte vezes o tamanho da APA 

Guapimirim, com uma complexidade muito maior do bioma, porque abrange parte oceânica, de 

restinga, tem uma parte de baía – como é a nossa aqui, com mangues e tudo – e tem uma parte de 

floresta, de mata atlântica, e parte serrana, onde tem outras espécies que tão já saindo um pouco 

de mata atlântica. Então, assim, cara, e é uma unidade onde eu até já me dispus a ter uma ajuda e 

tive uma conversa com o Maurício pouco tempo atrás e ele se prontificou, se fosse o caso, enfim 

tamos esperando algumas situações serem resolvidas pra que essa ajuda seja efetivamente 

concretizada. Já conversei lá com a chefe da unidade, inclusive. Tenho algumas ações no Paraná 

onde a gente conversa bem, até com o chefe do Superagui, o Bersolin, até com o chefe da ESEC 

Guaraqueçaba que era o Luiz Faraco, e enfim, que agora tá substituído, voltou um ex-chefe, num 

entendimento e na necessidade lá, por que não existe nenhum inventário lá. E aí a APA 

Guaraqueçaba tem duzentos e oitenta e dois mil hectares de área, então é uma área enorme, 

aonde o deslocamento pra conselho é uma coisa extremamente difícil. 

 

Interessante. Isso foi falado pelo outro entrevistado também. Uma grande dificuldade, 

aparece pela segunda vez, então seria essa dificuldade até mesmo essa dificuldade logística, 

organizacional, para trazer os conselheiros pra reunião. 

 

Sim. Eu tinha conversado muito com a Kelly, que é analista lá da unidade de Guaraqueçaba, 

que eles tavam tendo essa dificuldade lá e aí se começou uma conversa a respeito disso que (...). 

A APA Guapimirim, você sabe, Breno, que é uma unidade estruturada de forma diferente das 

demais, nós temos aqui uma estrutura que é difícil que outras unidades têm (sic). Então, além de 

termos essa particularidade de não ser uma unidade tão grande assim. E aí a grande diferença é 

que pode não parecer, mas uma unidade com um tamanho não tão grande talvez pode ser mais 
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difícil, pela localização que se encontra a APA Guapimirim, de gestão, do que uma outra 

qualquer. Porque você tá dentro de uma área metropolitana, que sofre pressões extremas de tudo 

que é lado – e aí não digo só da indústria do petróleo, tem toda uma questão imobiliária, enfim, 

de fazendeiros e outras situações, que são pessoas bem relacionadas, no âmbito político – e aí 

que fazem pressão mesmo, de fora pra dentro na unidade. E aí a APA Guapimirim também tem 

essa, ainda bem que na sua gestão foi assim e na do Maurício também tá sendo assim, de 

conseguir suportar essas pressões. 

Mas isso também seria uma dificuldade do conselho? Essa localização numa zona tão 

conflituosa? 

 

É porque claro que o conselho sofre consequências disso, porque é obrigado – e aí a questão 

de estar empoderado e a questão da chefia aceitar parte como deliberação – é de justamente ter o 

apoio necessário para a gestão. E aí é claro que sofre, porque você acaba tendo dentro do 

conselho uma responsabilidade maior do que nos conselhos normais, que talvez outras unidades 

que não tenham essa pressão toda que a APA Guapimirim sofre. Então, é claro que as 

dificuldades que algumas pessoas podem sentir, que alguns conselheiros podem sentir dentro do 

conselho é de não estarem à altura que o CONAPAGUAPI exige que os conselheiros estejam. E 

aí, talvez não saibam muito como participar e se colocar, temendo a responsabilidade que o 

nome APA Guapimirim e ESEC Guanabara tomaram. E aí a coisa tá num vulto grande. E ai a 

responsabilidade do conselheiro naturalmente cresce junto com a responsabilidade que o 

conselho da unidade tenha. Então aí é uma questão de empoderamento do conselheiro. Ele pode 

tá à vontade com isso ou não. Isso inclusive foi uma proposta da última reunião – eu mesmo que 

trouxe à baila – a questão da gente refazer aquele curso de capacitação de conselheiros feito lá no 

PARNASO. Até pra essa questão do cara se empoderar mesmo do pleito que ele teve de ser 

conselheiro da APA Guapimirim e da ESEC da Guanabara. Isso aí é uma missão complicada, 

companheiro, isso não é pra qualquer um chegar aqui e pedir um espaço, não. Já houveram (sic) 

pessoas que vieram aqui tentando interferir alguma coisa, achando que fossem conseguir talvez 

influenciar em alguma coisa e não voltaram mais aqui, depois de ter visto o que viu aqui. Então o 

cara tem que ter a responsabilidade também até de se propor a ser conselheiro. E agora estamos 

numa época de renovação do conselho. Então passou também na última pauta, na pauta da última 
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reunião, justamente essa renovação do conselho e das responsabilidades em ser conselheiro. 

Então as dificuldades existem aqui, existem porque a pressão é muito forte e aí o cara tem que se 

empoderar da questão de ser conselheiro de duas unidades que sofrem essa pressão toda. E aí 

tem mais a questão toda do COMPERJ e da Petrobras que a gente sabe que não é uma coisa fácil, 

é uma coisa complicada. E vai ficar muito pior, visto que a Petrobras já vendeu parte das posses 

dela do pré-sal. E aí o que também vai subsidiar talvez a questão que se o COMPERJ sair, 

também vai voltar mais fortalecido porque existem empresas estrangeiras aí, que vão fazer 

também uso de refino do material do pré-sal aqui no COMPERJ, enfim. E aí talvez aquelas 

outras partes que não sejam finalizadas, só essa primeira que tá com oitenta e dois ou oitenta e 

três por cento das partes concluídas, talvez com capital externo, talvez o COMPERJ ganhe um 

novo fôlego – não sabemos ainda as consequências dessa venda da Petrobrás, da parte dela do 

pré-sal, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que tá atento. E aí pra ser conselheiro da APA 

Guapimirim – ESEC Guanabara, companheiro, tem que tá antenado nessas coisas e fazendo as 

previsões. A gente precisa se calçar das coisas que estão por vir por aí. 

 

6) Considerando que as diferentes instituições que compõem os conselhos têm diferentes 

condições econômicas e políticas, que estratégias devem ser tomadas nos conselhos para 

procurar reduzir a influência destas desigualdades nos debates e no processo de tomada 

de decisão? 

 

Então, olha só, é por isso que eu te digo da importância da capacitação do cara. Um dos 

motivos é que eu não tenho certeza se os conselheiros eleitos têm a noção de pedir o regulamento 

interno do conselho. Daí a importância da capacitação. É porque, primeiro, dentro da própria 

sociedade civil tem pessoas que têm mais influência, na própria unidade, outras com menos 

influência na própria unidade. Ou por participação, ou por uso de espaço, enfim. E até entre uma 

instituição e outra instituição, mesmo da sociedade civil, algumas lideranças têm mais 

participação na parte política da pesca, do que outros. E aí naturalmente que têm uma maior 

participação na vida política do estado, enfim, e acaba se transferindo aqui, ou do município, 

enfim, e até na federação mesmo, e aí naturalmente que o poder que essa pessoa tem de 
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influenciar as demais é sempre maior. Eu tô contando isso e nem tô falando dessas entidades que 

supostamente teriam mais poder político, que são as representações dos governos. 

 

Secretarias de meio ambiente, por exemplo? 

 

Por exemplo. As secretarias dos municípios que fazem parte da unidade. Dos quatro 

municípios, eu não lembro se tem de outros municípios externos, eu acho que não. 

 

Não tinha na minha época e acho que não tem agora. 

Enfim, falam por seus secretários, que automaticamente falam por seus prefeitos. E aí eu te 

digo, cara, é uma questão do cara saber que o voto dele tem o mesmo peso do voto do outro. E aí 

o cara tá capacitado para discussão, do debate propriamente dito. Ter conhecimento do que tá 

falando. E aí o cara saber colocar a situação. Saber até onde o cara pode ir. Saber através do 

regimento interno o que é decoro, ou falta de decoro. Porque também já houveram (sic) fatos de 

falta de decoro aqui, também. Enfim, acredito que isso esteja suprimido, até porque quando esse 

fato aconteceu, eu já tinha preparado um documento pedindo a saída daquele representante 

daqui, por falta de decoro, e tá previsto no regimento, é perfeitamente possível de ser 

determinado no conselho. Mas enfim, essa é a questão de poder. Isso aconteceu há um tempo 

atrás, quando o COMPERJ ganhou força, por exemplo, várias pessoas pediram vaga no 

conselho. E aí a gente tava temeroso de que, não pela questão política, mas a gente sabe que 

notadamente algumas empresas, ou pessoas supostamente ligadas a algumas empresas, têm essa 

função de desestabilização. E aí justamente pra que a unidade possa perder poder de barganha, 

que o gestor possa estar fragilizado pela falta de apoio dos conselheiros e possa, de qualquer 

maneira, influenciar na gestão da própria unidade e nas tomadas de decisão, contra esses mesmos 

empreendimentos ou empresas que essas pessoas representam. Enfim, é uma coisa complexa. 

Não é, apesar de ser uma pergunta simples, é uma resposta complexa até de explicar, inclusive. 

 

Sim. Por isso que está ensejando inclusive uma tese de doutorado. É complexo mesmo, tem 

muitos pontos de vista. Mas você respondeu que você reconhece a existência dessas assimetrias 

e você, de pronto, falou que a capacitação é uma das estratégias possíveis pra tentar reduzir 
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este desnível e além do próprio entendimento do conselheiro de que sua participação deve ser 

isonômica perante os demais, ou seja, - como tu falaste mesmo – que seu voto é o mesmo que os 

outros. Então essa é uma postura que o conselheiro deve adotar, uma vez empoderado no 

conselho. 

 

Eu tenho uma leitura, Breno, de conselho, um pouco diferenciada até da própria confecção 

do conselho. Porque naturalmente que cada um tá ali representando a sua base, ou enfim, a sua 

secretaria, a sua entidade, enfim, organização, seja lá o que for. Mas a partir do momento em que 

você se torna efetivamente um conselheiro, você, até pela igualdade que deve haver dentro dum 

conselho, você também deve exprimir opiniões em assuntos que você não é o que você está 

especializado. Então até nessa situação, pra que haja um nivelamento da situação, além da 

capacitação do conselheiro pra ele saber até onde pode ir, até onde deve ouvir, força o cara a se 

instruir mais, quando recebe a pauta de convocação, justamente pra que possa ser ouvido e ter 

coerência naquilo que diz. Então não adianta só você tá ali, se tiver pauta do que você 

supostamente entende, ou você vai só nas reuniões onde a pauta for aquele assunto que você 

domina, ou então você se empodera do conselho enquanto conselheiro e participa de todos 

assuntos, de todas as pautas propostas. E aí, enfim, a pauta (...) isso é uma coisa antiga, de ter 

antecipação na pauta proposta, é pra que você pode até entender de vários assuntos, mas o que 

uma unidade federal principalmente trata, uma unidade de conservação trata, é uma diversidade 

de assuntos tão grande, em que você, se quiser participar das discussões tem que ter um grau de 

conhecimento num nível que possa ser entendido no que diz e tenha legitimidade, alguma 

coerência nas coisas que você coloca, até pra que você não tenha um papel imbecil dentro de 

uma situação. E aí, naturalmente, que mesmo que seja uma pauta que você participa bastante, é 

preciso que até pra discussão daquela pauta você esteja mais atualizado, cara. Porque tem gente 

aí muito bem capacitada e que pode desmentir uma coisa que você coloca, mesmo sendo uma 

área sua. A academia principalmente tem gente que acompanha muitas questões da pesca e, se 

mesmo você sendo pescador e liderança de pesca, e aí independente do nível que você tá 

ocupando, dentro do cenário nacional da pesca, se você não tiver atualizado, meu camarda, você 

vai levar uma calça arriada de alguém em algum momento. Então a questão da pauta é pra você 
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se atualizar nas coisas, nos assuntos que você costuma conversar mais, e se inteirar dos outros 

tantos que não são sua especialidade, mas (...) 

 

(...) passam a ser sua responsabilidade 

 

A partir do momento que você faz parte do conselho, todo o assunto passa a ser sua 

responsabilidade. Você tá ali pra decidir, você tem um voto, pô! E aí você tem que ter o 

conhecimento, tem que ter idoneidade suficiente pra poder votar no que for mais coerente. 

 

7) Que valores principais devem nortear o funcionamento dos conselhos? 

 

Eu posso resumir tudo em uma: caráter. Não existe outra forma, se você não for uma pessoa 

justa, correta, bem intencionada você não vai conseguir participar de um conselho, como o da 

APA Guapimirim e da ESEC Guanabara, por exemplo. Pode funcionar em outros conselhos, não 

nesse. E se qualquer conselho, que haja por aí, de unidade de conservação, que queira ter 

legitimidade e queira ter uma participação futura, queira ter uma certa longevidade, é preciso que 

haja caráter das pessoas que são conselheiras lá, cara. Então, enfim, você pode resumir, porque 

dentro do caráter tá englobada uma série de outras coisas importantes, que você precisa ter pra 

fazer parte de um conselho que efetivamente deva funcionar. 

 

8) Qual foi a influência do conselho no caso específico do processo de licenciamento da 

hidrovia no rio Guaxindiba? 

 

Entendi bem a pergunta, vou responder, depois vou esmiuçar a resposta. A participação foi 

cem por cento. Cem por cento. Cem por cento, em que naturalmente que a tomada de decisão 

não é do conselho. Mas a participação foi cem por cento partindo da premissa que subsidiou o 

gestor a tomar a decisão que tomou, com a sua equipe de analistas. Foi cem por cento nesse 

sentido. Eu particularmente acho que tenho uma participação maior que a grande maioria, e aí 

não tô tomando isso como (...), não tô me vangloriando dessa situação em nada, é porque 

efetivamente tive uma participação maior mesmo na questão, porque eu me lembro bem que o 
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INEA tinha encaminhado pra APA um documento, que foi justamente o pedido, e até então 

enquanto conselheiro, eu particularmente não sabia. O que eu estranhei foi um dia que eu tava 

saindo pra pescar e encontrei perto da foz do rio Guaxindiba um barco, que aparentemente tava 

fazendo a batimetria daquela área lá, tava fazendo uma sondagem da área. Duas pessoas a bordo. 

Até então, pelas minhas lembranças, ninguém aqui na APA tinha sondas – eu tinha, 

naturalmente, até fiz alguns serviços lá perto da REDUC, nesta questão de sondagem por causa 

da situação aqui da APA – que prestasse serviço aqui. E aí cheguei mais perto e vi mesmo que os 

caras tavam com uma sonda lá, fazendo uma sondagem, um senhor e um cara pilotando um 

barco lá. Achei aquilo estranho porque sempre tinha alguém fazendo alguma sondagem aqui e eu 

não sabia, até então eu era a única pessoa que prestava esse tipo de serviço aqui na APA. E então 

não falei nada com a pessoa, não fui pescar, de lá eu vim aqui na sede da APA. Na época aqui, 

vim direto e conversei com o Carlos Augusto, que era da fiscalização aqui na época. E aí ele 

tinha me dito que havia aqui tava um pedido e tal, não sei o que, que eles tavam fazendo uma 

sondagem aí, bá bá bá bá. Eu disse, não, mas não pode assim, não, porque seja quem for que 

venha a fazer essa sondagem aqui seria preciso que tivesse alguém da APA acompanhando, 

enfim, independente, por que eles fazerem um pedido, o INEA ser moleque de recado da 

Petrobrás, e fazer esse pedido pra APA Guapimirim é uma coisa. Eles efetivamente terem 

autorização pra fazer aquilo é outra. E aí então eu acredito que naquela época eles não tenham 

tido aquela autorização, eles botaram a carroça na frente do boi. E aí, eu já tava aporrinhado com 

aquela situação de Comperj, aquela coisa toda, e aí eu me lembro bem que a gente acabou saindo 

lá da sala e sentamos aqui nesta mesa, aí a Juliana passou, escutou que o assunto era aquele e 

veio e sentou. Enfim, a Tatiana veio e sentou. A Viviane Formiga veio e sentou. Daqui a pouco 

tava todo mundo aqui, todos analistas da APA, o gestor, tava todo mundo aqui. Eu acho que você 

não tava aqui na unidade nesse dia, não me lembro bem. Aí eu falei assim: “Maurício, olha só 

companheiro, eu vou encaminhar um pedido escrito de uma reunião extraordinária do conselho, 

pra que o conselho debata esse assunto aí. Pra que a coisa saia da alçada um pouco, a gestão saia 

um pouco debaixo do porrete da Petrobrás e das influências políticas do INEA. E que o conselho 

possa dividir essa responsabilidade com o gestor da unidade, meu irmão. Porque senão, não 

vamos ter mais nada e tal.” E aí, rolou um monte de assunto naquela coisa toda e tal. E aí, o 

resultado da reunião naquele dia era que iríamos convocar o setor de pesca do conselho, pra 
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discutir essa situação de como nós pescadores iríamos nos sentir diante dessa situação, ou desse 

pedido de hidrovia do Guaxindiba e o que poderia acontecer com as dragagens que estavam 

propostas na situação. Enfim, e aí eu liguei pro pessoal, identificamos todo o pessoal do setor, o 

pessoal da pesca que era conselheiro na época, e marcamos uma reunião aqui nessa sala mesmo. 

Aí eu pedi na época se o Maurício podia secretariar essa situação, porque nós tínhamos que 

formalizar essa coisa toda através de ata (...) 

 

(...) foi criado um grupo de trabalho 

 

Enfim, e assim foi feito. E aí identificamos que a gente deveria ouvir a academia naquela 

questão, porque tinha toda uma questão de esgoto e metais pesados, enfim, do esgoto doméstico 

e do esgoto industrial. E mais a questão de supressão mesmo, que ia ter ao longo do curso do rio 

Guaxindiba. Tem que ouvir a academia nessa coisa aí, se faz necessário mesmo um debate mais 

amplo dentro do conselho sobre as consequências de uma possível hidrovia aqui. E aí eu me 

lembro bem que já tinha havido um pedido também do rio Caceribu, que não havia sido 

aprovado aqui pela unidade. E aí, enfim, entre essa situação do pedido, necessariamente feito, e 

da discussão daquele assunto no conselho era preciso porque a pressão em cima do gestor, no 

caso você na época, seria imensa. E aí não só da Petrobrás. Teria toda a carga política do estado, 

porque o estado passava por uma situação muito complicada, onde o turismo não trazia recurso 

aos cofres do estado. Era necessário o apoio à indústria do petróleo porque, pra engrossar o caldo 

dos cofres do estado se fazia necessário essa aceitação por opção financeira do estado mesmo, 

através dos royalties, enfim, outras situações, que iam financiar as coisas do governo. Tinha a 

questão da Petrobrás em si e a de alguns ministérios aonde a Petrobrás iria recorrer, como no 

Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, que é aonde o ICMBio tá vinculado e de onde 

recebe as diretrizes. E aí entra o Ministério de Minas e Energia, enfim, outros ministérios ligados 

aos empreendimentos aonde a Petrobrás tem acesso, né. É ai era uma pressão de cima pra baixo 

mesmo, aonde talvez não fosse, enfim, não sabíamos, até sabíamos das consequências desse 

enfrentamento. E aí, era preciso, até por questão de empoderamento da área, do território, que o 

setor de pesca oferecesse isso pro resto do conselho. E até porque o conselho também precisava 

subsidiar o chefe na tomada de decisão, visto que não era consenso dentro, nas internas da 
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unidade, que deveria se aceitar, enfim, se subordinar à aceitação da hidrovia. Então quase a 

totalidade dos analistas não eram favoráveis à hidrovia, assim como os pescadores também não 

eram favoráveis à hidrovia. E o pessoal da academia que faz parte do conselho são pessoas em 

que a gente confia, quando falam sobre meio ambiente, quando falam sobre o ecossistema 

manguezal. Então são doutores nesse assunto, pesquisadores que tão debruçados dentro do 

mangue. Então são pessoas que a gente confia, até por outros resultados anteriormente obtidos. 

Então, enfim, a briga ia ser grande, como foi. Enfim, tirando os pormenores de algumas situações 

em que acho até que o apoio poderia, deveria ter sido maior, mas enfim (...) aonde subsidiou, 

essa situação subsidiou a tomada de decisão dos gestores das unidades, da APA Guapimirim e da 

ESEC Guanabara, contrária. E que acabou levando a situação, à questão da mobilização pra 

manutenção do gestor então, corria o risco, como houve a situação, já pelo menos o boato, de ter 

a cabeça pedida, por ter sido contrário a um pedido da Petrobrás. Então, enfim, talvez é uma 

coisa onde eu acho que minha participação pessoal foi maior, talvez porque eu tenha presenciado 

aquela coisa coincidentemente, aquela coisa lá. 

E você trouxe ao conselho, e no conselho é que foi o espaço de (...) 

 

Não trouxe diretamente ao conselho, porque o conselho (...) 

 

Trouxe aos gestores, o que acabou levando ao conselho o assunto com a formação desse 

grupo de trabalho 

 

Perfeito. Enfim. E também foi o que deu respaldo. Esse é um caso onde houve deliberação de 

fato. E não uma simples consulta. Essa é uma vantagem que o conselho da APA Guapimirim – 

ESEC da Guanabara tem diante da maioria dos conselhos, que são consultivos. Que deveriam ter 

mais esse papel também de deliberação. Naturalmente acho que a decisão final seria dos 

gestores, mas, enfim, como o conselho da APA Guapimirim - ESEC Guanabara tem essa 

vocação de deliberação, acabou inclusive dentro dessa deliberação subsidiando essa tomada de 

decisão dos gestores da época. 
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Apêndice 7 – Transcrição da entrevista C 
 

1) A participação no conselho trouxe mudanças na instituição que você representa? 

 

Sim, eu acho que sim. A participação no conselho é uma maneira dessa instituição estar 

inserida num conceito de gestão participativa. Então acho que essa instituição ela tem quase que 

a obrigação de estar participando de transformações territoriais e sociais que não sejam apenas 

mandadas pelo Estado, ou muito menos pelo mercado – que é muito mais agressivo que o 

Estado, é o que há de pior. Então eu acho que é muito importante, que é obrigação de uma 

instituição estar participando de um conselho, sim – o máximo de conselhos. E eu acho que 

trouxe mudanças, sim. Abriu caminho para essa instituição estar participando em projetos – por 

exemplo, o que criou a Cooperativa Manguezal Fluminense, que foi um PDA -; projetos como o 

plano de manejo de El Nagual e Querência – que aliás foi anterior ao PDA – e nesse projeto a 

gente teve oportunidade de criar uma nova área de proteção ambiental, que ajudu a criar aquela 

ligação de mosaico, que ligou a serra à baía de Guanabara. Então a gente conseguiu ligar o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos à APA Guapimirim – e futuramente a ESEC Guanabara – 

através da criação da APA Suruí e através do plano de manejo que incluiu El Nagual e 

Querência, que estão ali também neste caminho. Ou seja, a instituição se beneficiou. Antes até da 

criação do mosaico ela já tava participando no mosaico e já com esse conceito de mosaico. E 

nesse trabalho – eu participei desse projeto – eu também fi uma insistência que foi a gente ver a 

bacias hidrográficas. Então a gente delimitou as bacias hidrográficas e viu o território também 

como bacias hidrográficas. Então acho que foi um trabalho que se beneficiou muito e depois por 

isso o Innatus foi participar do conselho e fazer parte disso tudo. Então, como Innatus eu acho 

que a gente teve participação nesses projetos todos. 

 

2) A participação no conselho trouxe mudanças no seu próprio entendimento e/ou nas suas 

ações em relação às questões socioambientais? 

 

Sem dúvida. Mudanças muito importantes, porque a gente vem lutando há muito tempo atrás 

pela implantação da gestão participativa do território e da sociedade – do planejamento em geral 
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de como a sociedade deve funcionar, o máximo de participação. E eu vi muito no início da 

minha carreira de trabalho. A gente no final dos anos oitenta, início dos anos noventa, eu 

participei em minha vida pessoa de lutas em Petrópolis, em que a gente estava organizando as 

primeiras associações, os primeiros conselhos – tinha sido recentemente implantada na 

Constituição de 88 a chamada democracia participativa, então isso tava começando a acontecer e 

vinha de movimentos religiosos, da teologia da libertação, que foi com quem eu me envolvi, 

tanto no Rio de Janeiro, na Rocinha, como depois, principalmente, durante cinco anos lá em 

Petrópolis, que eram movimentos que iam realmente pras comunidades trabalhar e dizer “vocês 

têm direito a participar das decisões politicas; vocês têm direito a mandar no que vai acontecer 

no território”, toda essa luta que a gente teve. E aí, depois, muitos anos depois, veio a experiência 

do mosaico que eu comecei a ver de novo – eu fui trabalhar no Espaço Compartilharte, aqui em 

Teresópolis, que era uma ONG que tava implantando um PDA e nessa ONG eles defendiam isso, 

participar do máximo de conselhos. Então era Três Picos, era Parque Nacional, era comitê de 

bacia, era conselho da cidade, era conselho da mulher, o ONG participava de vários conselhos. E 

nesses conselhos eu acabei participando, em função dessa ONG de vários, em alguns eu fui me 

envolvendo e continuo participando até hoje, representando até outras ONGs, mas comecei a me 

envolver muito nisso; mas anos depois daquilo que vi lá em Petrópolis e no Rio de Janeiro, que a 

gente tava lutando por aquilo, aí eu vi mais uma prática, de acontecer mesmo esses conselhos. E 

eu acho que tem dois aspectos. Tem um aspecto muito negativo, porque esses conselhos ainda 

são muito pouco respeitados pelos poderes, pelo governo, pelo poder judiciário, executivo, 

legislativo, eles ignoram ainda os conselhos, infelizmente. Ou seja, a gente tá muito longa ainda, 

mas estamos lutando por isso diariamente pra poder fazer com que os conselhos  sejam ouvidos, 

como tá na Constituição. Isso foi uma grande decepção, a gente tá ainda muito atrasado nisso, 

muito longe disso. Mas, ao mesmo tempo, cada reunião do conselho é uma aula. Parece que você 

foi pra universidade assistir uma aula, porque o que você aprende em uma reunião de conselho, 

como as pessoas debatem coisas inteligentes, interessantes e às vezes a gente até chega naquela 

reunião pensando que a gente vai tomar outra decisão  e no meio da reunião você vê: “ih, não, eu 

não tinha visto isso, olha só que interessante, aquilo tá sendo algo que vai interessar um setor e 

não outro. Será que é o momento pra aquela decisão?” Então esse diálogo acontece. Esse diálogo 
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evolui. Esse diálogo conquista espaços. Então é importante esse diálogo estar evoluindo, mas 

ainda estamos muito atrasados. 

 

 

 

3) Quais são as principais atribuições educativas e políticas do conselho? 

 

O conselho deve justamente investir nesses dois aspectos, que na verdade são uma coisa só: 

educação e política. E como é que você faz isso? Através de um trabalho que na verdade é de 

comunicação. Porque o que você vai fazer? Você vai fazer com que o próprio conselho – ele 

internamente – se comunique, se articule pra conquistar a melhoria do território, a melhoria 

social necessária para aquele território. Então ele tem que ter isso que a chama de comunicação 

interna, ele se articular pra isso, e isso se dá através de educação e de política. Por que educação? 

Porque você tá informando; a educação crítica, transformadora, não é aquela educação que às 

vezes a gente conhece a educação ambiental como aquela coisa de ficar fazendo sofazinho de 

PET e não é isso, né. A gente quer uma que critique o modelo capitalista vigente que é 

destrutivo, que é antissocial, que é economicamente inviável. Então eu acho que deve ser uma 

educação crítica. Isso faz parte do papel de um conselho, investir na sua câmara técnica de 

educação ambiental, investir nos projetos de educação ambiental. E faz parte de fazer isso 

através de comunicação. Isso é um trabalho de comunicação interna, que é conselho se articular 

pra fazer esses projetos acontecerem. Agora, muito mais importante, é o conselho promover a 

comunicação externa. É ele mostrar pra sociedade que ele é o conselho e que ele quer o máximo 

de participação da sociedade. E que ele tem que ter voz ativa para transformar o território em 

benefício dessa sociedade. Então eu acho que educação e política se unem num conselho, como 

um projeto de comunicação interna e externa. 

 

4) Quais são os principais potenciais do conselho? 

5) Quais são as principais dificuldades e limites do conselho? 
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A dificuldade é que você ainda não tem a cultura da gestão participativa. Ou seja, a 

dificuldade é cultural. Embora esteja lá na nossa constituição de forma muito evoluída – nossa 

Constituição é até muito boa -, mas não tem ainda a cultura, nem do poder, nem do povo – ou 

seja, de todos, da sociedade como um todo -, da gestão participativa, de saber que tudo deve ser 

participativo. Tem limites também dentro da própria lei, a nossa Constituição também tem esses 

limites. Você ainda tem, por exemplo, a questão que a gente discute tanto, do consultivo e 

deliberativo. Então pra que um conselho só consultivo? Tem que ser deliberativo, pô. A gente 

quer é deliberar, a gente quer tomar decisão, a gente quer ser até mais forte que (...) 

 

Isso é uma limitação? 

 

Isso é uma limitação. A gente quer ser deliberativo e respeitado como deliberativo. E ser a 

instância mais importante das decisões do planejamento territorial e social, que vai se seguir uma 

nação, um município, um mosaico, que for, um território. Então eu acho que esse é o papel. 

Então tem muitos limites ainda. A gente quer ser absolutamente deliberativo. 

 

6) Considerando que as diferentes instituições que compõem os conselhos têm diferentes 

condições econômicas e políticas, que estratégias devem ser tomadas nos conselhos para 

procurar reduzir a influência destas desigualdades nos debates e no processo de tomada 

de decisão? 

 

Primeira estratégia é uma estratégia de comunicação, novamente. E você chegar àquela 

comunidade rural, àquela comunidade de pescadores, àquela comunidade de uma favela, 

entendeu, chegar àquela comunidade que está lá, mas ao mesmo tempo é quem usa água, é quem 

usa os serviços ambientais, é quem tá mais próxima da unidade de conservação – ou no caso de 

uma APA é quem tá numa área no meio da unidade de conservação, com uma influência enorme, 

e a mão-de-obra barata da unidade de conservação; ou seja, primeiro nós temos que chegar a 

essas comunidades. Ou seja, é uma estratégia de comunicação. É trazer essas comunidades pra 

estarem no dia-a-dia dos conselhos do mosaico, da bacia hidrográfica, seja lá o que for, pra 

estarem lá participando, de preferência com cadeiras e direito a voto, mas pelo menos já estarem 
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participando lá. Esse é o grande passo. Então tem que chegar uma comunicação que ligue o 

mosaico a essas comunidades; isso é o mais importante, primeiro a comunicação. Depois é uma 

questão realmente de as comunidades acreditarem que elas têm o direito de transformar o 

território e defender seus interesses. Então aí é uma coisa que vai numa política muito maior, 

mas que também acaba sendo comunicação. Porque acaba sendo (...), você tem que se organizar, 

né; e a gente dentro desse capitalismo tão forte, tão poderoso – com o poder armado também na 

mão dele – o que você vai fazer? Você tem várias estratégias, que são estratégias até de boicote, 

hoje a gente tem isso muito forte; simplesmente boicotar, se organizar de outra forma. Então não 

vou ficar no sistema. Então acho que é tudo isso, essas comunidades vão entrar dessa forma. 

 

7) Que valores principais devem nortear o funcionamento dos conselhos? 

 

Uma visão que vá além do indivíduo, do pessoal. Uma visão de um universo, de um mundo, 

de um planeta, de Gaia. Eu acho que isso é um primeiro passo; é agente ver que “sou planta, sou 

água, sou bicho, sou gente, sou símbolos; eu sou tudo isso”. Então eu acho que esse é o grande 

valor que deve guiar. É o valor de pertencimento ao universo enorme, maior, transcendental; o 

que for, não interessa o nome que dá. 

 

Menos individualista? 

 

Isso. Que saia do pessoal, do indivíduo. Que pense nessa liberdade, nessa transcendência. Eu 

acho que é esse. É só isso. 

 

8) Qual foi a influência do conselho no caso específico do processo de licenciamento da 

hidrovia no rio Guaxindiba? 

 

O conselho teve várias participações. Primeira participação quando houve a notícia do que ia 

acontecer ali, de que o manguezal – que é sagrado de todas as formas; sagrado na forma de vida, 

como berçário, como controle da erosão, como tudo isso que a gente sabe, filtro biológico, tudo 

isso que a gente sabe da importância do manguezal – e também que tá na lei, a Consituição diz 



197 
 
 

 
 

que o manguezal é (...), e o manguezal é sagrado de todas as formas; sagrado na forma da lei, 

sagrado na forma da cultura popular, sagrado na forma biológica, geográfica, geomorfológica; é 

um elemento muito sagrado. Então eu acho que essa infomação é muito importante. E essa 

informação chegou de certa forma ao conselho, acho que sim. Tanto que a APA Guapimirim foi 

vanguarda da criação do mosaico, tudo isso. Então o mosaico já foi criado com essa visão da 

serra e do mar, do manguezal; isso já tava dentro dos próprios valores do mosaico, a questão do 

manguezal. E eu acho que grande parte dos participantes do mosaico, dos membros do mosaico, 

sabem que há um limite para o processo de industrialização e muitos propõem até outros 

modelos de industrialização. Então você tem dentro do Mosaico Central Fluminense pessoas, 

tanto do poder público quando da sociedade civil, que têm em sua história, em sua luta, em suas 

instituições, em suas histórias pessoais, acadêmicas, seja lá o que for, o conceito de que é 

possível um outro modelo de industrialização, um outro modelo de economia. Um outro modelo 

em que você não precisa fazer mega-usinas de mega-concentrações urbanas e, principalmente, 

entre manguezais e serras. Então eu acho que existem também esses valores embutidos dentro 

dos participantes do mosaico. E existe também, dento desses participantes do mosaico, pessoas 

que têm tradição do debate político, do movimento estudantil, da participação em partidos 

políticos, ou o que for, então também tem isso. Então eu acho que se juntaram essas três coisas: a 

valorização simbólica do mosaico, a valorização de uma outra forma de economia e a 

valorização da luta política, do debate político. Se juntaram e vários membros do mosaico 

acabaram influenciando em redes sociais, nas próprias reuniões do mosaico, em documentos 

oficiais que foram produzidos, desde o licenciamento até pós-licenciamento, cobrando as 

condicionantes. Então eu acho que de diversas formas houve uma participação do conselho, 

dessas pessoas, nesses três níveis, que foram importantes para impedir – ou para atrasar, a gente 

não sabe – uma destruição grave do mosaico, do manguezal. 
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Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CFCH/UFRJ) 
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UFRJ - CENTRO DE FILOSOFIA 
E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Participação social e conflitos socioambientais em áreas protegidas - considerações 
sobre a implantação do Comperj na região do mosaico Central Fluminense 

Pesquisador: Breno Herrera da Silva Coelho

Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 61667416.6.0000.5582 

Instituição Proponente: Instituto de Psicologia (UFRJ)

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 1.871.058 

 
 
 

Apresentação do Projeto: 

Refere-se a uma tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia que tem como objetivo 

avaliar a forma como os conselhos gestores da região do mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense 

reagiram frente ao crescimento da indústria petrolífera na região hidrográfica da Baía de Guanabara-RJ. 

Portanto, através da utilização do estudo de caso, o doutorando procurará entender a maneira como os 

conselhos da APA Guapimirim/ ESEC Guanabara  tem atuado no processo de licenciamento ambiental do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Além da documentação escrita, a pesquisa também utilizará 

entrevistas semi-estruturadas com o objetivo de explicitar a maneira como os diferentes atores envolvidos – 

gestores dos órgãos acima citados e moradores da região afetados pela mudança ambiental, por exemplo – 

têm se posicionado frente a essa questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo principal: 
 
 

Endereço: Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar, sala 30
Bairro: 
UF: RJ 

URCA  
Município: 

 
RIO DE JANEIRO 

CEP: 22.290-240

Telefone: (21)3938-5167                                                                   E-mail:   cep.cfch@gmail.com
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Continuação do Parecer: 1.871.058 
 
 

."Apontar diretrizes que possam vir a ampliar e qualificar a participação social em conselhos gestores de 

áreas protegidas e mosaicos." 
 

 
Objetivos secundários: 

•"Apontar tensões e conflitos de interesse havidos no processo de licenciamento ambiental do Comperj, no 

qual participaram os conselhos gestores de áreas protegidas componentes do mosaico Central Fluminense"; 

•"Descrever e analisar conflitos socioambientais específicos decorrentes de projetos de infraestrutura 

associados à implantação do Comperj na região do mosaico, especialmente o projeto de hidrovia no rio 

Guaxindiba"; 

•"Analisar a percepção de agentes envolvidos nos conflitos investigados, em relação ao papel específico de 

suas respectivas entidades e a seus entendimentos gerais acerca do caso estudado"; 

• "Compreender o papel político-pedagógico de conselhos gestores de áreas protegidas e mosaicos, 
na 

ampliação e qualificação da participação de movimentos sociais". 
 

 
 
 
 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Apesar do pesquisador afirmar que "não considera haver quaisquer riscos de danos" para os entrevistados, 

em seu TCLE consta que os mesmo poderão interromper a entrevista assim que o desejarem. 
 

 
Benefícios: 

"Apontar diretrizes que possam vir a ampliar e qualificar a participação social em conselhos gestores de 

áreas protegidas." 
 
 
 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa clara e bem definida. 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Está correto. 
 

Recomendações: 

Considerar que pesquisas que envolvem seres humanos, sempre estarão sujeitas a algum tipo de 
 

 
Endereço: Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar, sala 30
Bairro: 
UF: RJ 

URCA  
Município: 

 
RIO DE JANEIRO 

CEP: 22.290-240

Telefone: (21)3938-5167                                                                   E-mail:   cep.cfch@gmail.com 
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risco, mesmo que mínimo. 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto está aprovado, e reforça-se o cumprimento da recomendação acima. 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Cronograma cronograma.docx 12/11/2016 
00:06:36 

Fátima da Silva 
Grave Ortiz 

Aceito 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_815065.pdf 

24/10/2016 
16:12:50 

 Aceito 

Outros RELACAODOSDOCUMENTOSANEXA 
DOS.docx 

24/10/2016 
16:09:56 

Breno Herrera da 
Silva Coelho 

Aceito 

Outros ROTEIRODEENTREVISTA.docx 24/10/2016 
16:07:14 

Breno Herrera da 
Silva Coelho 

Aceito 

Outros cartadeapresentacao.pdf 24/10/2016 
16:06:41 

Breno Herrera da 
Silva Coelho 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

tcle.docx 24/10/2016 
16:04:59 

Breno Herrera da 
Silva Coelho 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projetodetalhado.pdf 24/10/2016 
16:03:27 

Breno Herrera da 
Silva Coelho 

Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 24/10/2016 
16:01:01 

Breno Herrera da 
Silva Coelho 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

RIO DE JANEIRO, 15 de Dezembro de 2016 
 

 
 

Assinado por: 
Fátima da Silva Grave Ortiz 

(Coordenador) 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, prédio CFCH, 3º andar, sala 30
Bairro: 
UF: RJ 

URCA  
Município: 

 
RIO DE JANEIRO 

CEP: 22.290-240

Telefone: (21)3938-5167                                                                   E-mail:   cep.cfch@gmail.com 
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Anexo 2: Portaria de reconhecimento do Mosaico Central Fluminense 
 

 

PORTARIA No- 350, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso 

de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.986, de 

18 de julho de 2000 e nos arts. 8o, 9o, 17 a 20 do Decreto no 4.340 de 
22 de agosto de 2002, e o que consta do Processo no 

02000.004419/2006-60, resolve: 

Art. 1o Reconhecer como mosaico de unidades de conservação da 
Mata Atlântica Central Fluminense, no Estado do Rio de 

Janeiro, o Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense, abrangendo as 
seguintes unidades de conservação e zonas de amortecimento: 

I - do Estado do Rio de Janeiro: 

a) sob a gestão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA: 

1. Parque Nacional da Serra dos Órgãos; 

2. Reserva Biológica do Tinguá; 

3. Estação Ecológica da Guanabara; 

4. Área de Proteção Ambiental de Guapimirim; 

5. Área de Proteção Ambiental de Petrópolis. 

b) sob a gestão da Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano do Estado do Rio de Janeiro-FEEMA/SEMADUR: 

1. Estação Ecológica do Paraíso; 

2. Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio dos Frades; 

3. Área de Proteção Ambiental da Floresta do Jacarandá; 

4. Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu; 

5. Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima. 

c) sob a gestão da Fundação Instituto Estadual de Florestas 

da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do 
Estado do Rio de Janeiro-IEF/SEMADUR: 

1. Parque Estadual dos Três Picos; 

2. Reserva Biológica de Araras; 
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d) sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
São José do Vale do Rio Preto: 

1. Parque Natural Municipal da Araponga; 

2. Monumento Natural da Pedra das Flores; 

3. Estação Ecológica Monte das Flores; 

4. Área de Proteção Ambiental Maravilha; 

e) sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Guapimirim: 

1. Área de Proteção Ambiental Guapiaçu; 

f) sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Duque de Caxias: 

1. Parque Natural Municipal da Taquara; 

g) sob gestão privada: 

1. Reserva Particular do Patrimônio Natural CEC/Tinguá; 

2. Reserva Particular do Patrimônio Natural El Nagual; 

3. Reserva Particular do Patrimônio Natural Querência; 

4. Reserva Particular do Patrimônio Natural Graziela Maciel 

Barroso. 

Art. 2o O Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense contará 

com apoio de um Conselho Consultivo, que atuará como instância de 
gestão integrada das unidades de conservação constantes do art. 1o 
desta Portaria. 

Art. 3o O Conselho Consultivo terá a seguinte composição: I - 
representação governamental: 

a) os chefes, administradores ou gestores das unidades de 

conservação públicas federais e estaduais listadas no art. 1o desta 

Portaria; 

b) um representante de cada órgão responsável pela gestão das 
unidades de conservação municipais; 

c) quatro representantes de instituições públicas de pesquisa, com 
atuação na área do Mosaico. 

II - representação da sociedade civil:a) para cada representante das alíneas “a” e “b”, haverá um representante 
da sociedade civil, indicado pelos Conselhos Gestores 

das unidades de conservação, quando houver, ou pelo órgão responsável pela 
unidade de conservação, quando não houver Conselho 

Gestor, garantida a representação de organizações não-governamentais 

ambientalistas; 
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b) um representante indicado pela Associação de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural do Estado do Rio de Janeiro, representando as 
unidades de conservação privadas do Mosaico Mata 

Atlântica Central Fluminense; 

c) um representante da sociedade civil indicado pelo Comitê 

da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de 
Marica e Jacarepaguá; 

d) um representante da sociedade civil indicado pelo Comitê 

para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul-CEIVAP; 

e) um representante da sociedade civil indicado pelo Comitê 

da Bacia Hidrográfica das sub-bacias do Piabanha, Paquequer e Preto; 

f) um representante da sociedade civil indicado pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Guandu; 

Art. 4o Ao Conselho Consultivo compete: 

I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, 
contados da sua instituição; 

II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e 

otimizar: 

a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, 
tendo em vista, especialmente: 

1. os usos na fronteira entre unidades; 

2. o acesso às unidades; 

3. a fiscalização; 

4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; 

5. a pesquisa científica; 

6. a alocação de recursos advindos da compensação referente 

ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo 
impacto ambiental; 

b) a relação com a população residente na área do mosaico. 

III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de 
unidades; e 

IV - manifestar-se, quando provocado por órgãos executor, 

por conselho de unidade de conservação ou por outro órgão do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, sobre assunto de interesse para 
gestão do mosaico. 

Art. 5o O Conselho Consultivo será presidido por um dos 

chefes das unidades de conservação abrangidos pelo Mosaico Mata 
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Atlântica Central Fluminense, escolhido pela maioria simples de seus 
membros. 

Art. 6o O mandato de conselheiro será de dois anos, renovável por 
igual período, não remunerado e considerado atividade 

de relevante interesse público. 

Art. 7o O presidente do Conselho Consultivo poderá convidar representantes 
de outros órgãos governamentais, não governamentais 

e pessoas de notório saber, para contribuir na execução dos 

seus trabalhos. 

Art. 8o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARINA SILVA 
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Anexo 3: Regimento interno do Mosaico Central Fluminense 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DO MOSAICO MATA ATLÂNTICA 
CENTRAL FLUMINENSE 

 

CAPÍTULO I 

 

Natureza e Competência do Conselho 

 

Art 1° - O Conselho Consultivo do Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense 
(CONMAC) é órgão integrante da estrutura administrativa do Mosaico da Mata 
Atlântica Central Fluminense (Mosaico Central), composto por entidades 
governamentais e não-governamentais, criado pela Portaria n. 350, de 11 de 
dezembro de 2006 do Ministério do Meio Ambiente, de acordo com o disposto no 
Decreto Federal n° 4340, de 22° de agosto de 2002, que regulamenta a Lei 

n° 9985, de 18 de junho de 2000. 

 

Art  2°  -  O CONMAC  tem  a finalidade  de  atuar  como  instância  de  gestão 
integrada das unidades de conservação que compõe o Mosaico Central, auxiliando a 
presidência do conselho na administração do Mosaico Central, visando a 
conservação e o uso sustentável do ambiente. 

 

§  1°  O  CONMAC  tem  caráter  consultivo,  conforme  definido  no  art.  9°  do 

Decreto Federal 4340/2002. 

 

Art 3° - No cumprimento de suas finalidades, é competência do Conselho 

Consultivo: 

 

I – Acompanhar e executar, quando couber, as atividades previstas no Plano de 
Ação (Anexo I), voltadas a: mobilização dos servidores das unidades de conservação 
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e da sociedade civil; operações de fiscalização integradas; acompanhamento de 
licenças ambientais; prevenção e combate a incêndios e acidentes ambientais; 
ordenamento da pesquisa científica, restauração de habitat, divulgação e educação 
ambiental. 

 

II  –  Promover  a  integração  das  unidades  de  conservação  que  compõe  o 

Mosaico Central, objetivando a proteção dos ecossistemas. 

 

III – Fomentar a adoção de políticas conservacionistas, em escala regional, nos 
fóruns de decisão que atuem na área do Mosaico Central. 

 

IV – Mobilizar os poderes municipais e a sociedade civil na área do Mosaico 

Central, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local. 

 

V – Manifestar-se sobre questões ambientais que envolvam o Mosaico Central, 
ressalvadas as competências institucionais fixadas em lei. 

 

VI – Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente poluidora e/ou 
degradadora na área do Mosaico Central, propondo, quando couber, medidas 
mitigadoras e compensatórias. 

VII – Solicitar esclarecimentos de empresas públicas ou privadas responsáveis por  
obra  ou  atividade  potencialmente  poluidora  e/ou  degradadora,  nas hipóteses de 
riscos ambientais ou efetiva degradação ambiental na área do Mosaico Central. 

 

VIII – Convidar órgãos ambientais, instituições de pesquisa ou entidades 
ambientalistas para prestarem informações sobre questões ambientais relevantes 
para o Mosaico Central. 

 

IX – Divulgar informações sobre o Mosaico Central, objetivando sensibilização para 
questões ambientais relevantes e promovendo a transparência da gestão. 
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X – Estimular a implantação e o pleno funcionamento dos conselhos das unidades 
de  conservação  que  compõem  o  Mosaico  Central,  enfatizando  a importância da 
participação democrática das populações locais. 

 

XI – Fomentar a captação de recursos, discutindo e propondo estratégias para a 
melhoria da gestão do Mosaico Central. 

 

CAPÍTULO II 

Organização 

SEÇÃO I 

Estrutura 

Art 4° - Integram o CONMAC os órgãos e entidades listados no artigo 3° da Portaria 
350 de 11 de dezembro de 2006 do Ministério do Meio Ambiente ou outro 
instrumento complementar. 

 

§ único – Compete aos membros do CONMAC: 

 

I – Analisar e opinar sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; 

 

II – Discutir e votar matérias relacionadas à consecução das finalidades do 

CONMAC previstas neste Regimento; 

 

III – Sugerir medidas visando  a melhoria da gestão ambiental do Mosaico 

Central; 
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IV – Propor ao CONMAC a discussão de temas que envolvam problemas ou 
irregularidades ambientais ocorridas no Mosaico Central. 

 

Art 5° - O CONMAC será presidido pelo chefe de uma das unidades de conservação  
que  compõe  o  Mosaico  Central,  o  qual  será  escolhido  pela maioria simples de 
seus membros. 

 

§ único – Compete ao presidente do CONMAC: 

 

I –Presidir as assembléias ordinárias e extraordinárias; II – 

Encaminhar por ofício a pauta das reuniões; 

III – Requisitar serviços especiais das câmaras técnicas; 

 

IV – Representar o CONMAC ou delegar sua representação entre os membros do 
conselho; 

 

V – Resolver os casos não previstos neste regimento, até um pronunciamento do 
CONMAC. 

 

Art 6° - O CONMAC disporá de um secretário-executivo, dentre quaisquer de seus 
membros, o qual será escolhido por maioria simples. 

 

Parágrafo único: Compete ao secretário-executivo do CONMAC: 

 

I – Assessorar técnica e administrativamente a presidência do CONMAC. 

 

II – Organizar e manter arquivada toda documentação relativa às atividades do 
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CONMAC; 

 

III  –  Colher  dados  e  informações  necessárias  à  complementação  das 
atividades do CONMAC; 

 

IV – Receber dos membros sugestões de pauta das assembléias; 

 

V – Convocar as assembléias, por determinação da presidência, e secretariar seus 
trabalhos. 

 

VI – Elaborar e disponibilizar aos membros as atas das assembléias. 

 

Art 7° - O mandato do presidente, secretário-executivo e demais conselheiros é de 
dois anos, renovável por igual período, não remunerado e  considerado atividade 
de relevante interesse público. 

 

Art 8° - O CONMAC contará com  a  assistência de  três  câmaras técnicas 
permanentes,  a  saber:  câmara  técnica  de  pesquisa,  câmara  técnica  de proteção 
e câmara técnica de divulgação e educação ambiental. 

 

§ 1° - Cada câmara técnica terá um coordenador, dentre os membros do 

CONMAC, excetuando-se o presidente e o secretário-executivo. 

 

§ 2° - Cada câmara técnica será composta por um quadro mínimo de três 
membros, não havendo limite máximo para sua composição. 

 

§  3º  -  As  câmaras  técnicas  poderão  ser assessoradas  por  profissionais  e 
entidades externas ao CONMAC, desde que comprovada sua pertinência. 
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§ 4º - À câmara técnica de pesquisa compete o acompanhamento e execução da 
linha de ação E (anexo I). 

 

§ 5º - À câmara técnica de proteção compete o acompanhamento e execução das 
linhas de ação B e D (anexo I). 

 

§ 6º - À câmara técnica de divulgação e educação ambiental compete o 
acompanhamento e execução da linha de ação F (anexo I). 

 

Art  9°  -  Poderão  ser instauradas  câmaras  técnicas  provisórias,  que  serão 
aprovadas em plenária para atendimento de demandas emergenciais e eleitas por 
maioria simples. 

 

Art 10 - Cada câmara técnica permanente ou provisória poderá estabelecer normas 
específicas ao seu funcionamento. 

 

SEÇÃO II 

Funcionamento 

Art 11 - O CONMAC se reunirá em Assembléias Ordinárias a cada quatro meses e 

em assembléias extraordinárias, no caso de atendimento a demandas emergenciais 

imprevistas, a partir de convocação do presidente ou de 2/3 dos membros. 

 

§ único – As assembléias ordinárias serão convocadas com  trinta dias de 
antecedência e o prazo para apresentação de pontos de pauta será de dez dias 
de antecedência. 
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CAPÍTULO III Disposições gerais e 

transitórias 

Art 12 - Perderão os mandatos os conselheiros e instituições que: 

 

I - Não comparecerem a duas assembléias ordinárias consecutivas ou quatro 
intercaladas, sem justificativa aceita; 

 

a – os casos descritos no item I serão notificados à respectiva instituição; II – 

Apresentarem manifestação pública ofensiva ao mosaico; 

III – Envolverem-se comprovadamente em crimes ambientais; IV – 

Solicitarem espontaneamente a saída; 

Parágrafo único: Perderão o mandato os conselheiros que forem descredenciados ou 
perderem o cargo na instituição que representam. 

 

Art 13 – Após um ano de funcionamento do Mosaico Central, e a partir daí 
anualmente, novas unidades de conservação podem ser incluídas no Mosaico 
Central e no CONMAC. 

 

§ único – As unidades de conservação interessadas em aderir ao Mosaico Central   
devem   apresentar   argumentos   técnicos   que   evidenciem   sua importância 
ambiental na bioregião, que serão analisados pelo CONMAC sob o enfoque 
ecológico e operacional, e aprovados por 2/3 do CONMAC. 

 

Art 14 - As propostas de exclusões ou inclusões de instituições que compõe o 
CONMAC,  de  que  tratam  os  artigos  12  e  13,  respectivamente,  serão 
submetidas à análise do Ministério do Meio Ambiente, visando a retificação da 
portaria que institui o Mosaico Central. 
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Art 15 – O presente regimento pode ser alterado a partir de proposta subscrita pela 
metade mais um dos membros e aprovação de 2/3. 

 

Art 16 – O presente regimento entra em vigor na data de sua assinatura, após 
aprovação em assembléia ordinária do CONMAC.  
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PLANO DE AÇÃO PARA O MOSAICO CENTRAL FLUMINENSE (anexo do 

Regimento Interno) 

 

Introdução:  O  presente  plano  objetiva  fornecer  subsídios  para  o 
funcionamento da gestão por mosaicos nas unidades de conservação componentes 
do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, em observância às instruções 
contidas na Lei 9985/2000 (art. 26) e no Decreto 

4340/2002 (arts. 8o a 11). Ressalte-se que as atividades aqui propostas, divididas 
em seis linhas de ação, não substituem a autonomia de cada UC em particular, bem 
como de seus respectivos órgãos gestores. Almeja-se concretamente os ganhos de 
escala oriundos da gestão integrada, sejam ecológicos, gerenciais ou logísticos. 

 

Linha de Ação A: MOBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DAS 

UCs Objetivo Preparação Execução 
sensibilização, motivação e 
esclarecimento das dúvidas 
dos servidores envolvidos 
na gestão das UCs que 
compõe o mosaico, bem 
como dos conselheiros (nos 
casos em que a UC já 
tenha conselho implantado) 

Reunião inicial dos chefes 
das UCs e representantes 
dos órgãos gestores 

Preparar apresentação 

voltada aos servidores das 
UCs e conselheiros sobre a 
gestão por mosaicos, com 
leitura dirigida da legislação 
pertinente. Indicação de 
uma comissão para 
ministrar as apresentações 
entre as UCs. 

Executar visitas itinerantes 
entre todas UCs 
componentes do mosaico, 
onde a comissão 
ministrará as 
apresentações. Dar 
preferência a datas de 
reuniões de conselhos de 
UC, quando couber. 
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Linha de Ação B: OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADAS 
Objetivo Preparação Execução 
Aumentar a eficiência da 
fiscalização ambiental na 
área do mosaico, através 
da atuação de efetivo 
ampliado composto de 
servidores de várias 
UCs, para atendimento a 
grandes ilícitos, e do 
intercâmbio de 
especialistas, para casos 
onde se requeira laudo 
especializado. 

Reunião inicial dos chefes 
das UCs e representantes 
dos órgãos gestores 

Preparar quadro geral do 
mosaico com o efetivo 
das UCs, discriminando a 
área de atuação de cada 
servidor. Preparar 
cronograma de 
atendimento itinerante 
mensal às demandas das 
UCs. Pactuar as áreas de 
atuação particular de 
cada UC, com especial 
ênfase às fronteiras entre 
as unidades. 

Executar as operações 
integradas. A cada mês 
uma equipe ampliada 
composta por 
servidores das UCs 
componentes do 
mosaico executará uma 
operação integrada em 
uma das UCs do 
mosaico, priorizando 
demandas que 
requeiram efetivo 
ampliado de 
fiscalização e/ou laudo 
especializado. 

 

Linha de Ação C: ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
Objetivo Preparação Execução 
Monitorar a existência, 
vigência e cumprimento a 
condicionantes das 
licenças ambientais das 
empresas atuantes na 
area de influência do 
mosaico. 

Reunião inicial dos chefes 
das UCs e representantes 
dos órgãos gestores 

Preparar quadro geral do 
mosaico com 
mapeamento das 
atividades 
potencialmente 
poluidoras (auxílio da 
Feema). 

Identificar ausência e/ou 
incorreções nas licenças e 
proceder às devidas 
autuações e/ou embargos. 
Caso haja necessidade de 
efetivo ampliado e/ou 
laudos especializados 
vincular ao cronograma de 
execução da linha de ação 
B 
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Linha de Ação D: COMBATE A INCÊNDIOS E ACIDENTES AMBIENTAIS 
Objetivo Preparação Execução 
Integrar as brigadas de 
incêndio das UCs para 
combater focos de grande 
dimensão ou auxiliar no 
primeiro combate a 
acidentes ambientais na 
área de influência do 
mosaico. 

Reunião inicial dos chefes 
das UCs e representantes 
dos órgãos gestores 
Respeitadas as áreas de 
atuação particular de cada 
UC, identificadas na linha de 
ação B, instituir 
mecanismo de linha direta 
entre os responsáveis por 
cada brigada (e.g., 
celulares, rádio) para pronto 
atendimento a grandes 
focos de incêndio e a 
acidentes ambientais (e.g., 
derramamento de produtos 
tóxicos). 

Proceder à integração das 
brigadas e pronto 
deslocamento na ocorrência 
das eventualidades: grandes 
incêndios e acidentes 
ambientais. 

 

Linha de Ação E: ORDENAMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA 
Objetivo Preparação Execução 
Facilitar a disponibilização 
de dados secundários para 
a comunidade científica e 
estimular o 
desenvolvimento de novas 
pesquisas que contribuam 
para a gestão do mosaico. 

Reunião inicial dos chefes 
das UCs e representantes 
dos órgãos gestores 

Preparar banco de dados 

com pesquisas realizadas e 
em andamento nas UCs. 
Definir linhas onde há 
carência de informação 
científica para o manejo das 
UCs. 

Contatos com instituições 
de pesquisa que tenham 
interesse em desenvolver 
as linhas científicas 
carentes. 
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Linha de Ação F: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL INTEGRADOS 

Objetivo Preparação Execução 
Fomento de CT integrada 
de Educação ambiental 
para aumentar a eficiência 
dos projetos de educação 
ambiental a partir da 
mobilização dos 
servidores, conselheiros e 
sociedade civil envolvida 
na gestão das UCs que 
compõe o mosaico 

Reunião preparatória 
(participantes: 
coordenadores das áreas 
de educação ambiental 
das UCs, representantes 
da Sociedade Civil 
envolvidas na temática) 
→preparar banco de 
dados com informações 
de todas as atividades 
desenvolvidas pelas UCs 
na área, juntamente com 
uma lista dos materiais 
disponíveis em cada UC 
como (livros, vídeos, 
carro multi-mídia etc.), 
lista dos servidores e 
parceiros locais de cada 

Coordenador da Câmara 
Técnica de Educação 
Ambiental se encarrega de 
organizar levantamento de 
dados. Coordenador e 
equipe preparam 
workshop para ser 
apresentado 
preferencialmente em uma 
reunião do Conselho. 
Coordenador estabelece 
em conjunto com equipe a 
periodicidade das 
discussões da CT de 
educação ambiental. 

Captação de recursos para 
projetos de educação 
ambiental dentro de áreas 
prioritárias do Mosaico 

Fomento de uma equipe 
com representantes das 
UCs que organiza as 
informações sobre 
captação de recursos para 
eventos de educação 
ambiental, principalmente 
junto a iniciativa privada. 

Estabelecimento de um 
grupo de trabalho para 
preparação de uma listagem 
de patrocinadores e 
financiadores de projetos. 
Reunião com CT de 
educação ambiental para 
discussão das áreas 
prioritárias dentro do 
Mosaico. 
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Realização de atividades 
integradas de capacitação 
e sensibilização para 
professores das redes 
pública e atores locais 
interessados, na área do 
Mosaico. 

Levantamento das 
propostas de 
capacitação 
disponíveis; 

Levantamento do public 
alvo, parceiros locais e 
financiadores para as 
atividades de 
capacitação, por 
exemplo, as secretarias 
de educação de cada 
município. 

Realização de uma reunião 
para aproximação entre a 
CT de educação ambiental 
e o publico alvo. 

Selecionar nesta reunião 
as atividades de 
capacitação que podem 
ser realizadas, juntamente 
com a forma de 
financiamento para elas. 
Selecionar áreas 
prioritárias dentro do 
mosaico para projetopiloto. 

 

Promoção de campanhas 
educativas no entorno das 
UCs. 

Organização conjunta da 
CT de educação 
ambiental, parceiros 
locais e servidores de 
cada UC para atividades 
de sensibilização 

dos moradores do 
entorno das UCs, 
fortalecendo a relação 
de pertencimento da 
localidade dentro da 
área do mosaico. 

Realizar “dias de campo” 
como por ex. 
conhecimento e 
conservação, recuperação 
etc., com a comunidade no 
entorno de cada UC em 
áreas consideradas 
prioritárias dentro do 
mosaico. 
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Anexo 4: Nota do Conselho Gestor da APA Guapimirim sobre o Polo 
Petroquímico de Itaboraí 
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Anexo 5: Ofício APA Guapimirim 53/06 
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Anexo 6: Manifestação técnica do IBAMA sobre impactos do Comperj nas 
UCs federais 
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Anexo 7: Autorização IBAMA-RJ 01/08 
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Anexo 8: Licença Prévia Comperj 
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Anexo 9: Ofício Petrobras DABAST 40.026/11 
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Anexo 10: Ofício INEA 890/11 
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Anexo 11: Reportagem O Globo: Logística de Peso no Comperj 

 

Publicado em 16 de setembro de 2011 
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Anexo 12: Reportagem O Globo: Equipamentos da Petrobras estão há um ano 
guardados no Porto 

Publicado em 29 

de agosto de 2012  
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Anexo 13: Moção de repúdio do conselho da APA Guapimirim 
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Anexo 14: Nota técnica pesquisadores da ESEC Guanabara 
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Anexo 15: Carta Mosaico Central Fluminense 03/12 
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Anexo 16: Ofício CMADS Câmara dos Deputados 18/12 
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Anexo 17: Ofício MMA 874/12 
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Anexo 18: Moção Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica 
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público  para   transporte  aquaviário.  Esta  é  uma   ótima  solução  para   o  já  crônico 
problema de transporte público que afeta a região, problema este que será 
exponencialmente agravado com  o decorrer das obras e da  operação do COMPERJ. 
Existindo uma  estação de  barcas associada ao  porto,  grande parte  dos trabalhadores 
do COMPERJ poderá utilizar esta alternativa sustentável de  transporte público. Desta 
forma, o porto é a melhor saída tanto ambientalmente quanto socialmente. 

 
A ESEC  Guanabara é uma  unidade de  conservação de  proteção integral, e como  tal 
não  se pode   admitir intervenções diretas que  comprometam a  integridade de  seus 
ecossistemas,   como   a   construção  de   uma   hidrovia   e   dragagem  de   rios  
que estabeleçam seus limites ou estejam em sua zona  de amortecimento; 

 
Recentemente foi aprovado o Plano de Manejo da ESEC  Guanabara, pela presidência 
do ICMBio (portaria 34,  de  02 de  março  de  2012).  Neste plano (principal documento 
técnico  norteador para   a  gestão da  UC)  há  a  seguinte  norma, referente  aos rio  e 
canais  da  ESEC   e  da  APA:  "fica  proibida a  circulação de   embarcações com 
comprimento superior a  10  metros,  exceto embarcações destinadas a  educação 
ambiental,  ecoturismo,  pesquisa  ou  projetos  específicos  de  recuperação 
ambiental (...)" (Plano de Manejo da ESEC  Guanabara, encarte 4 - planejamento, p 4-
34). 

 
Em abril de 2011 foi realizado o I Encontro de Pesquisadores da ESEC  Guanabara, na 
RPPN  El Nagual (Magé-RJ). Naquela oportunidade, sem nenhum prévio agendamento 
ou   contato,  representantes  da   empresa  Megatranz  (responsável  pelo  projeto  da 
utilização do  rio Guaxindiba) foram pessoalmente pressionar a  chefia da  APA para 
reanalisar o projeto. Durante este mesmo encontro, os pesquisadores publicaram Nota 
Técnica onde, para  evitar o impacto "aceleração da  erosão dos rios que  drenam para 
a APA e consequente aumento do assoreamento da foz dos rios" são indicadas como 
medidas:  "recuperação  das faixas  marginais  de  proteção dos rios  e inviolabilidade 
dos rios  da  APA  para transporte de  cargas industriais".  Subscreveram a  nota 
professores e/ou  pesquisadores das seguintes universidades: UFRJ (Coppe, IFCS, 
FAU),  UERJ,  PUCRio,  Unicamp,  UFF  (Biologia  Marinha  e  PGCA),   UGF,   Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, dentre outras instituições. 

 
Na  última reunião  ordinária do  conselho  da  APA Guapimirim  em  2011  a  empresa 
Megatranz, acompanhada  de  técnicos da  empresa de  consultoria ambiental Ecology 
Brasil, apresentaram o Relatório Ambiental Simplificado - RAS do empreendimento. O 
conselho recusou o empreendimento e produziu uma moção esclarecendo este 
posicionamento.   A   equipe   técnica   da    APA   e   da    ESEC    também  recusou  
o empreendimento . Além dos problemas referentes ao  processo de  licenciamento da 
atividade já verificados anteriormente, a equipe constatou que  o tamanho e a natureza 
do   empreendimento  não   deveriam  ser  tratados  na   forma  de   um   licenciamento 
simplificado  (volume  a  ser dragado, considerando  as margens de  erro  dos cálculos; 
impactos ambientais diretos sobre unidade de  conservação de  proteção integral). O 
aspecto técnico mais grave  que  embasou a  negativa da  equipe da  APA/ESEC  é  a 
ocorrência de metais pesados (chumbo, arsênio, mercúrio) no leito do rio Guaxindiba, 
com concentração acima dos limites definidos na legislação ambiental. Como  se sabe,
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a  dragagem de  sedimentos contaminados com  metais pesados traz  graves riscos à 
biota e  à  saúde humana, uma  vez  que  ao  serem oxigenados os metais tornam-se 
biodisponíveis. O próprio RAS indica que  não  é possível prever  os efeitos gerados por 
esta  biodisponibilização.  A  literatura  científica  é   farta  em   exemplos  de   graves 
problemas ambientais e  de  saúde pública ocasionados por  contaminação de  metais 
pesados.  O  acesso  destes  contaminantes  para   as populações  humanas  é  mais 
comum  devido à  ingestão de  peixes contaminados (a  pesca é  a  principal atividade 
econômica das populações residentes na APA Guapimirim). 

 
O Comitê Estadual da  Reserva da  Biosfera da  Mata  Atlântica do  Rio  de  Janeiro, 
em  reunião ocorrida no  Rio  de  Janeiro, aos 12 de  abril  de  2012,  aprovou moção 
no  sentido de solicitar: 

 
A ação positiva e firme  do  INEA, enquanto órgão licenciador estadual, para que 
não sejam  permitidas intervenções  que causem grandes impactos  a  um  dos 
últimos remanescentes  conservado de  manguezal do  Estado do  Rio  de  Janeiro. 
É absurdo considerar a possibilidade de  dragagem do  rio Guaxindiba e todos os 
impactos   negativos   que  isto   trará  quando  há   alternativa  não  só  
menos impactante como também menos custosa financeiramente. 

 
 
 
 
 

Comitê Estadual do  Rio de Janeiro da 
Reserva da Biosfera da Mata  Atlântica 

 
C/c 
Ministério do Meio Ambiente 
IBAMA 
ICMBio 
Secretaria Estadual do Ambiente 
Instituto Estadual do Ambiente 
Ministério Público Estadual 
Ministério Público Federal. 
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Anexo 19: Moção Justiça Global Brasil 
  



281 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2012. 

 

MOÇÃO da JUSTIÇA GLOBAL 

 

Proposta de Moção de repúdio ao INEA e a 
PETROBRÁS pelo licenciamento simplificado 
de “rota especial”  para levar a Itaboraí (RJ) 
os “equipamentos especiais” para o Complexo 
Petroquímico do Estado do Rio de  Janeiro –  
COMPERJ em  desacordo com  o 
estabelecido no  licenciamento  ambiental  do 
empreendimento, bem como de apoio e 
solidariedade ao Chefe da APA Guapimirim 
Breno Herrera. 

 

A Justiça Global é uma organização não governamental de direitos humanos que trabalha 
com a proteção e promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da sociedade  civil e da 
democracia. Nesse sentido, nossas ações visam denunciar violações de direitos humanos, incidir 
nos processos de formulação de políticas públicas baseadas nos direitos fundamentais, 
impulsionar o fortalecimento das instituições democráticas, e exigir a garantia de direitos para os 
excluídos e vítimas de violações de direitos humanos . 

 

Considerando  que  o  Complexo  Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro -  COMPERJ1   é  
o  maior empreendimento único da Petrobrás e um dos maiores do mundo no setor de 
petroquimica. 

 

Considerando que o empreendimento foi licenciado nos exatos temos previstos no prévio 
Estudo de  Impacto  ambiental  –  EIA,  onda  em  relação aos “equipamentos  especiais”  
foram avaliadas  seis alternativas; 

 

Considerando que o licenciamento do COMPERJ foi complexo inclusive como a 
propositura de Ação Civil Pública  pelo Ministério  Público  Federal,  em função de inquérito  
civil público 2   onde são apontadas diversas irregularidades no processo de licenciamento. 
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Considerando que com relação  aos “equipamentos  especiais”   o EIA/RIMA  
apontou como melhor alternativa a construção de uma estrada e de um Porto de acesso pela 
Praia da Beira no município de São Gonçalo; 

 

 

Considerando que foi emitida Licença Prévia nº FE013990, sendo certo ainda que nos 
termos definidos pelo Decreto Federal nº 99.274/19903 e pela Resolução CONAMA nº 237/1997 
a licença prévia é concedida   na  fase preliminar  do  planejamento  do  empreendimento ou  
atividade  aprovando sua localização  e  concepção, atestando a  viabilidade  ambiental  e  
estabelecendo os  requisitos  básicos  e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 
sua implementação; 

 

Considerando que em setembro de 2011 foi noticiado na grande mídia que a Petrobrás 
negocia com o INEA, órgão ambiental fluminense, e o com o ICMBio, uma “rota especial” 
para levar a Itaboraí (RJ) os “equipamentos  especiais” para o   Comperj em desrespeito ao 
estabelecido no licenciamento ambiental; 

 

Considerando que essa “rota especial” proposta pela Petrobrás ao INEA é pelo Rio 
Guaxindiba que se localiza dentro da ESEC Guanabara4/APA de Guapimirim5; 

 

Considerando que hoje, os manguezais da Baía de Guanabara estão restritos a uma área 
total de 

81,50 Km2 concentrada, principalmente, na APA de Guapimirim, que corresponde a uma área 
de 68,75 

Km2, com cerca de 14.000 hectares e abrange os Municípios  de Magé, Guapimirim, Itaboraí  
e São 

Gonçalo; 

 

Considerando que a APA de Guapimirim funciona como um berçário para milhares de 
espécies marinhas e é considerada, popularmente, como o “pulmão” da Baía de Guanabara já 
que: “...assegura a manutenção de condições naturais de trechos da baía, viabilizando a sua 
recuperação como ecossistema e garantindo a vida na baía, representada pela cadeia biológica 
constituída por microorganismos, crustáceos, moluscos, camarões, peixes e mamíferos (como os 
botos);” 6
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Considerando que dessa maneira, a vida marinha existente em toda baía é dependente 
desses manguezais,  assim  como  eles são vitais  para a manutenção dos  estoques pesqueiros, 
7   sendo  assim fundamental para a produção de pescado em toda a da Baía de Guanabara, o 
que evidencia uma grande importância econômica e social, principalmente  no que diz respeito à 
quantidade de pessoas envolvidas nessas atividades produtivas; 

 

Considerando que a condicionante nº 30.3 da Licença Prévia nº FE013990 veda a 
circulação de embarcações destinadadas ao transporte de materiais para o COMPERJ pelo interior 
da ESEC Guanabara e da APA Guapimirim; 

 

Considerando que para que essa “rota alternativa” a Petrobrás está solcitando ao INEA a 
alteração da condicionante nº 30.3 da Licença Prévia nº FE013990, absurdo tecnico jurídico 
dada a natureza e a finalidade do instrumento; 

 

Considerando  que está “rota alternativa”  importa em dragagem significativa em área de 
mangue dentro da APA de Guapimirim e a Petrobrás está requerendo licenciamento simplificado 
para a mesma; 

 

Considerando que a dragagem da “rota alternativa” não está prevista no EIA/RIMA e 
que dada a magnitude dos equipamentos certamente a mesma importará em retificação de curso 
d’água; 

 

Considerando  que a ESEC Guanabara e a APA de Guapimirim  são unidade de 
conservação federias sob  a  adminstração  do  ICMBio  e  deste  depende  a  aprovação de  
extraordinário  impacto socioambiental; 

 

Considerando  que a justificativa  da Petrobrás para tão significativa  proposta de 
alteração  no licenciamento ambiental é unicamente o cumprimento de cronograma de 
execução da obra visando à implantação do COMPERJ em detrimento claro do meio ambiente. 

 

Considerando que em função da posição do conselho consultivo da APA de 
Guapimirim, se posicionar contrário e ter aprovado a interferência na unidade de conservação 
por todo o acima a midia noticiou que a Ministra do Meio Ambiente determinou ao ICMBio a 
demissão do Chefe da Unidade, Sr. Breno Herrera. 
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E por fim considerando que está prática e antidemocrática e vergonhosa, indo de 
confronto aos princípios democráticos e participativos previstos constitucionalmente 

 

A Justiça Global Resolve aprovar moção de: 

 

1)   Repúdio: 

a)                Ao INEA e a PETROBRAS pelos impactos que a “rota especial” do 
COMPERJ pela APA de Guapimirim e pela ESEC Guanabara irá causar no 
mangue do “fundo” da Baia de Guanabara berçário para milhares de espécies 
marinhas e considerada, popularmente, como o “pulmão” da Baía de Guanabara; 

b) Ao INEA por alteração da condicionante nº 30.3 da Licença Prévia nº 
FE013990 pela Petrobrás  para  que  estabelecer uma  “rota  especial”  para  
levar  a  Itaboraí  (RJ) os “equipamentos especiais” para o Comperj; 

 

c)                A PETROBRÁS por tentar alterar o já definido  no estudo de impacto 
ambiental para o licenciamento ambiental do COMPERJ em manifesta tentativa 
de descumprir a lei; 

 

d) Ao MMA pela prática de favorecimento do poder econômico em detrimento 
de meio ambiente com práticas antidemocráticas e vergonhosas; 

 

2)    De apoio  ao Chefe da APA de Guapimirim  Sr. Breno Herrera por respeitar a decisão do 
conselho consultivo da unidade e pelo trabalho que vem desenvolvendo na direção da unidade 
de conservação. 
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Anexo 20: Postagem eletrônica: Ministério do Meio Ambiente cede à 
Petrobras e decide exonerar chefe da APA Guapimirim 
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Anexo 21: Reportagem eletrônica O Globo: Minc: “Ministra me garantiu que 
saída de Breno é boato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em 04 de abril de 2012 
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Anexo 22: Ata audiência pública no Ministério Público Federal 
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Anexo 23: Reportagem O Globo: Máquinas do Comperj não passarão por rio 
de APA 

 

Publicado em 17 de janeiro de 2013 


