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RESUMO 

 

 

CAMAZ, Fernando Ribeiro. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj): 

implicações socioambientais e a fragmentação do licenciamento. 2017. 232 f. Tese 

(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

A presente tese discute os impactos ambientais relacionados à implantação do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) no município de Itaboraí, Estado do Rio 

de Janeiro, relacionados ao processo de fragmentação do licenciamento ambiental. Para 

alcançar os objetivos propostos, esta tese se fundamenta em dois eixos. Analisa-se 

inicialmente o setor petroquímico no Brasil e seus desdobramentos, de modo a contextualizar 

o Comperj. O segundo eixo são os Grandes Projetos de Investimentos (GPI), dada a 

magnitude dos aportes financeiros e os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes. 

Criação de empregos, obras de infraestrutura, movimentação da economia local e regional, 

pressão sobre os recursos naturais com consequências para as pessoas e o meio ambiente e a 

necessidade de consistência das licenças, condicionantes e os Estudos de Impacto Ambiental. 

Os GPIs são defendidos pelo empresariado e governo como fundamentais para o 

desenvolvimento; no entanto sofrem questionamentos de ambientalistas, opinião pública, 

mídia e comunidade acadêmica em virtude das interferências na organização do território. O 

estudo será complementado com entrevistas com stakeholders e observação in loco. Entre os 

achados, observa-se falta de fiscalização aliada a exploração desordenada dos recursos 

naturais, poluição ambiental e baixa qualidade de vida de toda a população. Territórios e 

comunidades locais necessitam ser preparados para aproveitar as oportunidades, os gestores 

públicos demandam capacitação para superar os entraves sinalizados e o setor privado 

necessita manter forte integração com o meio acadêmico para poder utilizar ferramentas de 

gestão eficientes no planejamento e execução dos GPIs. 

 

Palavras-chave: Comperj. Petrobras. Grandes Projetos de Investimentos. Impactos 

econômicos. Impactos ambientais. Geopolítica. 

  



ABSTRACT 

 

 

CAMAZ, Fernando Ribeiro. Rio de Janeiro Petrochemical Complex (Comperj): socio-

environmental implications and the fragmentation of licensing 2017. 232 f. Tese 

(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

This thesis proposes a discussion about the socioeconomic and environmental impacts 

on the territory of the Rio de Janeiro Petrochemical Complex (Comperj), in the city of 

Itaboraí and surroundings, in the State of Rio de Janeiro, due to the fragmentation in 

environmental licensing. To achieve the stated objectives, this thesis is based on two axes. It 

analyzes initially the petrochemical industry in Brazil and its development to contextualize 

the Comperj. The second axis is the Major Investment Projects (MIP), such as Comperj, given 

the magnitude of investments, impacts such as job creation, infrastructure works, driving local 

and national economy, the pressure on natural resources, with consequences for the people 

and the environment and the need for Environmental Impact Studies. The GPI, defended by 

the business community and the government as an instrument to the development is, however, 

questioned by public opinion, media and academic community mainly due to the interference 

in the organization of the territory. The study will be complemented by interviews with 

stakeholders and on-site observation. Among the findings, there is a lack of supervision in 

conjunction with the disorganized exploitation of natural resources, environmental pollution 

and the poor quality of life of the entire population. Territories and local communities need to 

be prepared to take advantage of opportunities, public managers demand training to overcome 

flagged barriers and the private sector needs to maintain strong integration with the academic 

environment to use efficient management tools in the planning and execution of MIPs. 

 

Keywords: Comperj. Petrobras. Major Investment Project. Economic impacts. Environmental 

impacts. Geopolitics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A confecção de uma tese de doutorado é uma tarefa que envolve a articulação entre 

dimensões tão diferentes, mas relevantes como a teoria, a experiência e a sensibilidade. A 

teoria tem a ver com escolha de um bom referencial de idéias que ajudem a pensar o objeto, 

aliada à maturidade e o tempo de reflexão dos problemas, tornam-se fundamentais para a 

realização da pesquisa. A sensibilidade tem a ver com as razões de valorativas que 

determinam a escolha do objeto de estudo e a importância atribuída ao seu significado social e 

político. 

O trabalho que apresento é o resultado da pesquisa realizada no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, como requisito obrigatório para a obtenção do título de Doutor. O ingresso no 

programa e a pesquisa ocorreram a partir de março de 2013 encerrando, portanto, quatro anos 

de atividades acadêmicas junto ao programa de pós-graduação PPFH/UERJ. Durante esse 

período, de março de 2013 a dezembro de 2017, a pesquisa de textos e documentos, as 

discussões no grupo de pesquisa “políticas territoriais e ordenamento do território”, 

coordenado pelo Prof. Floriano, além da participação em congressos, seminários e a redação 

do texto que ocuparam boa parte da vida desse pesquisador. 

Consciente dos enormes desafios e incertezas que cercam a rotina de um doutorando 

em políticas públicas - na qual o rigor e a densidade da explicação são normais exigências - 

minha principal preocupação foi conseguir verdadeiramente formular uma tese. Isto é, uma 

interpretação sobre os grandes empreendimentos da indústria, a petroquímica, o Comperj e 

uma análise do licenciamento ambiental que pudesse trazer elementos novos e que oferecesse 

uma contribuição para o debate da realidade brasileira neste segmento. Uma tese com um 

argumento claro e rigoroso o suficiente para conseguir sustentar minha hipótese principal de 

trabalho, sobre o Comperj e o licenciamento ambiental. 

Na verdade, esse trabalho não trata apenas os impactos socioeconômicos do Comperj e 

o licenciamento ambiental. Essa é a grande novidade que esta tese de doutorado se propõe a 

analisar, a petroquímica, os grandes empreendimentos no estado do Rio de Janeiro e a 

fragmentação do licenciamento ambiental. Condizente com o próprio título do estudo, esse é 

um trabalho que examina a influência de um grande evento que mudou totalmente minha 

visão e quebrou paradigmas.  
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Devido a isso, detalho e compartilho, um elemento central para decisão de desenvolver 

esse tema de minha tese, resultado de um marco em minha vida profissional, e  acredito ter 

sido o responsável pelas mudanças em todo segmento de petróleo e gás no Brasil. No dia 18 

de janeiro de 2000, estava em andamento a transferência de óleo combustível da Refinaria 

Duque de Caxias (Reduc) para o terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, quando ocorre 

o rompimento em duto da Petrobras, o PE-II, que interliga a Reduc às instalações dos Dutos e 

Terminais do Sudeste-DTSE/ Ilha D’Água (GEGUA), que teve a sua construção concluída em 

1991, começando a operar em 1993.  

Este duto, de 16”, inicia-se no lançador da Reduc, percorrendo um trecho enterrado em 

região de mangue em direção ao mar, atravessa a Baía de Guanabara até a praia das Pelônias, 

na Ilha do Governador, passa por um novo trecho enterrado até a Ponta do Barão, no outro 

lado dessa ilha, onde inicia o segundo trecho submarino até a Ilha D’Água e, em seguida, 

interliga-se aos píeres, por meio de duas linhas submarinas. 

O rompimento desse duto provocou o vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo 

combustível nas águas da Baía de Guanabara. A mancha de óleo se estendeu por uma faixa 

superior a 50 quilômetros quadrados, atingindo o manguezal da área de proteção ambiental de 

Guapimirim e diversas praias que são banhadas pela Baía de Guanabara. Esse evento mudou 

os rumos da Petrobras e toda gestão de Segurança, Meio ambiente e Saúde (SMS). O acidente 

foi um marco referencial, a Companhia elaborou o Programa de Excelência em Gestão 

Ambiental e Segurança Operacional - PEGASO.  

Esse programa de investimento, absorveu entre 2000 e 2009 aproximadamente R$10 

bilhões em diferentes áreas da Companhia, inicialmente foram implementadas melhorias na 

Refinaria Duque de Caxias - REDUC e Terminais Aquaviários da Baía de Guanabara. 

Também, foram regularizados todos os licenciamentos pendentes em suas instalações como: 

terminais, dutos, estação de bombeamento e pontos de entrega da Petrobras Transporte S.A.  

Além do cumprimento integral das ações do Termo de Compromisso para Ajuste 

Ambiental (TCAA), assinado em 2001 entre a Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente (FEEMA), atual Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a Secretaria do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro (SEMADS), Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras) e Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), com a reestruturação de 

todo o sistema de gestão de segurança da empresa e implantação de uma área corporativa de 

Segurança Meio Ambiente e Saúde (SMS). 
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Fui convocado pela gerência da refinaria junto aos colegas Renato, Sérgio e Eduardo1 

(REDUC) e Henrique e Fernando2 (TRANSPETRO), entre outros para contribuirmos e 

colaborarmos no processo de limpeza das praias, na ilha de Paquetá, região noroeste da Baía 

de Guanabara.   

Chegamos ao amanhecer do dia 19 de janeiro, com um grande volume de acessórios, 

ferramentas, equipamentos, instrumentos e mais alguns materiais de apoio. O objetivo era a 

montagem e a organização, do que foi chamado na época, Quartel General (QG), onde ficou 

situado o comando geral de operações: logística, limpeza e comunicação.  Este evento não só 

envolveu toda a companhia, como mudou o seu norteamento na gestão de seus negócios e 

principalmente, quanto às questões ligadas à Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS). 

A equipe teve que improvisar muito! Tivemos, em primeiro lugar, que cobrir o telhado 

bastante avariado do galpão cedido pela Prefeitura, definido pela Companhia como o local 

onde seria instalado do Quartel General (QG), termo herdado do período militar. Depois, 

fizemos a instalação da base dos rádios para comunicação com as equipes de campo que 

trabalhariam diretamente na limpeza das 21 praias em torno da ilha de Paquetá.  

Ainda, no embarcadouro, portal de entrada da ilha, uma enorme faixa, postada na 

frente do Iate Clube de Paquetá e da Estação das Barcas, me chamou a atenção, com os 

dizeres: “Não percam o futebol das 18h: a Comunidade X Porcalhões da Petrobras”. Este fato, 

levou-me a uma reflexão! Pensei: precisamos reverter rapidamente este quadro! 

O material disponível na época era bastante precário, apenas um telefone fixo no local. 

Levamos um notebook, e o gerente geral (GG) dispunha de um telefone celular para contatos 

corporativos. Este notebook era destinado para armazenar dados de pessoal (movimentação), 

logística, atividades administrativas, entre outras. O telefone fixo, usado para contato com a 

sede da Companhia, imprensa, além de diferentes órgãos governamentais.  

Uma das prioridades do trabalho foi atender e identificar a grande parcela de atingidos 

pela situação, podemos citar: pescadores, caranguejeiras, barqueiros, donos de charretes, 

pedalinhos, bares, restaurantes e pousadas. A ilha de Paquetá é um dos principais balneários 

da Baía de Guanabara e apresenta intenso fluxo turístico. O evento ocorreu em meados de 

janeiro, no auge do verão, portanto, alta temporada. Os impactos econômicos no balneário 

foram grandes, devido ao vazamento de óleo, principalmente nas atividades de turismo, 

hotelaria e entretenimento. 

                                                 
1 Nomes fictícios. 

2 Nomes fictícios. 
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Dois relatórios diários eram enviados para a área de Comunicação Institucional, na 

sede da Companhia contendo dados sobre o andamento dos trabalhos: percentual de limpeza 

de cada uma das 21 praias, quantidade de resíduos retirados, número de empregados próprios 

e contratados envolvidos, entre outros. Afora, informações quanto ao suporte logístico às 

equipes: saúde, manutenção, limpeza e comunicação. Estes dados e informações eram 

disponibilizados pela Comunicação Institucional para a imprensa e demais órgãos de 

fiscalização. 

Em virtude do derramamento de óleo, a Petrobras elaborou o Programa de Excelência 

em Gestão Ambiental e Segurança Operacional (PEGASO), que previa inúmeras ações, no 

período de três anos, com investimentos foram da ordem de R$ 1,8 bilhões. No âmbito do 

PEGASO, foram revisados os planos de contingência locais de todos as suas unidades de 

negócios, o que contribuiu para maior eficiência no combate a situações de emergência e nas 

ações de proteção as comunidades vizinhas às instalações da empresa. 

A Petrobras criou após o acidente, nove Centros de Defesa Ambiental (CDA) em todo 

o país, sendo o primeiro na Baía de Guanabara e o segundo em Macaé. Além de outros 

projetos que foram desenvolvidos, entre os quais podemos citar: a instalação de sensores para 

hidrocarbonetos que monitoram as águas da Baía de Guanabara, possibilitando maior rapidez 

na detecção de vazamentos e nas ações de contingência. 

Visando disseminar melhores práticas e facilidade na consulta de informações para 

atuação em emergências, a Companhia implantou um robusto Banco de Dados de Resposta a 

Emergência. Onde, estão contidas informações pertinentes aos recursos disponíveis: nos 

CDA, nas unidades de negócio (UO’s), serviços disponíveis, especialistas na área, empresas 

prestadoras de serviços, dados sobre comunidades e órgãos governamentais, entre outras 

informações. 

O objetivo final do referido plano foi garantir “a segurança operacional das instalações 

da Petrobras, minimizando os riscos operacionais e ambientais em seus processos”, como:  

a) elaboração e implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos na Reduc e na 

GEGUA, considerando, dentre outros aspectos: um cronograma para a realização de Estudos 

de Análises de Riscos para todas as unidades; procedimentos para a verificação da construção 

e da montagem de linhas e de equipamentos, conforme determinado em projeto; Programas de 

Inspeção de Linhas e Equipamentos; Programas de Manutenção Preventiva; e Programas de 

Treinamento e Reciclagem dos Operadores. 
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b) revisão e definição clara dos limites e interfaces de responsabilidades e atribuições 

dos diferentes órgãos da Petrobras sobre as linhas/equipamentos que interligam a Reduc à 

Gegua. 

c) regularização da situação de licenciamento ambiental de todas as unidades da Reduc 

e Gegua. 

d) Aumentar o nível de instrumentação das operações de transferência, de forma a 

permitir aos operadores na sala de controle uma visão mais completa do conjunto. 

e) interligar os painéis de controle das diversas estações envolvidas, inicial, 

intermediárias e final, de forma a se identificar com maior precisão as eventuais 

irregularidades na operação; 

f) aumentar o nível de automação nas operações, liberando os operadores das funções 

mais rotineiras, de forma a minimizar as falhas de percepção de irregularidades. 

g) rever procedimentos e normas relativas às transferências e à inspeção dos dutos, em 

função das novas diretrizes ambientais; e 

h) implantação do monitoramento centralizado da temperatura ao longo dos dutos.  

Além de outras medidas que fizeram com que os conceitos e normas de SMS 

passassem a ser valor para toda companhia, foram criadas as 15 diretrizes corporativas de 

SMS, que passaram a receber altos investimentos.  

A distância da família foi sem dúvida um dos momentos mais difíceis para superar. 

Explico: saí de casa pela manhã, para uma atividade, que deveria durar apenas um dia, e 

acabei ficando na Ilha de Paquetá por 28 dias. Meus filhos eram bem pequenos, 4 e 2 anos, 

nesta época, muitas vezes pensei em desistir, devido a saudades dos rebentos.  Principalmente 

à noite, quando o ritmo do trabalho permitia, então, a saudade chegava! Confesso que foi uma 

barra, embora o robusto volume de trabalho e os percalços reduziam bastante, o tempo livre 

para saudades e reflexões.  

O vazamento de óleo combustível, nas águas da Baía de Guanabara foi um dos 

maiores desafios colocados a toda Companhia e um marco para seus empregados. Este evento 

envolveu toda empresa, as equipes responsáveis direta e indiretamente nas ações de 

contingência, bem como, outras ações necessárias no médio e longo prazo.  

Importante, frisar: quando as equipes deixaram a Ilha de Paquetá, após 28 dias de 

trabalho, várias toneladas de lixo foram destinadas adequadamente, grande volume de óleo e 

resíduos foram removidos e as embarcações, as rochas no entorno da ilha, limpas. A 

população apesar de todo transtorno, se é que podemos denominar desta maneira, 
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reconheceram a dedicação e o empenho dos empregados em diferentes momentos dos 

trabalhos. 

A leitura dos possíveis impactos dos processos e seu potencial de interferência nas 

comunidades, passaram a ser um desafio constante da Companhia.  A experiência adquirida, o 

permanente estado de alerta, os obstáculos e o rigor, possibilitaram a construção de 

importantes conceitos nas relações empresa e comunidade. Um marco de superação para 

Companhia, um momento de transição e redirecionamento na forma de gestão que passaram a 

buscar padrões internacionais.    

Essa experiência, foi apresentada em dois momentos: primeiro aos meus familiares e, 

no segundo, nos comentários apresentados nas aulas de Introdução a Fundamentos de Gestão 

de SMS, na Universidade Petrobras (UP). As narrativas costumam agradar bastante, 

geralmente os empregados solicitam detalhes de ocorrências, casos que envolveram ações 

desenvolvidas nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. Uma 

grande experiência, sem dúvidas. Valeu a experiência adquirida e as mudanças inseridas em 

minha vida profissional. 

Na época do evento, trabalhava na área operacional, com captação, adução, tratamento 

de água e efluentes industriais, no setor de Água e Efluentes, na Divisão de Energia da 

refinaria Duque de Caxias. Já havia concluído o curso de Engenharia Química, na 

Universidade Federal rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e estava iniciando minha 2ª graduação, 

no Centro federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ), em Gestão Ambiental, este evento 

que participei ativamente me envolveu completamente e acabei absorvendo uma quantidade 

enorme de dúvidas e diferentes conceitos ambientais, e, principalmente, responsabilidade 

social (RS). 

Nesta época, lecionava e confeccionava internamente, material para treinamento de 

pessoal das áreas técnicas da Companhia. Logo que retornei à refinaria trabalhei no 

acompanhamento de algumas ações do TCAA, auditorias internas e externas, contato com 

órgãos ambientais de diferentes escalas e vários estudos definidos nestes documentos 

acordados com os diferentes órgãos públicos envolvidos. Além do seguimento de obras do 

sistema de drenagem, refrigeração e efluentes, e como auditor da norma ISO 14001 (Sistema 

de Gestão Ambiental). Os questionamentos pessoais aumentaram, busquei, em primeiro lugar 

o curso de MBA, em Gestão e Estratégia, em seguida, o Mestrado em SMS, na Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

Minha dissertação foi sobre algumas ações do TCAA da Reduc e os impactos dessas 

ações na baía de Guanabara, bastante acessado por estudiosos de termos de ajuste de conduta. 
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O tempo passou os questionamentos continuaram, sigo refletindo, buscando respostas, 

quebrando paradigmas, atualmente buscando respostas na área das ciências humanas e sociais, 

uma virada considerável em minha vida acadêmica e profissional.  Minha formação é toda na 

área tecnológica, trabalhei muitos anos no meio corporativo, e, sigo como aprendiz no curso 

de Doutorado no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, UERJ. 

Em junho de 2006, quando foi lançada a pedra fundamental do maior empreendimento 

da história da Petrobras, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, mais conhecido como 

Comperj, no município de Itaboraí, no leste do Estado. Planejado para expandir a capacidade 

de refino da Petrobras diante da alta demanda do mercado por óleo diesel, nafta, querosene de 

aviação, carvão coque e gás liquefeito de petróleo (GLP).  

Após o anúncio da Companhia, vários conceitos e questionamentos surgiram, nesse 

momento, os contatos efetuados na ilha de Paquetá, com pescadores, caranguejeiras e as 

comunidades afetadas pelo vazamento na Baía de Guanabara, vieram à tona!  Questões como: 

cidadania respeito ao próximo, situações cotidianas de exclusão, privação e conflitos, que 

causam inquietação e insegurança.  

O Comperj é um empreendimento único em complexidade. Mas, com algumas 

características muito comuns entre os grandes projetos da indústria (GPI), podemos citar, a 

forma de fragmentação, ou parcelamento do processo de licenciamento ambiental. Os 

impactos sinalizados são de grande magnitude, com reflexos local e regional. Vários 

municípios vizinhos podem ser afetados de diferentes formas e em tempos variados, essa 

fragmentação do processo impede uma reação conjunta e consistente de todos os atingidos 

pelo empreendimento. Logo, resolvi recomeçar e estudar os impactos socioambientais, desse 

grande empreendimento nas comunidades do seu entorno e vizinhanças do empreendimento. 

Segundo estudos da Companhia as previsões apontavam que até 2020, o Brasil deveria 

sair da décima para a quinta posição entre os países maiores consumidores mundiais de 

petróleo, passando de 1,94 milhão de bpd para 2,79 milhões de bpd. Que o consumo no Brasil 

cresceu 2,34% em média ao ano desde 2006, enquanto no mundo a demanda caiu 0,04% ao 

ano. O diretor Paulo Roberto Costa de Abastecimento e Refino da Petrobras, argumentou que 

quando foram feitas a opção para construção de novas refinarias, o crescimento de demanda 

interna era forte e consistente. E, afirmou em entrevista coletiva na sede da estatal: 

 

As pessoas vêm dizer que o mundo não precisa de mais refinarias. O mundo pode 

não precisar, mas o Brasil precisa". O principal argumento do diretor é que a 

capacidade de refino no País está próxima do limite, em torno de 90%, "e não dá 

para operar com esta capacidade durante 365 dias por ano, porque as refinarias 

precisam de paradas programadas para manutenção. De acordo com os cálculos 
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disponíveis, caso as refinarias não fossem construídas, o Brasil teria que importar, 

em 2014, 230 mil barris por dia de diesel, 150 mil de nafta, 16 mil de GLP, 47 mil 

de QAV e 104 mil barris de coque. "Seria um crime de lesa pátria exportar petróleo 

bruto, não atender a demanda interna e ainda importar estes derivados". 

(PETROBRAS, 2010) 

 

O projeto original do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) 

foi alterado algumas vezes, no início estava previsto a construção de uma refinaria 

petroquímica em Itaboraí e de um centro de Inteligência em São Gonçalo, que também 

hospedará uma Central de Escoamento de Produtos Líquidos, obras que custarão em torno de 

US$ 5,2 bilhões. A refinaria petroquímica, também chamada de unidade petroquímica 

integrada (UPI) ou unidade petroquímica básica (UPB), é voltada para a produção de insumos 

petroquímicos e derivados à base de óleos pesados, oriundos da Bacia de Campos.  

O óleo pesado, matéria-prima da nova refinaria, virá de dutos submarinos a partir do 

terminal da Ilha d’Água, próximo à Ilha do Governador, na Baía de Guanabara. A 

preocupação maior de analistas independentes é com o risco ambiental, mas os parceiros do 

projeto consideram o desafio superável. O investimento total no complexo previa recursos de 

aproximadamente US$ 8,3 bilhões e viabilizaria, a construção de sete fábricas de 2ª geração 

petroquímica e um grande número de empresas de transformação plástica (3ª geração), que 

utilizam produtos petroquímicos para fabricação de diferentes itens de consumo. 

A Petrobras, previa durante a obra, a geração de grande número de empregos (diretos, 

indiretos e efeito-renda) na região, conforme EIA/Comperj. A decisão pela instalação do 

complexo em Itaboraí, viabilizava a implementação de vários projetos de mobilidade, que 

ganharam força como o Arco Rodoviário que previa a ligação do Porto de Sepetiba às 

rodovias BR-040, BR-116 e BR-101 (no trecho Niterói-Manilha), por onde escoaria parte da 

produção do Complexo e das indústrias que deveriam se fixar na região. Também foram 

discutidos na concepção do projeto a elaboração de um plano de estradas e transportes, que 

inclui a recuperação e a duplicação de estradas do entorno, a pavimentação dos acessos e um 

plano de transporte para a concessão de novas linhas.  

A prefeitura de Itaboraí planejou e alinhou com o governo federal a abertura de duas 

estradas a partir do complexo: uma até a BR-493, que liga Manilha a Magé e outra até a Rota 

116, que liga Itaboraí até Nova Friburgo, passando por Cachoeiras de Macacu. O município se 

comprometeu de realizar melhorias nas vias internas que fazem ligação com Porto das Caixas, 

localidade que abrigará o complexo. 

A construção do complexo ficou a cargo da Engineering, Procurement and 

Construction (EPC), um tipo de contrato no qual o gerenciamento e acabamento do projeto do 
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cliente fica a cargo de uma empresa (geralmente escolhida através de processo de licitação), 

que se torna responsável pelos fornecedores, empreiteiras e outros prestadores de serviço 

envolvidos no empreendimento. Assim, a empresa licitada, que costuma ser chamada de 

EPCista, se compromete a seguir os prazos, performance e custos do projeto fornecidos pelo 

cliente quando de sua contratação.  

Polêmicas à parte, a Companhia revisou recentemente pela 4ª vez a data para o início 

das operações, previsto para agosto de 2016. A nova data é julho de 2020; no entanto, 

analistas acreditam que, diante da atual turbulência na política e na economia brasileira, 

possivelmente o cronograma poderá mais uma vez sofrer alterações (PETROBRAS, 2016). 

A indústria petrolífera apresenta uma forte concentração e verticalização com 

atividades de amplitude global, diferentes produtos, processos ininterruptos, intensivos em 

capital e escala. É tecnologicamente madura e a competitividade seus processos estão 

associados fundamentalmente ao controle das reservas de óleo bruto e ao controle de seus 

mercados, além é claro de toda a tecnologia dessa cadeia.  

Diante do crescimento da demanda global (ciclo petroeconômico) com suas diferentes 

variáveis, além da necessidade de respostas rápidas, como por exemplo, durante o evento que 

restringiu globalmente a oferta de petróleos leves (Árabes leves), fato que alterou as 

operações de refino que se tornaram mais flexíveis e complexas. Neste contexto, foram 

implantadas novas unidades de conversão de resíduos e de 

hidrotratamento/hidrocraqueamento, que permitiram a conversão de petróleo mais pesado 

(pós-sal da Bacia de Campos) em produtos nobres e de alto valor agregado. 

A indústria petroquímica é caracterizada por grandes empresas e grandes unidades 

produtivas, presença internacional e têm nos produtos químicos a sua principal linha de 

produtos ou, pelo menos, obtêm desses produtos parcela substancial de seu faturamento. O 

padrão competitivo do setor é vinculado a elevadas escalas de produção e o uso intensivo do 

capital. Distingue-se pela elevada maleabilidade-renda decorrente da incorporação de novos 

usos e consumidores à grande variedade de produtos existentes, bem como, a contínua 

ampliação da sucessão de produtos criados pela tecnologia e inovação.  

Neste contexto, visualizamos uma característica especial, a ligação entre o refino e a 

petroquímica, tendo em vista o encadeamento de suas atividades. Desta forma a dinâmica do 

mercado global de petroquímicos básicos afetam duplamente a petroquímica e o refino. 

Assim, as empresas do setor seguem a lógica da integração vertical, atuando tanto no 

Upstream quanto no downstream, buscando obter benefícios tais como, alavancar suas 

margens de refino, promoverem a otimização global de suas refinarias e produzirem derivados 
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de maior valor agregado. A alta interdependência entre os agentes envolvidos faz com que 

suas unidades produtivas sejam geograficamente próximas.  

Podemos inferir, que a petroquímica é intensiva em capital e recursos naturais, utiliza 

processos contínuos com pequenos graus de flexibilização de produção, necessitando de 

níveis de ocupação elevados. Consequentemente, apresenta importantes barreiras à entrada de 

novos agentes, em função do elevado volume de investimentos necessários, normalmente de 

longo prazo de maturação e de economias de grande escala, além de uma exigência 

fundamental, matéria-prima a custos competitivos. Os investimentos ocorrem em ativos 

específicos, que não podem ser transacionados sem perda parcial ou total de seu valor, ou 

seja, os custos irrecuperáveis (sunk costs), cujo retorno dependem de longos prazos.  

As grandes petrolíferas internacionais são líderes em seus mercados, apresentam um 

perfil integrado e possuem em geral base sólida na produção de petroquímicos básicos. A 

estratégia comercial dessas empresas se caracteriza, pelo domínio do mercado de produtos 

menos diferenciados por meio de uma política agressiva de preços e pelo avanço em direção 

aos produtos de maior valor agregado, cuja margem de lucro é mais atrativa. 

A economia brasileira e a mundial vivem uma fase de sobressaltos, devido ao atual 

momento do ciclo petroeconômico, agravados pelos revérberos ainda da crise hipotecária 

americana em 2008, que se alastrou mundo afora juntando-se a outros eventos sistêmicos, 

como os conflitos no Oriente Médio; além de ações questionáveis de ditadores e governantes 

de duvidosa reputação, aumento na produção de gás de xisto nos EUA, exploração do pré-sal, 

fortes oscilações de baixas nos preços do barril de petróleo, como bem sintetiza o artigo do 

professor Roberto Moraes (2015): 

 

Na maior parte do tempo, especialmente, nas três últimas décadas (1984-2014), o 

preço do o barril de petróleo esteve abaixo dos US$ 50/60. Assim, a crise de preço 

entre o final de 2014 e este início de 2015, pode se dizer que seria mais regra do que 

exceção. Ou, sendo mais realista, em quatro décadas, os períodos estariam quase que 

igualmente divididos, entre preços mais altos, próximo aos US$ 100 – com picos de 

US$ 130 e US$ 140 – e preços mais baixos, próximos dos US$ 50/60, o barril 

(brent). O período que diverge dessa realidade é exatamente o da última década de 

março de 2005, a março de 2015, quando o preço do barril de petróleo atinge um de 

seus últimos picos em julho de 2008, quando chegou próximo dos US$ 140, o barril, 

simultaneamente, um pouco antes da crise de 2008, do “sub-prime” americano, que 

gerou repercussão, em todo o sistema financeiro mundial. Depois, nova crise na 

Líbia iniciada em 2011/2012 eleva novamente o preço que tinha caído ao patamar 

dos US$ 50/60, a valores acima de US$ 100, o barril (MORAES, 2015). 

 

O “ciclo petroeconômico”, segundo Moraes (2015), é um fenômeno transescalar e 

com influência geopolítica, indícios de uma grande articulação entre os Estados-nações e as 
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petroleiras estatais ou privadas. É um segmento que movimenta vultosos recursos, devido à 

complexidade e inúmeras interfaces com importantes conjuntos da economia, como: portos, 

indústria metalúrgica, mecânicas, infraestrutura, entre outros, e, fechando a cadeia, está o 

setor financeiro. Fonte de recursos que interage, complementa e amplifica o negócio, ficando 

com o maior quinhão dos lucros. 

Os altos ganhos concentrados, disponibilizados na forma de recursos, são aplicados 

em novos empreendimentos pelas grandes corporações e distribuídos globalmente de acordo 

com seus planos de negócio. Os recursos, em muitas ocasiões, são utilizados como 

instrumento político de pressão sobre governos, principalmente aqueles que detém grandes 

reservas para desregulamentação de mercados, incorporações, privatizações, entre outras; e 

consequentemente, aumentarem os lucros. 

Como pudemos observar, variadas práticas ilícitas ressurgem com novos tons ao longo 

da história. Semelhantemente, concluímos quanto à falta crônica de vontade política para 

enfrentar o problema e, principalmente da criação de mecanismos eficazes para controle.  

A Petrobras foi fortemente abalada na sua imagem, e, principalmente, prejudicada em 

função desse escândalo envolvendo a alta liderança. A companhia vem colaborando com os 

trabalhos das autoridades públicas e segue atendendo às demandas dos seus diferentes 

públicos de interesse, incluindo o Comitê do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI).  

A Companhia fez parte do seleto grupo de empresas desde 2006 do Índice Global Dow 

Jones de Sustentabilidade (DJSI World), índice criado em 1999 e considerado referência 

global entre empresas que apresentam boas práticas de sustentabilidade. A estatal motivada 

pelas denúncias de corrupção investigadas no âmbito da Operação Lava-Jato foi convidada a 

deixar o grupo a partir de 23 de março de 2016 (AGÊNCIA BRASIL, 2015). 

Durante o período pós-crise financeira de 2008, os países produtores de petróleo 

aumentaram significativamente suas produções, podemos destacar o incremento na produção 

de cerca de 4,5 milhões de barris por dia devido ao petróleo não convencional dos USA, no 

período de 2010 a 2014. Esse excesso de oferta, ocasionou um colapso de preços no final de 

2014, consequência imediata do forte desequilíbrio entre oferta e demanda global de petróleo, 

um grande excedente de produção e aliado a desaceleração da demanda.  

Devemos enfatizar, a recusa da Arábia Saudita, entre outros produtores da OPEP em 

continuar exercendo o papel tradicional de regulador do balanceamento entre oferta e 

demanda de petróleo por meio de redução da produção.  O novo cenário de queda de preços 

do petróleo, dentro do ciclo petroeconômico sinaliza um robusto desafio para que as grandes 

petrolíferas globais, no curto prazo. Nesse contexto, podemos esperar que os negócios serão 
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orientados e focados na redução de custos operacionais, corte de pessoal, automação e entre 

outros esforços por inovação e tecnologias que mantenham os ganhos expressivos de seus 

projetos. 

A conta das grandes petrolíferas, começa a sentir essa queda acentuada nos lucros e 

além dos anúncios constantes de cortes drásticos nos investimentos e no número de 

trabalhadores. A Petrobrás cortou investimentos, atrasou cronogramas, efetuou uma gradual 

redução de sua produção no Pós-Sal, que geraram impactos contundentes na indústria naval 

brasileira, segue vendendo ativos em liquidação e além da demissão de servidores 

terceirizados. 

A ExxonMobil e a Chevron, anunciaram, quebra de 49% e 63%, respetivamente, nos 

lucros de 2015. A francesa Total viu os lucros caírem 69%, a mexicana Pemex teve as piores 

perdas da sua história (9,2 bilhões de euros) e os holandeses da Shell anunciaram prejuízos de 

6,7 bilhões de euros, desistindo de investimentos no Alasca e no Canadá. 

Os trabalhadores lá fora também estão pagando a fatura da forte queda dos preços do 

petróleo. Só nos EUA, as petrolíferas cortaram mais de 86 mil postos de trabalho, desde junho 

de 2014, de acordo com a consultora Challenger, Gray & Christmas. 

Só a norte-americana Chevron anunciou um drástico plano de redução dos custos, no 

valor de 25 a 28 bilhões de dólares no próximo ano, que irá atirar, de uma só vez, 7000 

pessoas no desemprego, nada menos de 11% dos seus quadros. A Exxon, outra das gigantes 

dos EUA, ainda não fala em cortes de pessoal, mas deixou claro que vai focar-se em projetos 

essenciais. 

As companhias europeias enfrentam problemas semelhantes. A BP, que no último ano 

despediu 4000 trabalhadores, já avisou que vão sair mais empregados da empresa, sobretudo 

nos EUA. A petrolífera britânica, que também congelou os salários de 80 000 funcionários em 

todo o mundo, para reiniciar e reequilibrar a atividade.  

Os holandeses da Shell fizeram um anúncio semelhante: depois de terem despedido 

7500 trabalhadores em 2015, alertam que ainda há espaço para maiores cortes. A saída de 

trabalhadores também foi anunciada, logo no início do ano, pela Total. A empresa francesa 

cortou 2 mil postos de trabalho em 2017. Mas o cenário pode tornar-se mais negativo, depois 

do corte anunciado de 10% nos investimentos. 

Esses fatos refletiram no desempenho de várias empresas e repercutiram na taxa 

nacional de desemprego, que evoluiu bastante, ficando em 6,8% no final de 2014, subindo em 

2015, quando a média ficou em 8,3% –  somente o setor da construção civil reduziu em 

500.000 os postos de trabalho nesse ano. Em 2016, novamente o número de desempregados 
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voltou a subir chegando a 11,8 milhões ou 11,5%, alta de 37%. Em 2017, a taxa até julho 

continua alta, na faixa de 13,2 %, com cerca de 13,5 milhões de desempregados no país 

(PNAD/IBGE, 2017). 

O ciclo petroeconômico, a queda nos preços do petróleo, os efeitos da Operação Lava-

Jato afetaram fortemente a economia e o mercado de trabalho, principalmente no ERJ. A 

Região Metropolitana do Rio tem as atividades intimamente ligadas à indústria de petróleo, 

sentindo fortemente os impactos dos ciclos do petróleo e sendo responsável pela maior parte 

do corte de vagas formais em todo o país.  

A metodologia aplicada ao índice aborda questões potencialmente problemáticas 

relativas às sociedades de qualquer dos componentes do DJSI que podem acionar 

automaticamente uma análise, conhecida pela expressão media & stakeholder analysis, ou 

MSA, que examina a extensão do envolvimento da respectiva companhia e como ela 

administra a questão. 

O comitê do DJSI acompanha e analisa as empresas baseado em informações 

disponibilizadas pelas 2.500 maiores companhias do planeta, verificando a gestão e quanto a 

estarem ou não envolvidas em casos de crime, corrupção, fraudes, comércio ilegal, problemas 

em violações de direitos humanos, trabalho escravo, disputas e condições trabalhistas, além de 

acidentes e desastres ambientais (AGÊNCIA BRASIL, 2015). 

Diante desses fatos, várias providências foram tomadas como: adesão ao sistema de 

compliance, maior rigor nas contratações, medidas jurídicas para ressarcimento dos recursos 

desviados, implantação de novo canal de denúncia, bloqueio cautelar das empresas 

investigadas e criação do comitê especial independente (PETROBRAS, 2016). 

A desaceleração da economia, a interrupção de grandes obras de infraestrutura, a 

queda nos preços do petróleo, aliado as incertezas políticas afetaram fortemente o mercado de 

trabalho, com destaque para o ERJ, maior produtor nacional. A Região Metropolitana do Rio, 

responsável em 2010 por 67,6% do PIB, segundo estudo da Fundação CEPERJ/IBGE/2015, 

as atividades dessa região estão intimamente ligadas à indústria de petróleo, sentindo 

fortemente os impactos dos ciclos do petróleo e responsável pela maior parte do corte de 

vagas formais em todo o país.  

Esses fatos repercutiram fortemente no desempenho de várias empresas fornecedoras 

de bens e serviços, com reflexos na taxa nacional de desemprego, que evoluiu bastante, 

ficando em 6,8% no final de 2014, subindo em 2015, quando a média ficou em 8,3% –  

somente o setor da construção civil reduziu em 500.000 os postos de trabalho nesse ano. Em 

2016, novamente o número de desempregados voltou a subir chegando a 11,8 milhões ou 
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11,5%, alta de 37%. Em 2017, a taxa até julho continua alta, na faixa de 13,2 %, com cerca de 

13,5 milhões de desempregados no país (PNAD/IBGE, 2017). 

A Petrobras suspendeu os contratos, cancelou projetos e interrompeu o pagamento a 

empreiteiras e fabricantes de grandes equipamentos, que, como alternativa, segundo as 

empresas, reduziram custos e demitiram empregados. Segundo dados da Pnad Contínua/ 

IBGE/2016, a partir do 4º trimestre de 2014 até de dezembro de 2016, a taxa de desocupação 

praticamente dobrou aumentando de 6,5 % para 12 %, um universo de 12.342 milhões de 

desempregados 

Os maiores cortes de pessoal aconteceram em municípios onde a Companhia 

desenvolvia seus grandes projetos, considerados prioritários até pouco tempo atrás, foram 

14.029 trabalhadores, na cidade fluminense de Itaboraí, o Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), e 26.828 postos na cidade de Ipojuca, em Pernambuco, a Refinaria Abreu 

e Lima. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul foram 17.807 desempregados com a 

paralização das obras da Unidade de Fertilizantes-III (UFN-III), entre outras obras, 

considerando apenas os dados da área de construção civil do período de 2014 a 2016, 

constante no Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, 2017) do Ministério 

do Trabalho (MT). 

Dentro desse contexto, optou-se por analisar dentro do segmento de petróleo e gás, 

uma de suas derivadas, o setor petroquímico. Examinados os aspectos geopolíticos envolvidos 

na implantação do Comperj, no município de Itaboraí, considerando os impactos econômicos, 

sociais e ambientais. Complementamos a investigação, discorremos sobre a metodologia ou o 

modus operandi desse grande empreendimento da indústria petroquímica – a fragmentação ou 

fracionamento do Licenciamento Ambiental, termo amplamente consolidado pelo Ministério 

Público (MP).  

Buscou-se avaliar como a entrada substancial de recursos para a construção do 

Comperj grande empreendimento, o maior em andamento no país, pode ser evidenciado nos 

indicadores econômicos e sociais do município, focando nos impactos econômicos e 

ambientais.  

A importância do estudo reside no fato de que poderá auxiliar pesquisadores, e, 

principalmente, órgãos ambientais para coleta de subsídios com informações consistentes para 

tomada de decisões e ferramenta para elaboração de políticas públicas. Dessa forma poderá 

auxiliar na incorporação de novos métodos, conceitos, formas de registrar, comparar e 

mensurar os impactos econômicos e ambientais dos Grandes Projetos de Investimento (GPIs).  
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Na iniciativa privada, poderá contribuir como instrumento prático na gestão de 

projetos e na sistemática para elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA), atendimento 

a condicionantes, questões legais, relativos às fases de projeto, instalação e operação.  

O licenciamento ambiental é apenas uma das etapas do processo para legalizar um 

empreendimento, não se trata apenas de obter ou não uma licença, efetivamente é a etapa 

onde o órgão ambiental sinaliza ao empreendedor a maneira correta a seguir para que sejam 

atendidos todos os princípios da conformidade legal.  Uma busca constante pelo controle 

ambiental nos empreendimentos que possam vir a comprometer os recursos ambientais, visto 

que o meio ambiente é um patrimônio de todos. 

Os órgãos ambientais têm a obrigação legal não apenas licenciar, mas monitorar e 

fiscalizar o perfeito cumprimento das condicionantes emitidas nas licenças para as atividades 

e empreendimentos sob sua responsabilidade.  Qualquer omissão ou descumprimento das 

medidas acordadas e determinadas à preservação ou correção dos impactos causados pela 

degradação ambiental direciona os transgressores a penalidades previstas em diversos 

dispositivos legais, dentre os quais a Lei nº 9.605/98, ou seja, a lei dos crimes ambientais. 

Podemos inferir que, para o sucesso de um projeto de tal magnitude, alguns pontos são 

fundamentais, podendo citar a transparência de todo o processo como ponto central. Bem 

como a interação com os diferentes agentes sociais, aliada a um consistente programa de 

educação ambiental, registros e acompanhamento do processo com profissionais qualificados 

para gestão de todo o processo. Resoluções que, devidamente registrados e consolidados, 

poderão ser replicadas para outros locais ou regiões durante a instalação dos novos 

empreendimentos.  

 Neste trabalho foram levantados e analisados os impactos presentes nos vários 

Estudos de Impactos Ambientais (EIA), as diferentes licenças do Comperj, os impactos da 

fragmentação do licenciamento ambiental de GPI no processo de desenvolvimento 

socioeconômico. Também averiguamos a falta de prioridade no tratamento das questões 

sociais, polêmica, sistêmica e motivo de grandes conflitos durante e após a conclusão do 

empreendimento. Fator de alto risco e decisivo na avaliação dos impactos e na consistência 

desses estudos, segundo apreciação do meio acadêmicos, organizações não governamentais 

(ONGs), a mídia especializada e a sociedade.  

Os reflexos conhecidos podem afetar comunidades locais e regionais de diferente 

forma e agentes, como: poluição atmosférica, efluentes hídricos, vazamentos, contaminação 

do solo, entre tantos outros. Por esse motivo, devemos dispensar atenção especial aos 

processos de licenciamento dos grandes projetos de investimentos. No Brasil os instrumentos 
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de avaliação ambiental estratégica para os licenciamentos tornam-se estratégicos e 

fundamentais nesse processo e devem ser cobrados de forma mais rigorosa pelos órgãos 

ambientais.  

A Agência Portuguesa do Ambiente (Anpa), segue as orientações da Comissão 

Europeia para o Meio Ambiente, que recomenda a aplicação da Diretiva 42 de Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE).  Segundo a Agência a diretiva contribui de modo estruturado e 

sistemático para a integração dos impactos ambientais no início do planejamento dos projetos. 

O primeiro relatório sobre a eficácia da Aplicação dessa Diretiva de 2001, e, publicado em 

2009, orienta quanto a um conjunto de ações que podem ser implementadas e os benefícios 

identificados pelos Estados-Membros da União Europeia. 

Podemos citar, algumas já implementadas pelos Estados-Membro, como a integração 

dos impactos ambientais já na tomada de decisões estratégicas tornam os planos e programas 

mais eficazes; maior cooperação e integração entre diferentes autoridades de planeamento, 

ambiente e saúde envolvidas; aumento de transparência na tomada de decisões e o 

envolvimento da sociedade nas várias etapas do no processo. 

 Segundo a Anpa, a Diretiva é um instrumento de apoio à tomada de decisão e visa a 

promoção da sustentabilidade de todo projeto. Além de exaltar a contribuição da AAE para 

melhorar o atendimento a conformidade legal e o alinhamento com as políticas públicas 

ambientais específica, ou seja, diretamente ligadas ao licenciamento e as demais demandas 

dos órgãos ambientais. De acordo com a legislação nacional e comunitária, trata-se de uma 

contribuição na preparação dos programas, na aprovação dos planos e para a sinergia de todo 

processo que devem envolver o público e as autoridades públicas. 

No Brasil, a AAE baseia-se tecnicamente no mesmo princípio da avaliação de 

impactos ambientais que preside o tradicional Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 

enquanto este estudo é utilizado basicamente, para identificar e quantificar impactos de 

projetos isoladamente, a avaliação estratégica tem por escopo analisar políticas, planos, 

programas e projetos de ação estatal em seus aspectos mais gerais e abrangentes. 

AAE apresenta basicamente, os seguintes dados ou informações, os aspectos e os 

prováveis danos, bem como, os efeitos significativos levantados sobre o meio ambiente e a 

sociedade; como, o resultado de consultas as autoridades ambientais e ao público, além das 

medidas mitigadoras efetivas dos impactos antes de sua aprovação. Um detalhe é que a 

legislação determina a disponibilidade de todas as informações levantadas durante as 

diferentes fases do estudo devem ficar disponíveis ao diferentes públicos.  
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Na realidade é um processo formal, sistemático, público, participativo e democrático 

de previsão e avaliação dos impactos ambientais. Nele constam as alternativas ou medidas 

mitigadoras que devem ser utilizados no momento da elaboração das propostas de ações 

estratégicas. Incluindo a preparação do relatório detalhado onde estão os resultados da 

avaliação, além da proposta concreta de utilização desses resultados, como subsídio para 

tomadas de decisões estratégicas. 

Concluído a AAE, o documento seguinte é o EIA/RIMA, seu objetivo é demonstrar 

para sociedade que há recomendação para uma atuação cautelosa e preventiva em relação à 

intervenção no meio ambiente. Utilizando-se como regra do princípio da precaução, no caso 

de dúvida decide em favor do meio ambiente e não do lucro imediato, demonstrando que este 

estudo apresenta assim, alternativas menos impactantes ao meio ambiente.  O EIA está 

atrelado a um conjunto de diretrizes e atividades técnicas mínimas previstas em lei, que não 

podem em nenhuma hipótese serem descumpridas, sob pena de invalidação. Além dessas 

diretrizes fundamentais, o órgão ambiental no caso em que entenda pertinente poderá fixar 

outras em razão da peculiaridade do projeto e características ambientais da área. 

Uma etapa fundamental, onde são descritos e analisados os recursos ambientais e suas 

diversas interações naturais, ou seja, caracterizando a situação ambiental da área, antes da 

implantação do empreendimento. É um documento cuja execução é trabalhosa e longa. Nessa 

etapa, a equipe multidisciplinar realiza o inventário ambiental, isto é, um levantamento das 

condições ambientais vigentes na área onde será implantado o empreendimento.  

Os órgãos públicos deveriam ser os locais apropriados para obtenção de estudos e os 

dados do meio físico, biótico e socioeconômico necessários à elaboração do estudo. Mas, isso 

não é a realidade da maioria, geralmente a falta de recursos, a precariedade de pessoal 

qualificado e o sucateamento são a regra dessas repartições.  É comum a equipe 

multidisciplinar não ter acesso a informações e dados básicos com representatividade 

histórica, visto que na maioria das vezes, não foram adequadamente coletados, armazenados e 

digitalizados. Embora, esse conjunto de dificuldades citadas, não exime o empreendedor de 

conseguir os dados necessários para uma adequada elaboração e legitimidade do estudo. 

Nos casos específicos cujo EIA que não contemple todos os pontos mínimos para a 

validade do seu conteúdo, tanto formais quanto materiais, previstos na regulamentação ou em 

lei, são considerados como um estudo inexistente; e um EIA que, embora contemple 

formalmente esses pontos, não os analisa de forma adequada e consistente, é um estudo 

considerado insuficiente.  
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E, no caso de inexistência quanto no caso de insuficiência do EIA o vício que essas 

irregularidades acarretam ao procedimento do licenciamento é de natureza substancial. 

Consequentemente, inexistente ou insuficiente o estudo de impacto não permite que a obra ou 

atividade possa ser licenciada e se, por acaso, já tiver havido o licenciamento, este será 

inválido. 

Um detalhe importante do EIA é a questão da responsabilidade civil e penal do 

empreendedor, previsto na Resolução CONAMA n.237/97, consoante dicção do art.11 º, em 

seu parágrafo único: “que o empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos 

necessários o processo de licenciamento serão responsáveis pelas informações apresentadas, 

sujeitando-se as sanções administrativas, civis e penais”. 

Pelas omissões e erros do Estudo de Impacto e de seu Relatório responderá civilmente, 

de forma direta, o empreendedor, ou proponente do projeto.  Na esfera administrativa, se 

sujeita o empreendedor às sanções estabelecidas no art. 72º da lei n. 9065/1998, enquanto seus 

técnicos, através de procedimentos próprios de sanção, respondem aos Conselhos 

Profissionais de sua respectiva categoria e ao IBAMA. 

Assim, o Estudo de Impacto Ambiental, apesar de ser realizado por particulares, é um 

documento público, integrante de um processo oficial de licenciamento, as afirmações falsas 

ou enganosas, a omissão da verdade, a sonegação de informação ou dados técnico-científicos 

em relação ao estudo, poderão afrontar o dispositivo referente ao art. 66º da Lei dos Crimes 

Ambientais, dessa forma os profissionais técnicos que desempenham essas funções ou 

atribuições típicas de funcionários públicos. 

Contudo, a fragilidade nos EIAs é evidenciada na análise e na forma de gestão do 

estudo, conduzidos por especialistas, centradamente da área tecnológica, normalmente 

engenheiros e a permanente ausência ou baixa participação de profissionais da área das 

ciências humanas e sociais.  

Oppenheimer, na década de 1950, já criticava a ação do especialista em determinadas 

áreas:  

 

Hoje, não são só os nossos reis que não sabem matemática, mas também os nossos 

filósofos não sabem matemática e, para ir um pouco mais longe, são também os 

nossos matemáticos que não sabem matemática. Cada um deles conhece apenas um 

ramo do assunto e escutam-se uns aos outros com um respeito fraternal e honesto. 

(...) O conhecimento científico hoje não se traduz num enriquecimento da cultura 

geral. Pelo contrário, é posse de comunidades altamente especializadas que se 

interessam muito por ele, que gostariam de o partilhar, que se esforçam por 

comunicar. Mas não faz parte do entendimento humano comum... O que temos em 

comum são os simples meios pelos quais aprendemos a viver, a falar e a trabalhar 

juntos. Além disso, temos as disciplinas especializadas que se desenvolveram como 
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os dedos da mão: unidos na origem, mas já sem contato (OPPENHEIMER, 1955, p. 

55). 

 

Os estudos de impactos ambientais deixam claro o domínio de especialistas das áreas 

tecnológicas é fato, evidenciado na especificidade e superficialidade na forma de registro das 

questões sociais e da intensidade dos impactos nas comunidades. Na prática, verificamos 

muitas vezes, omissão ou minimização de problemas e no tratamento das ações propostas nos 

estudos para neutralizar e/ou mitigar danos. O acompanhamento de um cronograma auditável 

do andamento e realizações desses projetos poderiam auxiliar os órgãos públicos, no controle 

de ações mitigadoras de impactos que levam grande ônus na maioria dos casos para a toda 

sociedade.  

Destaca-se que, a legislação ambiental brasileira é considerada uma das melhores do 

mundo, é fundamental continuar a contextualizá-la em consonância com a questão em nível 

global. Os pressupostos da globalização intensificaram as relações entre o Estado e as 

corporações multinacionais, que impõem modelos de desenvolvimento homogêneos e não 

compatíveis com as características ambientais locais, regionais. Esses instrumentos de 

avaliação de impacto ambiental, o EIA e seu respectivo RIMA, embora careçam de melhorias, 

são ferramentas essenciais à prevenção, mesmo que relativa dos danos ambientais; são 

instrumentos de análises e sínteses para o planejamento e a gestão ambiental, nas diferentes 

escalas.  

Nesse contexto, o meio acadêmico, as fundações de apoio (COPPE-UFRJ, Latec-UFF, 

Fundespa-USP, entre outras) que já desenvolvem diferentes trabalhos técnicos, pesquisa e de 

consultoria, podem contribuir substancialmente com orientações, informações e 

oportunidades de melhoria de todo processo. A sociedade por outro lado, não pode ficar 

alheia ao processo, aceitar passivamente a apropriação do território e dos recursos naturais 

pelos grandes projetos do capital, deixando para trás apenas o legado de degradação e 

destruição.  

Esta tese está estruturada em capítulos para facilitar a compreensão e alcance dos 

objetivos. Na Introdução, contextualizamos o processo de licenciamento ambiental, 

ferramentas e instrumentos legais, as fragilidades do licenciamento ambiental, o setor 

petroquímico, o Comperj como GPI, a legislação ambiental, os impactos decorrentes da 

variação dos preços do petróleo e sinalizamos alguns dos problemas enfrentados pela 

Petrobras decorrentes da corrupção na alta liderança, bem como, os efeitos e consequências na 

imagem da Companhia. 
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No capítulo l, avalia-se a questão petroquímica, incluindo a geopolítica regional e o 

município de Itaboraí. Buscamos, apresentar e refletir sobre as bases das atividades 

petrolíferas e suas perspectivas que servem de base para o desenvolvimento dos projetos 

petroquímicos, Dentro desse contexto, optou-se por analisar uma de suas derivadas, o setor 

petroquímico. Examinamos os aspectos geopolíticos envolvidos na implantação do Comperj, 

no município de Itaboraí, considerando os impactos econômicos, sociais e ambientais.  

Para complementarmos a investigação, discorremos sobre a metodologia ou o modus 

operandi desses grandes empreendimentos da indústria petroquímica – a fragmentação ou 

fracionamento do Licenciamento Ambiental, termo amplamente consolidado pelo Ministério 

Público (MP). Acompanhamos a evolução de alguns indicadores socioeconômicos em 

múltiplas escalas e a distribuição espacial desses investimentos. O padrão de atividade desse 

segmento da indústria carece de elevada demanda por inovação, tecnologia e 

desenvolvimento, com o objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais, minimizar 

resíduos e a geração de efluentes hídricos e atmosféricos.  

O segmento petroquímico exige alta tecnologia e concentra capital intenso nas mãos 

de poucos empresários, apresentando uma característica muito especial: absorvem pequeno 

quantitativo de mão de obra, e detalhe, altamente qualificada.  

No capítulo 2, são apresentados os grandes empreendimentos em curso no ERJ, 

inclusive, alguns já finalizados, como os terminais de gás natural liquefeito (GNL) e gás 

liquefeito de petróleo (GLP) na Baía de Guanabara (Bacia Aérea III). Além da construção do 

arco rodoviário metropolitano, do gasoduto Reduc-Cabiúnas, da ampliação da Reduc (Bacias 

Aéreas VI/I e III) e da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), localizada em área 

bastante saturada onde existem muitas indústrias e previsão de crescimento urbano, fatores 

que contribuem para uma iminente saturação de poluentes atmosféricos na bacia aérea da 

região. 

Apresenta-se ainda o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste 

Fluminense (Conleste), principal representação política regional: o contexto que inspirou sua 

criação, trajetória, percalços e conflitos e, em especial, a resistência à inadequação das 

políticas centrais em relação aos interesses regionais. Discute-se o papel desse órgão pelo 

foco do desenvolvimento local, apresentando potencialidades e limites, como agente 

catalisador do desenvolvimento regional. 

Dialogamos com alguns dos aspectos geopolíticos envolvidos na implantação de um 

GPI, as características da cidade de Itaboraí, nossa área de interesse, esboçando-se a atual 

caracterização social, econômica, ambiental, política e cultural, além de algumas questões 
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ligadas ao desenvolvimento regional. Confronta-se a situação do leste metropolitano, 

especificamente dos municípios do seu entorno e Itaboraí; discute-se o Comperj, as 

implicações socioambientais no entorno, o objeto de estudo definido nesta pesquisa.  

No capítulo 3, discutem-se os riscos ao meio ambiente, o licenciamento ambiental e as 

consequências decorrentes da fragmentação do licenciamento, ação que dificulta uma análise 

sinérgica pelo poder público, os órgãos ambientais e dos diferentes técnicos das fundações 

ligadas ao meio acadêmico. Destacamos uma prática recorrente no meio de grandes 

corporações durante a legalização dos seus grandes empreendimentos, a fragmentação do 

processo de licenciamento ambiental. Citamos o segmento de mineração, devido ao porte de 

seus grandes projetos, o modus operandi e a importância estratégica das barragens de 

contenção de rejeitos nos seus processos. Lembrando que a implantação de barragens de 

contenção é fundamental para otimizarem a produção, e principalmente, diminuírem os custos 

operacionais aumentando seus lucros, objetivo central dos investidores. 

Analisam-se os resultados e tecem-se considerações quanto às relações entre 

desenvolvimento local, planejamento regional e o papel do Estado. Nesse contexto, avalia-se 

a abordagem interdisciplinar dos profissionais que atuam na elaboração dos estudos de 

impactos ambientais (EIA) como forma de melhorar o entendimento da dinâmica local bem 

como os reflexos do GPI em diferentes escalas.  

Na considerações finais e sugestões de estudos posteriores, discutem-se os riscos ao 

meio ambiente, o licenciamento ambiental e as consequências decorrentes da fragmentação do 

licenciamento, o que dificulta uma análise sinérgica pelo poder público, os órgãos ambientais 

e da academia. Procuramos evidenciar nos estudos e nas condicionantes do licenciamento o 

que foi previsto e o executado. Encerra-se a análise discutindo a necessidade de pensar os 

GPIs de forma ampla, complexa e sinérgica, pontuando os impactos desses megaprojetos no 

desenvolvimento local e regional.  

Avalia-se o aprimoramento dos mecanismos legais para o licenciamento ambiental, a 

maneira experimental e a forma aplicável desse instrumento de gestão pública, bem como 

oportunidades, conflitos e desafios para os órgãos licenciadores estaduais e federal. Afora a 

necessidade do acompanhamento desses processos: estudos, implantação e desenvolvimento 

pelo Ministério Público e o poder judiciário.  

Apresenta-se uma análise de resultados, comentando-se as questões geopolíticas 

envolvidas e fazendo considerações necessárias para ajudar a entender as relações recíprocas 

entre o poder político nacional e o espaço geográfico, especialmente no tocante à ocupação do 

território e o papel do Estado.  
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Gil (2009) lembra que, nas Ciências Sociais Aplicadas, a utilização de um caso isolado 

justifica-se quando é único ou extremo, como, por exemplo, uma empresa que apresenta 

características específicas. Esta pesquisa básica deve ser reconhecida como qualitativa, 

descritiva, explicativa, bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso. 

Em termos metodológicos e de desenvolvimento do trabalho, o recorte temporal 

estabelecido para o estudo do Comperj não se coaduna com os períodos do desenvolvimento 

delimitados pelos governos estadual e federal. Que foram definidos tomando-se como 

referência alguns acontecimentos regionais significativos. O período delineado para a 

pesquisa foi de 2006 a 2016, pois o primeiro ano do período foi do anúncio do Comperj. 

Para a delimitação do primeiro momento (2006-2010), tomou-se como referência dois 

acontecimentos globais de grande impacto: a crise mundial de 2008 e o ciclo petroeconômico. 

Visto que, esses eventos afetaram a economia global e produziram reflexos no setor de 

petróleo e gás, específicos no Upstream e incisivos para o segmento petroquímico.  

O gráfico 1 apresenta a evolução dos preços do barril de petróleo ao longo do período 

da pesquisa.  

 

Gráfico 1 - Evolução dos preços do barril de petróleo em Dólar ($) USA 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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degradação ambiental direciona os transgressores a penalidades previstas em diversos 

dispositivos legais, dentre os quais a Lei nº 9.605/98, ou seja, a lei dos crimes ambientais. 

O licenciamento ambiental é apenas uma das etapas do processo para legalizar um 

empreendimento, não se trata apenas de obter ou não uma licença, efetivamente é a etapa 

onde o órgão ambiental sinaliza ao empreendedor a maneira correta a seguir para que sejam 

atendidos todos os princípios da conformidade legal.  Uma busca constante pelo controle 

ambiental nos empreendimentos que possam vir a comprometer os recursos ambientais, visto 

que o meio ambiente é um patrimônio de todos. 

No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Comperj encontramos afirmativas quanto à 

manutenção das taxas de desemprego que tenderiam a permanecer elevadas e no mesmo 

patamar, em toda região de influência direta do empreendimento, com ou sem a construção do 

Complexo. (OBSERVATÓRIO DO PRÉ-SAL, 2011). 

O EIA levanta preocupação com o processo de marginalização da população local, 

conforme histórico de outros casos notadamente conhecidos, como a região de Macaé e parte 

de Campos, região norte do Estado do Rio de Janeiro. O aumento de profissionais de outros 

municípios da região corrobora para que a população local, muitas vezes, seja preterida no 

processo de recrutamento ou contratação de mão de obra – não sem razão, afinal um GPI 

demanda mão de obra qualificada. 

O segundo momento (2009-2013) é caracterizado pela alta dos preços do petróleo, os 

investimentos maciços no setor, acompanhados pela aceleração econômica, com profundos 

reflexos nas áreas sociais, quantificados no expressivo aumento populacional, aumento nas 

arrecadações orçamentárias municipais, aumento dos níveis de emprego, renda e o 

enriquecimento de parte da população, entre outros.  

Em meados de 2012, o barril de petróleo manteve poucas oscilações, entre US$ 75 e 

US$ 100; em 2014, voltou a apresentar queda e manteve a tendência com preços que 

oscilaram na faixa de US$ 55 a US$ 100; no período de 2014 a 2016, os preços oscilaram na 

faixa de US$ 27 a US$ 50.  

Verificamos, os impactos dessa crise na implantação dos GPI no ERJ e no Brasil; bem 

como, seus reflexos nos meios político, econômico e social. O processo de licenciamento 

ambiental e as oportunidades de melhoria, como a atualização contínua de normas e 

procedimentos do licenciamento ambiental, a unificação dos processos através dos diferentes 

órgãos e escalas. Fato que contribui para aumento de encargos, conflitos de natureza política e 

social, e na ótica dos empresários tornam a implantação de empreendimentos de grande porte 

cada vez mais complexos. 
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Questionamos a falta de clareza e regulamentação setorial que amplifica os conflitos 

de competência ambiental entre União, Estados federados e municípios; a natureza 

fragmentada da legislação brasileira em matéria de licenciamento ambiental, muitas vezes 

desarticulada com a legislação do setor específico. A ausência de foco estratégico dos órgãos 

licenciadores faz com que alguns empreendimentos de diferentes setores enfrentem incertezas 

e questionamentos, foram levantadas várias arestas desse processo de licenciamento 

ambiental. 

A interação da crise política e econômica alimentou a incerteza, levando a confiança 

empresarial e da população a baixas históricas, minando adicionalmente a atividade 

econômica atual e bem como as expectativas futuras. A crise do governo ganhou outros tons, 

os reflexos são impressionantes, limitando e paralisando a atuação de diversos serviços 

públicos. Encerra-se bruscamente um ciclo após o golpe institucional de 2016, sem a mínima 

possibilidade de solução e normalidade institucional. 

O terceiro momento (2014-2016) bastante controverso, alinhado à queda nos preços do 

barril de petróleo, principal fator da crise que atingiu globalmente e de forma equânime, todas 

as corporações petrolíferas a partir de 2015. O colapso nos preços do petróleo, que 

começaram em junho de 2014, provocaram uma onda chamada de otimização de custos entre 

as empresas do Upstream. O segmento de petróleo e gás reduziram substancialmente suas 

despesas de capital, cerca de 40% entre 2014 e 2016.  Como podemos visualizar, no gráfico 2 

dos investimentos globais em petróleo e gás no Upstream. 

 

Gráfico 2 - Investimentos globais em petróleo e gás no Upstream 

 
Fonte: Energyfuse, 2016.  
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Mas o colapso dos preços do petróleo em 2014 encerrou o ciclo de crescimento. Os 

gastos globais de petróleo e gás do Upstream caíram para US $ 583 bilhões em 2015, 

baixando cerca de 25% em relação ao ano anterior. As reduções continuarão em 2016, com 

gastos que caíram cerca de 24% adicionais para apenas US $ 450 bilhões. O período 2014-

2015 é a primeira vez em quarenta anos que o investimento caiu por dois anos consecutivos, e 

a perda combinada foi de cerca de US $ 300 bilhões, segundo a Agência Internacional de 

Energia (AIE), o que representa, “uma ocorrência sem precedentes".   

Como parte deste ciclo de redução de preços do petróleo e de custos operacionais, o 

resultado é o fechamento de cerca de 400 mil postos de trabalho no segmento e os principais 

projetos que não atendiam aos critérios de rentabilidade foram cancelados ou adiados. 

No Brasil, essa mistura de crise política, econômica e institucional fizeram com que 

diversas atividades complementares do setor de petróleo e gás paralisassem ou encerrassem 

seus projetos. Portos, estaleiros e a indústria metalomecânica sofreram significativamente, o 

abalo e os reflexos foram o cancelamento de contratos e encomendas, consequentemente, 

estendidos na redução do número de empregados, entre outras. A Petrobras, trabalha com um 

número robusto de contratos de bens e serviços, foi atingida fortemente, pelos impactos em 

seus processos. 

Consequentemente a redução na arrecadação de royalties e a falta de planejamento 

agravou a crise do Estado do Rio de Janeiro, situação fortemente evidenciada nos municípios 

rentistas onde a dependência destes recursos deixou à mostra vários problemas evidenciados 

nas contas públicas. Encerra-se de forma melancólica uma fase de indefinições, falta de 

planejamento e inicia-se um novo momento. As reflexões engendradas no desenrolar da 

pesquisa revelaram elementos desafiadores na percepção e compreensão da construção do 

desenvolvimento de um lugar. 

O ano de 2016 finaliza o período delimitado para este estudo, mas não a consumação 

de um modelo de desenvolvimento em curso. Em cada um desses momentos foram 

identificados quatro atores principais – Estado, capital, sociedade e lideranças locais, de cujas 

inter-relações emanam os movimentos que, na prática, se expressam no desenvolvimento.  

Buscaram-se, ao longo desta pesquisa, identificar alguns paradigmas do 

desenvolvimento, discutindo a caracterização no desenvolvimento de Itaboraí e limitações 

quanto às expectativas dos cidadãos. 

Os preços do barril de petróleo parecem estar se recuperando - o petróleo do tipo Brent 

cresceu cerca de 90 por cento em 2016, e ficou na faixa de US $ 50 por barril, ainda está bem 

abaixo dos US $ 115 por barril, a marca de alta no patamar de pós-recessão alcançado em 
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março de 2011. O resultado deste cenário é que começam a surgir modestamente novos 

investimentos direcionado para segmentos mais atraentes e de rápido retorno, no Upstream 

esses recursos devem chegar lentamente. Visto que uma melhora sustentada dos preços, 

provavelmente será lenta e a oferta pode ser limitada pelos cortes nos projetos de 

desenvolvimento de reservas nos últimos anos. 

As leituras bibliográficas e documentais subsidiaram as análises e reflexões. Os dados 

foram coletados em instituições oficiais, sendo elas o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ministérios federais, secretarias estaduais de governo do Estado do Rio de 

Janeiro, vários órgãos oficiais dessas secretarias, entre eles Sema, Inea, TCE, TCU, além das 

prefeituras, conselhos municipais de desenvolvimento, Conleste, Sebrae, Firjan entre outros. 

Realizamos consultas às atas das assembleias do Conleste e a arquivos de jornais locais e 

procedemos ao levantamento de documentos históricos do município e da região. As reflexões 

engendradas no desenrolar da pesquisa revelaram elementos desafiadores para compreensão e 

construção de melhorias nesses processos. 
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1 SETOR PETROQUÍMICO  

 

 

A Revolução Industrial, no final do século XVIII, impulsionou o desenvolvimento da 

indústria têxtil e a siderurgia, áreas onde a mecanização do trabalho é vital. Em um segundo 

período, denominado de II Revolução Industrial, a partir da década de 1870 até o pós-II 

Guerra Mundial, os avanços foram no ramo metalúrgico e químico, quando o aço passa a 

dominar o mercado, com o sucesso da indústria automobilística. A tecnologia desenvolvida e 

as novas matrizes energéticas emergentes no final do século XIX, o petróleo, o gás e 

indiretamente a eletricidade, foram decisivas para potencializar os novos setores produtivos 

como aço, metalurgia, eletromecânica, motor à explosão e petroquímica.  

No início da década de 1970, tendo por base novas tecnologias baseadas na 

informatização dos sistemas produtivos e de comunicação,3 surge um novo ciclo de 

mudanças, conhecido como a III Revolução Industrial. Período em que se evidenciam várias 

mudanças nas relações trabalhistas.  

As novas bases tecnológicas iriam influenciar na redução do contingente de 

trabalhadores no mundo, gerando aumento do desemprego e exigência de maior qualificação 

da força de trabalho, que acaba obrigando a adaptação aos novos paradigmas tecnológicos. 

Mais sério é que, para além de uma desestabilização no emprego, tornando os vínculos mais 

precários, por meio das subcontratações e terceirizações, ocorre o que Robert Castels (1994) 

classificou como abandono, desfiliação, de grande contingente de trabalhadores que não 

conseguiam acompanhar o aprendizado das novas tecnologias. As atividades tornam-se mais 

criativas, maior exigência de qualificação da mão de obra e flexibilização das jornadas.  

O padrão de atividade produtiva contemporânea carece de elevada demanda por 

inovação, tecnologia e desenvolvimento. Essa indústria demanda alta tecnologia e concentra 

capital intenso nas mãos de poucos empresários, apresentando uma característica muito 

especial: absorvem pequeno quantitativo de mão de obra, e detalhe, altamente qualificada.  

O Brasil inicia tardiamente os ajustes necessários à qualificação e formação de força 

de trabalho para atender à demanda da indústria nacional, enquanto a economia mundial 

ingressa em novo ciclo dentro do atual paradigma tecnológico. A industrialização do período 

                                                 
3 A disseminação dos sistemas informacionais, começam a influir nas bases tecnológicas no interior das 

estruturas produtivas e, mais tarde nas estruturas viárias, de circulação e de comunicação, produziram o que 

David Harvey denominou Processo de reestruturação e produção flexível (HARVEY, 1996, p. 153).  
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conhecido como pós-guerra tem uma característica básica, o alto consumo de recursos 

naturais, matéria-prima (commodities) diversificada e alto consumo energético.  

Nesse contexto, as indústrias petroquímicas apresentam algumas peculiaridades a 

logística, uma delas é necessidade de concentrar suas atividades em determinada área (local 

estratégico), os chamados polos petroquímicos.   A busca por esses espaços no território, 

geralmente, proporciona disputas com a sociedade, surgem os conflitos, as demandas pelos 

recursos naturais, pelos espaços e um dos maiores problemas atuais do segmento é a poluição 

atmosférica. Esse é o caso dos gases de efeito estufa (GEE), em discussão no acordo global do 

clima, na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (UNFCCC) e na 

Conferência das Partes (COP) em Copenhague, Dinamarca, em dezembro de 2017.  

O aumento do efeito estufa é gerado, principalmente, pelas indústrias, a queima de 

combustíveis fósseis, além é claro, pela derrubada e queimada de florestas, eventos que de 

forma conjunta fazem com que a temperatura do planeta aumente, acelerando o derretimento 

das geleiras, o aumento dos níveis dos oceanos, haja intensificação do processo de 

desertificação, entre outros. Esse fenômeno é causado por gases como dióxido de carbono 

(produzido pela queima dos derivados de petróleo), gás metano, óxidos de nitrogênio (óxidos 

de azoto) e o ozônio troposférico.  

A camada formada por esses poluentes na atmosfera, geralmente é visível ao 

amanhecer e ao entardecer, um ton avermelhado no céu das grandes cidades, esses poluentes 

funcionam na realidade, como um isolante térmico do planeta Terra, é chamado de Smog, 

palavra de origem inglesa (smoke = fumaça + fog = neblina). O calor ou a radiação solar é 

retida nas camadas mais baixas da atmosfera, quando a luz solar atinge a Terra, logo esses 

raios são absorvidos pelos gases presentes na atmosfera, os quais passam a emitir de volta 

para a superfície terrestre radiação infravermelha (calor), aumentando a temperatura do 

planeta. Os gases que interagem com a radiação solar produzindo radiação infravermelha são 

chamados de Gases de Efeito Estufa ou GEE.  

Todos esses gases atuam de forma conjunto e sinérgica, amplificando seus efeitos não 

só localmente, mas à nível global. Os países industrializados são os maiores contribuintes do 

efeito estufa. Depois de décadas de negociação, o acordo do clima (COP 21), que tinha o 

apoio da União Europeia, do Brasil e outros grandes emissores, finalmente foi assinado em 

Paris em 12/12/2015:  

 

Os Estados Unidos ratificaram neste sábado (3) o acordo do clima assinado em 

Paris, segundo anunciou o presidente Brack Obama em uma cerimônia ao lado do 

presidente chinês Xi Jinping na China. O acordo também foi ratificado pelo 
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Parlamento chinês mais cedo, na madrugada deste sábado. Os dois países são os 

maiores poluidores do planeta (G1, 2016). 

 

O acordo, assinado em dezembro de 2015 durante a cúpula da ONU sobre mudanças 

climáticas, previa que os países deveriam trabalhar para que o aquecimento ficasse muito 

abaixo de 2ºC, buscando limitá-lo a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.  Nesse 

acordo, USA se comprometia a reduzir em 28% sua produção de gases de efeito estufa, além 

de transferir cerca de US$ 3 bilhões para países pobres como forma de ajudá-los nos desafios 

contra as mudanças climáticas. 

O presidente Donald Trump anunciou a saída dos USA do Acordo de Paris sobre 

mudanças climáticas assinado em 2015, pelo seu antecessor o ex-presidente Brack Obama. O 

desembarque dos americanos, segundo maior produtor mundial de gases de efeito estufa, 

poderá dificultar ou até mesmo minar o acordo internacional, o primeiro da história em que os 

195 países membros da ONU se comprometeram a reduzir suas emissões. Conforme 

declaração do presidente Trump: 

 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (1º) a 

saída de seu país do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, mas prometeu 

negociar um retorno ou um novo acordo climático em termos que considere mais 

justos para os americanos. Ele disse que o atual documento traz desvantagens para 

os EUA para beneficiar outros países, e prometeu interromper a implementação de 

tudo que for legalmente possível imediatamente (O GLOBO, 2016). 

 

Segundo levantamentos realizados por várias universidades e centros de pesquisa de 

diferentes países do mundo, a saída dos EUA do Acordo de Paris poderá acrescentar 3 bilhões 

de toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitido por ano no território americano, na 

atmosfera, aumentando a temperatura da Terra entre 0,1º e 0,3º C até o final do século. 

A questão dos GEE é um dos importantes temas diretamente ligados à indústria 

petroquímica, grande geradora em todos os processos: extração, refino e distribuição. Por esse 

motivo, a Petrobras deve analisar de forma sinérgica os efeitos da instalação do Comperj e os 

problemas que podem ocorrer em função da quantidade das atividades na região.  

O petróleo é altamente poluente, está comprometido desde a extração até a utilização 

na forma dos mais variados tipos de combustível (querosene, nafta, gasolina, diesel, gás 

natural), ao tempo que traz a urbanização e o inegável desenvolvimento social. O processo de 

industrialização e a demanda global pelo óleo acentuado pela popularização do automóvel, 

transporte rodoviário de carga e passageiros, ampliaram e intensificaram os efeitos da 

poluição. Esse recurso mineral se tornou um elemento poluidor e ponto focal dos 
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ambientalistas, cientistas e demais interessados na preservação das espécies vegetais, animais 

e do planeta. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) trouxe dados alarmantes sobre poluição em 

2016, como o fato de que em 2012 “(...) quase 12% de todas as mortes no mundo foram por 

causa da poluição dentro e fora de casa. Em geral desencadeadas por infartos, AVCs, câncer 

de pulmão e outras doenças respiratórias” (VEDOVA, 2016). O estudo da OMS colheu 

amostras do ar em mais de 3.000 localidades e observou que apenas 10% das mortes não 

aconteceram em regiões mais pobres. Destacando o que classificou como “emergência 

sanitária”, a OMS recomenda voltar os investimentos para energia limpa e transporte 

ecológico. Cabe salientar que “Os principais agentes de irritações no sistema respiratório são 

as chamadas PM10, partículas inaláveis compostas por substâncias como dióxido de enxofre, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, ozônio e chumbo” (BARBOSA, 

2016). 

Na publicação do relatório Meio Ambiente Saudável, Povo Saudável (Healthy 

Environment, Healthy People) em 2016, na Assembleia do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA - em inglês: United Nations Environment Programme (UNEP)), 

em Nairóbi, no Quênia, a OMS estimava que “(...) aproximadamente 23% de todas as mortes 

prematuras no mundo são causadas por problemas de degradação ambiental, com número 

estimado em 12,6 milhões de mortes no ano de 2012”, segundo informou a EBC Agência 

Brasil (NITAHARA, 2016). 

 

 

1.1 CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO 

 

 

O petróleo sempre mobilizou a sociedade brasileira. Tema importante para a soberania 

nacional e recorrente ao discutir o desenvolvimento do país, a atividade petrolífera traz um 

alerta desde a primeira metade do século XX. É indubitável que a extração do petróleo gera 

impactos ambientais e sociais tanto diretamente quanto indiretamente. Uma vez que essa 

atividade de intervenção do meio ambiente para extração de um recurso natural está associada 

a potenciais impactos socioambientais. 

O petróleo no seu estado natural é sempre uma mistura complexa de diversos tipos de 

hidrocarbonetos contendo também proporções menores de contaminantes (enxofre, 

nitrogênio, oxigênio e metais). Os contaminantes são considerados como impurezas e podem 
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aparecer em toda a faixa de ebulição (destilação) do petróleo, mas tendem a se concentrar nas 

frações mais pesadas. 

Os diferentes tipos de petróleo de acordo com suas características químicas, são 

classificados em parafínicos (ou alcanos) aqueles formados por hidrocarbonetos de cadeias 

carbônicas retilíneas, ramificadas ou não, apresentando ligações simples entre os átomos de 

carbono e apresentam cerca de 90% de alcanos. Os naftênicos (ou ciclo-alcanos) são 

formados por hidrocarbonetos de cadeias carbônicas fechadas (cíclicas), apresentam ligações 

simples entre os seus átomos de carbono. Os chamados aromáticos são formados por 

hidrocarbonetos que contenham núcleos aromáticos ou núcleo benzênico. 

Os principais contaminantes presentes no petróleo, também chamados de 

heteroátomos são aqueles que apresentam na sua estrutura os seguintes átomos: de enxofre 

(S), nitrogênio (N), oxigênio (O) e além de metais como, níquel (Ni), ferro (Fe), cobre (Cu), 

sódio (Na) e vanádio (V), podendo inclusive estarem combinados de variadas formas.  O 

enxofre (S) é um dos contaminantes presente nos vários tipos de petróleo, geralmente na 

forma de ácido sulfídrico ou gás sulfídrico (H2S), gás anestésico presente em grandes 

concentrações é altamente tóxico e letal.  

Os contaminantes sulfurados causam problemas em várias etapas dessa cadeia, seja no 

manuseio, transporte e no uso de derivados em que estão presentes. Para garantir baixo teor de 

enxofre no óleo diesel, chamado de S-10 (no máximo 10mg/kg de enxofre), a Petrobras 

realizou grandes investimentos.  Nas refinarias foram efetuadas reformas metalúrgicas, 

modernização nos polos de suprimento das distribuidoras de combustível, no sistema de dutos 

da Transpetro, tais como, uso de válvulas de bloqueio de alta eficiência, eliminação de pontos 

mortos nos dutos e além de modernos sistemas de controle de interfaces, entre outros. 

O enxofre presente no petróleo, gás e seus derivados, reduzem a eficiência dos 

catalisadores durante os diferentes processos nas refinarias, no transporte provocam corrosão 

em oleodutos e gasodutos, os derivados que apresentam altos teores de enxofre e seus 

compostos presentes em combustíveis ampliam a poluição ambiental. 

O capitalismo tem na indústria o carro-chefe e atividade econômica de vanguarda, fato 

que acarreta uma série de transformações no território onde instalam suas unidades de 

negócio. A cadeia produtiva de petróleo concentra todas as atividades relacionadas com o 

fluxo e transformação de mercadorias desde a extração de matéria-prima até o combustível 

final utilizado pelo consumidor.  Nesta cadeia podemos acompanhar as diferentes etapas, bem 

como, os respectivos fluxos de informações, a figura 1, apresenta o esquema simplificado da 

cadeia produtiva de petróleo. 
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Figura 1 - esquema Simplificado da cadeia produtiva de petróleo.  

 
 

O fluxo desses produtos através da cadeia de produtiva ou cadeia de valor de petróleo, 

a etapa inicial começa com os trabalhos e as pesquisas de sísmica, passando pela perfuração 

dos poços e a exploração ou produção, a importação de petróleo é uma alternativa do 

processo. Uma complexa infraestrutura se faz necessário, como pudemos visualizar no 

esquema simplificado, a passagem no parque de refino, nas bases de distribuição e pelos 

canais de comercialização, até os consumidores finais.  

A localização de uma refinaria é estratégica e fundamental para o sucesso do negócio, 

tais como: proximidade das áreas produtoras de petróleo, grandes centros consumidores de 

derivados, logística de distribuição, entre outros. Ações que reduzem custos de transporte, 

garantem disponibilidade de produtos nos principais centros de consumo e, principalmente, 

aumentam as margens de lucro do negócio.  

O setor petrolífero, particularmente o refino, também conhecido como downstream, 

destaca-se pelo grande consumo de recursos naturais, diferentes unidades de processamento, 

infraestrutura dutoviária ou midstream, forte potencial poluidor e alto risco de suas atividades 

que podem levar a variados tipos de dano. Em termos didáticos, a indústria petrolífera, pode 

ser dividida em três grandes áreas de atuação, são elas: Upstream, Midstream e Downstream.   

A fase de exploração ou Upstream caracteriza-se pelas atividades de busca, 

identificação e localização das fontes de óleo para prospecção. Nesta etapa podemos chamar 

assim, são realizados os levantamentos e pesquisas geológicas e geofísicas (G & G) 
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necessárias para exploração dos possíveis locais (sites); insere-se a procura de potenciais 

campos subterrâneos ou submarinos de petróleo bruto e gás natural.  

Neste segmento, também estão incluídos a obtenção de locações e permissões dos 

proprietários de terras para perfurar, entre outras. Podemos acompanhar na figura 2, os 

levantamentos geológicos e geofísicos necessários a cadeia produtiva de petróleo. 

 

Figura 2 - levantamentos e pesquisas geológicas e geofísicas (G & G) 

 
Fonte: PETROBRAS, 2014. 

 

O processo compreende a emissão de sinais sísmicos por um navio sísmico com fonte 

de energia acústica que após sua propagação em direção as camadas geológicas profundas, 

refletem e voltam às estações sísmicas no assoalho oceânico onde são registrados. Estes 

registros são enviados aos centros de processamento sísmico e após processamento 

especializado permitem a radiografia do subsolo, revelando informações sobre os 

reservatórios. A comparação entre os dados adquiridos em momentos distintos possibilita 

reconhecer as propriedades dinâmicas dos reservatórios como saturações de fluidos e pressões 

distribuídas espacialmente ao longo do campo. 

Quanto a prospecção, podemos inferir que corresponde à atividade de localização de 

poços de petróleo, baseada na pesquisa geológica de bacias sedimentares. Nesta fase é 

analisada o potencial de produção de um determinado campo ou área, bem como é analisada a 

viabilidade econômica de exploração comercial. 

 Exploração e produção é a etapa seguinte, após a confirmação da viabilidade técnica e 

econômica de um determinado poço ou campo, quando é iniciado a atividade de retirada do 

petróleo ou gás natural do campo. Nessa etapa é feito um primeiro tratamento ou separação do 
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óleo bruto ou gás extraído para prepará-lo para o transporte. A figura 3 a seguir mostra a 

complexidade, magnitude e extensão do segmento de exploração de petróleo e gás natural em 

alto mar. 

 

Figura 3 - mostra a complexa operação de exploração de petróleo e gás natural off-shore 

 
Fonte: PETROBRAS, 2015. 

 

As atividades de produção offshore estão ligadas às reservas encontradas nos mares e 

oceanos, uma das etapas mais complexas devido à profundidade em que são encontradas as 

reservas de petróleo e gás. Os trabalhos de perfuração necessitam de alta tecnologia e 

volumosos investimentos para financiar os gastos nesta etapa, assim como um severo sistema 

de segurança para evitar os riscos de explosão, incêndios e derramamento de óleo.  

Atualmente, a tecnologia é capaz de minimizar os riscos de acidentes, mas não os eliminar 

totalmente. 

O transporte, etapa importantíssima desse processo é a transferência do óleo bruto 

extraído dos poços ou campos para as unidades de processo ou refinarias onde serão 

produzidos os seus principais derivados, no caso do gás natural, o transporte é feito entre as 

regiões produtoras e os centros consumidores.  

Essa movimentação e logística pode ser feito de diversas maneiras, destacando-se o 

transporte por via marítima e o transporte através de dutos (popilines).  

Na figura 4 podemos visualizar a complexidade segmento de Midstream ou logística 

de petróleo e gás, bem como, as diferentes interfaces com os outros setores. 
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Figura 4 - Midstream ou Logística de petróleo e gás 

 
Fonte: KOMPASIANA, 2017. 

 

Nesta fase, conhecida como de logística, estão incluídos principalmente, os setores de 

transporte, armazenamento, distribuição e comercialização dos derivados e dos insumos 

(matérias-primas petróleo ou gás) até as refinarias ou aos diferentes tipos de consumidores. 

A distribuição ou logística é a etapa responsável pelo armazenamento, transporte e 

comercialização, fase importante que agrega grande valor ao processo. As atividades são 

concentradas nos insumos básicos Petróleo ou gás e dos diversos derivados produzidos nas 

refinarias, conduzindo até os grandes consumidores ou os agentes que compõem a revenda. 

Etapa exercida pelos postos de revenda e pelos Transportadores Revendedores Retalhistas 

(TRR’s), agentes responsáveis pela venda de parte dos derivados aos consumidores finais, nos 

casos em que a comercialização não é realizada diretamente pelas distribuidoras. 

A Distribuição é a atividade ligada principalmente ao comércio, seja no atacado com 

uma rede própria varejista ou envolvendo diretamente os grandes consumidores, como por 

exemplo, grandes indústrias, termoelétricas, siderúrgicas, entre outras. Essas empresas são 

altamente especializadas nas atividades de distribuição do setor de petróleo e gás, atuam na 

aquisição de produtos à granel, revenda por atacado para rede própria varejista ou grandes 

consumidores. Atividades que dizem respeito não somente à comercialização, mas também, a 

aquisição, armazenamento, transporte e o controle de diferentes derivados de petróleo. 

Dentro dessa grande rede estão os meios de transporte como: ferroviário, rodoviário, 

dutoviário, marítimo, aéreo; os produtores de combustíveis, como a Petrobras e algumas 

petroquímicas. A logística de distribuição executa um importante papel na atividade de 

transporte, visto que, para explorar as economias de técnicas de escala, as empresas 
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petrolíferas precisam dispor de um amplo número de pontos ou postos de vendas para 

atenderem ao mercado, uma logística de apoio, em termos de bases de armazenamento e 

distribuição de derivados.  

Essa base de distribuição de combustíveis são instalações adequadas em termos de 

capacidade, segurança e facilidades de apoio necessárias para o recebimento de derivados de 

petróleo, bem como, o armazenamento, mistura, embalagem e distribuição, em cada uma das 

diferentes áreas do mercado de derivados do petróleo e gás.  Esses estoques de produtos 

refinados são transportados para as bases primárias das diversas empresas distribuidoras 

atuantes no mercado, que distribuem para as bases secundárias, dessa forma é possível o 

abastecimento das regiões mais remotas do Brasil. 

Neste contexto, verificamos mais um segmento da cadeia de produtiva de petróleo e 

gás, dentro do mercado de combustíveis. As bases primárias ou principais, como são 

conhecidas são aquelas que recebem os produtos diretamente dos produtores, os produtos não 

passam por outra base, geralmente estão localizadas junto às refinarias, petroquímicas, 

terminais portuários ou terminais de polidutos. As bases secundárias, ao contrário, recebem os 

produtos transferidos das bases primárias ou de outras bases secundárias. 

Essas bases, ainda podem ser próprias, quando pertencerem a uma mesma 

distribuidora; ou a um pool, onde cada empresa distribuidora participa com um percentual de 

investimento.  As bases podem ser operadas por terceiros, quando a empresa distribuidora não 

possui ativo, somente o produto a ser movimentado, e depende de terceiros para viabilizar a 

movimentação de seus produtos.  

Depois de extraído e tratado no campo de produção, o petróleo ou o gás, seguem para 

uma refinaria, onde serão transformados numa série de derivados que devem atender as 

necessidades dos diferentes e complexos consumidores desse mercado.  

 

 

1.1.1 Cadeia produtiva de petróleo e gás 

 

 

As refinarias constituem o mais importante exemplo de plantas contínuas de 

multiprodutos, em geral, processam um ou mais tipos de petróleo, produzindo uma série de 

produtos derivados. As unidades de processamento de gás natural (UPGN), também são 

processos de refino cuja matéria prima é o gás úmido ou gás não associado.  
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A cadeia produtiva do petróleo envolve todas as atividades logísticas relacionadas a 

um planejamento integrado que vai da produção, armazenagem, transportes, refino, 

distribuição e comercialização.  

O gerenciamento é feito a partir de uma série de informações, tais como, relativas às 

demandas dos produtos finais, capacidades de refino, volumes de petróleo e derivados, 

disponibilidades de transportes e condições comercias dos produtos.   

Cada refinaria projeta seus processos de refino de acordo com o mercado de forma a 

produzirem seus derivados demandados pelos seus diferentes públicos.  A cadeia produtiva do 

petróleo está segmentada em quatro grandes grupos: refino, distribuição, indústria 

petroquímica e indústria de transformação.  

Na figura 5, mostra um esquema simplificado da cadeia produtiva de petróleo e gás. 

 

Figura 5 - Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás 

 
Fonte: Autor, 2017 

 

O conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido como instrumento que permitisse 

uma visão sistêmica e integrada de todas as atividades integrantes dessa cadeia de petróleo e 

gás. A proposição é que a produção de bens e serviços possam ser representados em um 

sistema, onde os diversos agentes estão interconectados por fluxos de materiais, de capital e 

de informação. O objetivo central é suprir o mercado consumidor e seus diferentes públicos 

com os produtos dessa cadeia reduzindo custos de logística e maximizando os lucros. 
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1.1.2 Refino ou downstream 

 

 

O refino de petróleo é uma atividade da primeira geração do complexo petroquímico 

realizado a partir da destilação até o tratamento de derivados e separação de petróleo. Um dos 

principais processos do refino é a destilação atmosférica ou à vácuo, onde produtos mais leves 

ou mais voláteis, são separados daqueles considerados mais pesados ou menos voláteis. O 

processo utiliza catalisadores para produção de nafta com alto índice de octanas e produção de 

hidrocarbonetos aromáticos e para retirada dos componentes indesejados dos derivados. 

O refino é conhecido como downstream, nessa etapa da cadeia produtiva ocorre a 

transformação do petróleo em produtos finais ou derivados de alto valor agregado.  Diferentes 

processos de separação e transformação do petróleo, são aplicados e novas frações ou 

produtos desenvolvidos, correspondendo a um determinado tipo específico de derivado. Nem 

todos os produtos provenientes do petróleo, serão gerados de uma só vez e na maioria das 

vezes dentro de um mesmo processo de refino, como exposto a figura 6, o fluxograma 

integrado de óleo e gás, mostrando os produtos finais, as interfaces com a Petroquímica e as 

demais indústrias de transformação. 

 

Figura 6 - Fluxograma Simplificado Integrando os Produtos Finais do Refino e de uma UPGN 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Nesse fluxograma integrado da cadeia produtiva do petróleo e gás, visualizamos 

alguns de seus principais produtos, desde o refino até a indústria de transformação e de 
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produtos petroquímicos. Verificamos a complexidade e a demanda desse segmento por uma 

grande rede complementar de bens e serviços de alto valor agregado. Proveniente de vários 

outros setores da economia e da indústria, como por exemplo: metalomecânica, 

eletroeletrônica, automação, transporte, energia, naval, têxtil, siderurgia, plásticos e matérias 

especiais, tecnologia da informação, construção, manutenção, entre outros. 

O processo é realizado nas refinarias onde serão produzidos os diversos tipos de 

combustíveis óleo diesel, óleo combustível, GLP, gasolina e querosene, além de outros 

derivados como as parafinas, a nafta petroquímica, os lubrificantes, o gasóleo, o asfalto, os 

solventes, o propeno, o propano, o coque, entre outros, que serão utilizados como insumos 

nos diferentes segmentos das indústrias participantes dessa cadeia produtiva.  

Alguns desses derivados em função de suas características físico-químicas, são 

classificados como energéticos e chamados de combustíveis devido a sua capacidade de 

gerarem energia térmica, na forma de calor ou luz, porque entram em combustão na presença 

do ar, movimentando motores, esses combustíveis também são classificados em leves, médios 

e pesados.  

O refino de petróleo no Brasil começou antes mesmo do descobrimento de óleo em 

território nacional, evento que acontece apenas em 1934. A primeira refinaria registrada no 

Brasil foi a Destilaria Riograndense, instalada na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do 

Sul, em 1932, um investimento em conjunto que reuniu brasileiros, argentinos e uruguaios, 

operava em processo descontinuo, por batelada com petróleo importado do Equador, 

transportado pela Argentina.  

Em 1935, Argentina proibiu o trafego de óleo para outros países em seus portos, 

mudando a logística de importação que passou a ser feita através do porto de Rio Grande 

(RS). Essa mudança e as condições do mercado resultaram na construção da Refinaria 

Ipiranga, inaugurada em 1936, próxima ao porto.  

Neste mesmo ano foi inaugurada a Refinaria Matarazzo, em São Caetano (SP). Com o 

evento da Segunda Guerra Mundial, surgiram vários problemas de abastecimento nas 

refinarias devido à dificuldade de importação de petróleo. 

No início dos anos 1950, no Brasil e o mundo, um novo produto ganhou notoriedade e 

enorme demanda, um dos mais importantes derivados do petróleo: o plástico. O consumo 

cresceu rapidamente, sinalizando a necessidade premente de estabelecer e desenvolver a 

petroquímica para atender à demanda nacional, crescia consistentemente o volume de 

importações para atender ao mercado interno.  
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Neste período, o clima desenvolvimentista e modernizador imperava, a alternativa foi 

a criação dos principais polos petroquímicos e integrados às centrais produtoras de matéria-

prima, concentradas em quatro polos petroquímicos principais.  

 

 

1.1.3 Polos Petroquímicos Brasileiros 

 

 

Cada polo petroquímico tem um único produtor de primeira geração, também 

chamado "centro de matérias-primas", e vários produtores de segunda geração que compram 

insumos do centro de matérias-primas. Podemos visualizar a localização dos principais polos 

no território nacional, destacados na figura 7. 

 

Figura 7- Polos Petroquímicos Brasileiros 

 

Fonte: Multifoco, 2009. 

 

A indústria petroquímica brasileira teve origem e consolidação nos governos militares, 

neste período, foi criado pela ditadura militar, uma campanha de apelo nacionalista sem 

precedentes, que a utilizava como slogans: “Este é um país que vai pra frente”, “Brasil 
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grande”, “Brasil ame-o ou deixe-o”. Vários programas de incentivo à indústria nacional, 

substituição às importações, além de anúncios de grandes projetos de impacto, como a 

construção de grandes hidrelétricas, a maior delas a de Itaipu, entre outras.  

A Petrobras criou em 1967, a empresa estatal, holding denominada Petrobras Química 

(Petroquisa), atendendo a determinação presidencial do Decreto 61.981, que teve importância 

estratégica decisiva na integração e desenvolvimento das indústrias química e petroquímica 

no território nacional, além da criação de novas empresas, na integralização do capital, e 

participando ativamente na gestão das principais empresas que deram origem aos polos 

petroquímicos.  

O Estado teve forte ação nesse segmento, atuando politicamente e oferecendo linhas 

de crédito subsidiado do BNDES, restringiu importações e ofereceu o insumo básico a nafta a 

preços atrativos, subsidiados pela Petrobras. Nas décadas de 1970 e 1980, foram construídos 

no país os principais polos petroquímicos, como Capuava (SP) em 1972, e posteriormente, 

Camaçari (BA), em 1978; Triunfo (RS), em 1982; e o Polo de Duque de Caxias (RJ), em 

2003, para atender a grande oferta de gás proveniente da Bacia de Campos (RJ) (MAIA, 

2006). 

A atual estrutura do setor petroquímico brasileiro ainda reflete o plano do governo 

brasileiro, elaborado no período militar, na década de 1970, estabelecer e desenvolver o setor 

petroquímico nacional para atender aos mercados brasileiros. Os produtores de primeira e 

segunda geração, inclusive a companhia central (produtora de 1ª. Geração), ficam situados 

próximos uns dos outros, para facilitar a logística, de maneira a possibilitar o uso comum de 

instalações, tais como utilidades4, e a viabilizar a entrega de matéria-prima ou insumos. 

Dentro desse conceito, estão o Polo Petroquímico de São Paulo, localizado em 

Capuava, no estado de São Paulo, onde está situado a unidade de craqueamento da 

Petroquímica União. O polo petroquímico de Camaçari, no estado da Bahia, está situado a 

unidade de craqueamento da Companhia. O Polo Petroquímico de Triunfo, no estado do Rio 

Grande do Sul, está localizado a unidade de craqueamento da subsidiária Copesul.  

O Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, localizado em Duque de Caxias, estado do 

Rio de Janeiro, onde está a unidade de craqueamento da Rio Polímeros (Riopol), que 

apresenta uma peculiaridade, foi a primeira planta petroquímica integrada a usar gás natural 

no País. O Polo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), atualmente com suas obras 

paralisadas também está sinalizado na figura 7. 

                                                 
4 Utilidades ou facilidades são unidades complementares aos processos, como tratamento de água, geração de 

vapor e energia elétrica, entre outros. 
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A principal matéria-prima da cadeia petroquímica é a nafta, seguida do gás natural. 

Simplificando o processo, a nafta ou gás são submetidos inicialmente pelo processo chamado 

de craqueamento, em que ocorre a quebra de grandes cadeias de carbono, resultando em 

produtos petroquímicos básicos, tais como eteno, propeno e aromáticos. São produtos 

utilizados como matéria-prima com rendimentos variados, determinando um blend 

diferenciado de produtos (MACHADO, 2012). 

A cadeia petroquímica é organizada em produtos de primeira, segunda e terceira 

geração com base na fase de transformação de várias matérias-primas ou insumos 

petroquímicos. Representa a transformação de subprodutos do refino do petróleo bruto, 

principalmente nafta ou gás natural, em bens de consumo e industriais utilizados para diversas 

finalidades (MACHADO, 2012) 

São três os estágios, ou gerações, da atividade das indústrias petroquímicas, segundo 

descrição de Machado (2012, p. 17): 

 

1) as indústrias de 1ª geração, a petroquímica básica, são responsáveis pela produção 

dos insumos principais, como eteno (produção brasileira, representava 3% da mundial/2002), 

propeno, butadieno etc.; 

 

2) as indústrias de 2ª geração, que transformam os produtos básicos, por meio de 

processos de purificação e adição de outros materiais em produtos petroquímicos finais, a 

exemplo do polipropileno, polivinicloreto (PVC), poliésteres (náilon) etc.; 

 

3) as indústrias de 3ª geração, onde os produtos resultantes da indústria de 2ª geração 

são quimicamente ou fisicamente modificados, dando origem a produtos de consumo, tipo 

sacola plástica, mochilas, canetas etc.  

Pode-se visualizar no fluxograma da Figura 8 que a petroquímica é a área da química 

relacionada aos derivados de petróleo e sua utilização na indústria. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxo de produtos petroquímicos da 1ª à 3ª geração  
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Fonte: BRASKEM (2016)  

 

A primeira geração do complexo petroquímico contém petroquímicos básicos, 

produtos resultantes da primeira transformação de nafta, gás natural, etano e outros por 

processos de craqueamento a vapor e reforma catalítica. Os principais produtos primários são 

as olefinas, como o eteno, propeno e butadieno e os aromáticos como benzeno, tolueno e 

xileno. A seguir, são produzidos ainda solventes e combustíveis.  

As empresas localizam-se, em geral, próximas ao mercado consumidor, organizando-

se em polos, também chamados de clusters para aproveitar as sinergias de infraestrutura e de 

integração operacional, para minimizar os custos e otimizar os lucros. As unidades que 

formam um polo podem estar empresarialmente integradas ou não, principalmente, as de 

primeira e de segunda geração. 

A cadeia produtiva da indústria do refino de petróleo pode ser organizada como já 

descrevemos em três blocos concentrando, na cadeia principal, a primeira geração do 

complexo petroquímico, e apresentando, a jusante, a segunda parte da terceira geração, 

baseando-se no processo de transmutação de várias matérias-primas chamadas de insumos 

petroquímicos. 
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Esses subprodutos, provenientes do refino do petróleo bruto, especialmente nafta ou 

gás natural, são transformados em bens de consumo dos mais variados e industriais e 

utilizados para diversos propósitos. Portanto, produtos considerados nobres que, após 

passagem pelo processo de craqueamento5, redundam em petroquímicos básicos, como eteno, 

propeno e aromáticos. 

As empresas de primeira geração são chamadas de centrais petroquímicas e, por 

facilidade de logística de suprimentos, localizam-se em geral perto das fontes de matéria-

prima: as refinarias de petróleo e campos de produção de gás natural.  

No Brasil, os produtores de primeira geração são denominados craqueadores, visto que 

têm como atividade principal fracionar ou craquear a nafta ou o gás natural, seus principais 

insumos, transformando-os em petroquímicos básicos. Esses craqueadores compram a nafta, 

principalmente da Petrobras e de outros fornecedores no exterior. Quanto aos craqueadores, 

cuja base é o gás, estes têm a totalidade do insumo fornecido pela Petrobras. Os 

petroquímicos básicos produzidos a partir de nafta são as olefinas,6 principalmente eteno, 

propeno e butadieno; além de aromáticos, tais como benzeno, tolueno e xilenos. 

O principal processo para produção de eteno é o craqueamento de hidrocarbonetos, 

que responde por 98% da produção global. O gás eteno também pode ser obtido nas refinarias 

de petróleo obliquamente da recuperação das correntes do gás ou através do etanol e do 

carvão. As demais matérias-primas básicas, como gasóleo, condensados, GLP etc. têm pouca 

representatividade no consumo dessa indústria. 

Nas empresas de segunda geração, são produzidas resinas termoplásticas como 

polietilenos e polipropilenos e produtos intermediários, resultantes do processamento de 

produtos de primeira geração, como monocloreto de vinila (MVC), estireno, acetato de vinila, 

diisocianato de tolueno (TDI), óxido de propeno, fenol, caprolactama, acrilonitrila, óxido de 

eteno, ácido acrílico etc. Esses intermediários são transformados em produtos finais 

petroquímicos, como cloreto de polivinila (PVC), poliestireno, acrilonitrila-butadieno-estireno 

(ABS), resinas termoestáveis, polímeros para fibras sintéticas, elastômeros, poliuretanas, 

bases para detergentes sintéticos e tintas.  

A terceira geração petroquímica cuida da transformação plástica, composta por um 

grande número de empresas, a maioria de pequeno porte, localizadas na ponta do segmento, 

                                                 
5 Processo químico que transforma frações de cadeias carbônicas maiores em frações com cadeias carbônicas 

menores. Esse processo é chamado de craqueamento, conhecido como cracking. A palavra craqueamento, vem 

do inglês, to crack, que significa quebrar (NÓBREGA, 2014). 

6 O termo olefina significa oleoso, pois os alcenos, ao reagirem com halogênios, geram compostos de aspecto 

gorduroso, do latim oleum = óleo + affinis = afinidade.  
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ou seja, perto do mercado consumidor e atendendo a um grande número de setores. Estas 

empresas transformam as resinas plásticas para outras empresas ou para o consumidor final, 

produzindo fibras têxteis, materiais para construção civil, autopeças, embalagens e utilidades 

domésticas.  

O processo de craqueamento admite grande variedade de hidrocarbonetos como 

insumo, cuja origem podem ser: o gás natural, tipo etano, propano e butano ou, como 

dissemos, o petróleo utilizando a nafta ou condensado. A utilização de diferentes tipos de 

matéria-prima resulta em diferentes produtos no processo de fracionamento. Quando 

comparadas às plantas petroquímicas baseadas em gás natural, as unidades baseadas em nafta 

necessitam de vultosos investimentos, devido à maior complexidade dos processos 

produtivos. A Figura 9 mostra um comparativo de um cracker base etano e base nafta –  

rendimento e produtos. 

 

Figura 9 – Comparativo de cracker base etano e base nafta versus o 

rendimento de produtos 

 
Fonte: ABQUIM (2015) 

 

A petroquímica ao longo das últimas duas décadas representou cerca de 60% da 

indústria química do Brasil. Em termos numéricos, é equivalente a 13% do PIB da indústria 

brasileira de transformação; representando, aproximadamente, 310.000 empregos diretos e 

permitindo aos municípios onde estão instalados recolher cerca de 15% de taxas e impostos 

do total dos setores produtivos (PETROBRAS, 2015). 

A indústria petrolífera é composta por centenas de empresas de diferentes tamanhos ao 

longo da cadeia produtiva, havendo forte concentração e verticalização, cujas atividades 
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possuem amplitude global, com multiprodutos, processos contínuos, numa atividade intensiva 

em capital e escala.  

Dentre as atividades econômicas, a petroquímica em especial acarreta diferentes 

impactos no meio ambiente, resultado de seus diferentes processos, emissão atmosférica, 

efluentes hídricos e a geração de resíduos sólidos. Caso os impactos de seus processos não 

sejam considerados, os efeitos tecnicamente minimizados, a degradação ambiental, social e 

econômica deixa de ser hipótese e passam a ser um dano consumado. 

 

 

1.1.4 Breve histórico: grandes projetos da petroquímica  

 

 

A história recente e a leitura de grandes construções das décadas de 1950 remetem a 

evidências replicadas em grandes projetos da petroquímica ao longo dos tempos. Como nas 

construções da Refinaria de Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, a Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP) e a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), em Duque de 

Caxias (RJ); além daquelas do final da década de 1960, como a Refinaria Alberto Pasqualine 

(Refap/RS), e a Refinaria Gabriel Passos (Regap/MG), cujos impactos forneceram subsídios 

para uma análise da situação dos municípios, que hoje se habilitam a sediar ou sediam os 

GPIs.  

As grandes obras e construções da área de petróleo e gás implantadas na década de 

1950 e 1960 seguiram esse princípio. Um exemplo é a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), 

localizada no município de São Francisco do Conde (BA), no futuro bairro de Mataripe, 

construída na década de 1950 com mão de obra de pescadores, marisqueiros, trabalhadores 

rurais e migrantes de regiões e Estados vizinhos. Ali já se observava o fenômeno da migração 

interestadual de grandes contingentes de trabalhadores atrás de emprego nos grandes 

empreendimentos em processo de instalação (MAIA, 2006). 

Detalhe que chama a atenção na obra da RLAM foi a construção de uma vila para 

abrigar os primeiros trabalhadores, além do canteiro de obras, havia açougue, farmácia e um 

barbeiro. Logo após o término da obra, o bairro de Mataripe cresceu a partir de um núcleo 

agrário, uma grande fazenda abandonada, para onde logo algumas comunidades se foram 

dirigindo e se instalando, dentro da área de influência direta da refinaria (OLIVEIRA, 2009). 

http://www.sinonimos.com.br/resultante/
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A Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), localizada no município de Cubatão (SP), 

outra contemporânea, instalada no meio da década de 1950, época de grandes construções, 

principalmente no Sudeste.  

O fenômeno da migração se repete, ou seja, um grande contingente de trabalhadores 

saídos da Região Norte e principalmente do Nordeste exilados da seca que castigava a região 

partia em busca dos benefícios do óleo negro. Buscavam sobreviver fugindo do fenômeno 

climático da seca por melhores condições de vida e colocação nos grandes empreendimentos 

da nova indústria em desenvolvimento. Houve um aumento abrupto na concentração de 

trabalhadores aliado à falta de planejamento urbano, resultando na formação de várias 

comunidades provisórias – onde se agravavam os problemas básicos do estabelecimento 

desordenado e desassistido de pessoas – em diferentes municípios para onde migravam as 

famílias.  

O bairro de Jardim das Indústrias, em Cubatão (SP), onde está situada a RPBC, é um 

exemplo clássico, várias comunidades carentes se instalaram ao lado da refinaria, criando 

áreas com sérios problemas de segurança, saneamento básico e deficiência dos serviços 

públicos, além de submetidas aos males da poluição local (PETROBRAS, 2015). 

A Refinaria Gabriel Passos (Regap), localizada no município de Betim, MG, 

construída da década de 1960, tem instalações presentes em dois municípios: Betim e Ibirité, 

de forma que a estrutura industrial está em Betim e, por meio de uma barragem em Ibirité, 

obtém o abastecimento de água utilizada nos diferentes processos industriais. Um detalhe 

importante evidenciado foi a ausência de comunidades carentes nas imediações e ao lado da 

refinaria. O município abriga uma das maiores montadoras do país, o que eleva 

consideravelmente o Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) e o Produto Interno Bruto 

(PIB) da cidade, embora apresente outras áreas com sérios problemas de saneamento básico, 

educação, saúde etc. (PETROBRAS, 2015). 

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), construída da década de 1960, localiza-se no 

bairro de São Luís, em Canoas, Rio Grande do Sul. Este município apresenta grande número 

de indústrias, terminais marítimos, além de várias universidades e instituições de ensino. O 

resultado desses dados são os bons indicadores socioeconômicos, que colocam o município 

em 3º lugar no ranking estadual e 38ª no ranking nacional. Não se evidencia a presença de 

comunidades carentes nas imediações ou imediatamente ao lado da refinaria, mas o município 

apesar dos bons indicadores apresenta áreas com sérios problemas de saneamento básico, 

educação, saúde etc. (PETROBRAS, 2015). 
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A Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) localizada no município de Duque de Caxias, 

RJ, construída no final da década de 1950, iniciou as atividades na década de 1960, mais um 

grandioso projeto da indústria petroquímica, obra orçada em 12 bilhões de cruzeiros, sendo 

posteriormente majorada para 14 bilhões de cruzeiros. As instalações industriais estão no 

distrito de Campos Elíseos, onde foram criados na época cerca de 7.000 empregos diretos e 

mais 600 empregos na construção da barragem e da adutora de Saracuruna, localizada no 

distrito de Xerém, ambos no município de Duque de Caxias (PETROBRAS, 2015). 

Com o objetivo de atender às crescentes exigências do mercado quanto à qualidade 

dos produtos e respeito ambiental, pois a preocupação com a sustentabilidade, ainda que não 

tivesse esse nome na época, começava a aglutinar pessoas e movimentos e pressionar as 

grandes obras com apoio da mídia, foram necessárias algumas mudanças no sentido de 

modernizar a Reduc, que recolhe, em média, cerca de R$ 1,2 bilhões de impostos por ano, a 

partir de 2007 garantindo a posição de mais importante indústria do Estado do Rio de Janeiro. 

Ao longo dos anos a refinaria passou por ampliações, modernizações, novos equipamentos, 

certificações, capacitação do corpo técnico, índices de segurança cada vez mais apurados, 

melhoria da qualidade, apoio às comunidades vizinhas e projetos socioambientais 

(PETROBRAS, 2015). 

Dentro desse processo de mudanças na refinaria de Caxias, foi criada a Unidade de 

Recuperação de Enxofre (URE), inaugurada no dia 8 de setembro de 1998, projetada para 

recuperar o enxofre contido nas correntes de gás ácido provenientes da Unidade de 

Hidrotratamento de Querosene de Aviação e Óleo diesel e da Unidade de Craqueamento 

Catalítico. O enxofre recuperado na URE é vendido como insumo para indústrias de 

fertilizantes, cosméticos, medicamentos e papel e celulose. 

Segundo a Petrobras, é uma das maiores do Brasil em capacidade instalada de refino 

de petróleo, representando 11,6% da capacidade total de refino do País. Depois de todos estes 

ciclos de crescimento, a REDUC se tornou a refinaria mais complexa do Sistema Petrobras 

(PERISSÉ, 2007). Porém, sua necessidade de crescimento objetivando aproveitar novas 

oportunidades ainda não cessou. Está prevista para os próximos anos uma sequência de novas 

unidades que vão conferir ainda mais competitividade a esta refinaria.  

 

 

 

1.1.5 Reduc, o polo gás químico e o parque industrial 
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A segunda maior refinaria do país, processa cerca de 242.000 barris de petróleo por 

dia, em 43 unidades que processam e transformam em 55 diferentes tipos de derivado, como 

gasolina, diesel, gás natural e de cozinha, querosene de aviação, lubrificantes, parafinas e 

propeno, tornando-a a mais complexa refinaria da Petrobras. A Reduc também se destaca por 

possuir o maior conjunto para a produção de lubrificantes do País, ou seja 80% da produção 

nacional (PETROBRAS, 2015). 

A Reduc abastece todo o Estado do Rio de Janeiro, além de parte do Estado de Minas 

Gerais e, por cabotagem, o mercado do Estado do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. 

Parte da produção é exportada. Caxias executa papel estratégico para o Rio de Janeiro, a 

refinaria é responsável pelo fornecimento de matéria-prima e utilidades para as indústrias 

reunidas no entorno, como a Petroflex (atual Lanxess), Polibrasil (Polibrasil Polímeros S/A) e 

Carborio (Carborio Industria e Comercio Ltda.).  

Em 2008, as reservas provadas de gás natural no Estado do Rio de Janeiro somaram 

173 bilhões de m³, representando 47,5% das reservas nacionais, enquanto a produção estadual 

foi de 24 milhões m³/dia de gás natural, alcançando 40,6% da produção nacional. O Estado 

deverá manter a capacidade atual de processamento de gás natural, já que foram feitos 

investimentos na ampliação e construção de novas Unidade de Processamento de Gás Natural 

(UPGN), instalações cujo objetivo é separar as frações pesadas ou ricas (propano e mais 

pesados) existentes no gás natural úmido produzido, gerando o chamado gás natural seco 

(metano e etano) e uma corrente de Líquido de Gás Natural (LGN). 

Para o tratamento do LGN e separação de seus componentes, entre os quais o propano 

e o butano que formam o gás liquefeito de petróleo (GLP) e as frações mais pesadas, 

conhecidas como gasolina natural, operando a partir de 2010, uma nova Unidade de 

Fracionamento de Líquidos de Gás Natural (UFL-II), instalada na REDUC, que tem 

capacidade para processar 5.350 m³/dia de LGN e dispõe de cinco esferas para 

armazenamento de produtos, sendo duas para LGN e três para GLP. 

No cenário de referência, a produção de gás natural seco resultante do processamento 

de gás úmido nos centros de transformação situados no Estado a previsão é de alcançar, em 

2020, o patamar de 6.347 milhões de m3, contra um consumo de 5.439 milhões de m³ nos 

diversos segmentos consumidores. 

O maior parque industrial do Rio de Janeiro fica no município, tendo empresas 

cadastradas como Texaco, Shell, Esso, Ipiranga, White Martins, IBF, Transportes Carvalhão, 

Sadia, Ciferal, entre outras. O segmento está mais concentrado nos setores de química e 

petroquímica, estimulados pela presença da REDUC, a segunda maior do país que possui um 
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Polo Gás-Químico e conta com a Usina Termelétrica (Leonel Brizola), conhecida como 

Termorio.  

 

 

1.1.5.1 Duque de Caxias e seus contrastes históricos 

 

A Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) embora seja a maior empresa do setor 

petroquímico no município e, a maior geradora de empregos, tem 70% de sua mão de obra 

importada de outros municípios do Estado o que compromete a inserção na economia local da 

riqueza produzida pela empresa. Fica, portanto a população local restrita a empregos indiretos 

gerados por empresas terceirizadas, cujas atividades são menos sofisticadas com níveis de 

remuneração menores.   

A dinâmica migratória levou à fixação do trabalhador e respectivas famílias em locais 

mais longínquos das cidades devido ao custo dos imóveis. E a uma busca constante e atual 

por melhores condições de vida, materializada na possibilidade de conseguir empregos, 

moradia e qualidade dos serviços públicos.  

Esse fenômeno de migração com a família e fixação junto ao local de trabalho foi uma 

constante nos anos 1950 e 1960, em função do processo desenvolvimentista de 

industrialização em vigor na época, fortemente concentrado na Região Sudeste em razão da 

proximidade dos grandes centros, dos portos e da infraestrutura mais desenvolvida 

(PETROBRAS, 2015). 

O processo é evidenciado em diferentes projetos, o crescimento abrupto da 

população, chegada de profissionais especializados de fora da região (devido ao déficit de 

técnicos locais), prostituição, drogas, violência, perda de qualidade de vida, entre outros.  

Aumento substancial no preço dos imóveis e do custo de vida local, que crescem 

descortinando um outro problema histórico que afeta a classe trabalhadora como a falta de 

moradia. Esse é um dos fatores que contribuem e intensificam o processo de favelização e 

aparecimento de regiões de periferia.  

Os trabalhadores são deslocados para bairros cada vez mais distante dos seus locais 

de trabalho e os custos com transporte que aumentam exponencialmente, amplificando o 

fenômeno conhecido como mobilidade urbana. 

O índice de desenvolvimento humano (IDH) é um indicador que permite mensurar o 

desenvolvimento de uma população além da dimensão econômica, conforme podemos 

acompanhar na Figura 10. 
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Figura 10 – IDH Municipal 

 

 
Fonte: PNUD (2013) 

 

Segundo o Pnud (2013), o acesso a bens e serviços públicos é a maneira mais rápida e 

eficaz de diminuir a distorção social e educacional de uma nação. Compete, portanto, aos 

governos investir de forma sistêmica, estratégica e sem desperdício os recursos públicos, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 

O gráfico 3, o gráfico compara o IDH de Duque de Caxias com a capital e com 

outros municípios da região, com os quais estabelece fronteiras, mostrando a posição que 

ocupam no ranking estadual. 

 

Gráfico 3 - IDH de Duque de Caxias X Capital e outros municípios da 

região 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Os dados do quadro acima constatam que, as condições de vida da população de 

Duque de Caxias, em relação aos demais municípios da região adjacente a ele não é boa, pois 

Duque de Caxias possui o terceiro pior IDH dentre os municípios vizinhos. 
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Estes indicadores sugerem que as condições materiais de vida são bastante 

desfavoráveis em todas as áreas do Município. Sabendo-se que a esperança de vida ao nascer 

em Duque de Caxias é de 67,49 anos (dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) / Fundação 

João Pinheiro (FJP)) e que o município possui a segunda maior economia do Estado, como 

possui um IDH que é o 56º do estado e o 1796º do Brasil? 

O fato de Duque de Caxias ter um PIB tão expressivo e uma colocação tão ruim no 

IDH-M é intrigante, logo, temos que questionar como é possível a geração de recursos 

substanciais, e tudo isso não refletir internamente na melhoria da qualidade de vida da 

população. A partir disto, indaga-se se: o cerne do desempenho social de Duque de Caxias, 

não estaria relacionado à gestão de seus recursos? 

A Região Sudeste, onde se situa o município de Duque de Caxias e o Estado do Rio 

de Janeiro, é a região geoeconômica mais importante do país, respondendo, juntamente com 

os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, por 55,4% do PIB brasileiro. O 

território fluminense, com uma área de 43.766,6 km², está dividido em 92 municípios 

agrupados em oito Regiões de Governo (Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte 

Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Região 

da Costa Verde).   

De uma forma geral, as capitais concentram especialmente atividades do setor de 

serviços, como bancos, financeiras comércio e administração pública.  Além das capitais, 11 

municípios se destacam na participação do PIB, todos com equilíbrio entre serviços e 

indústria, agregando 8,6% da renda do país: Guarulhos, Campinas e Osasco, todos em São 

Paulo têm cada, 1% do PIB nacional; São Bernardo do Campo (SP), 0,9%; Betim (MG), 

0,8%; Barueri e Santos (SP), 0,7% cada; Duque de Caxias e Campos dos Goytacazes (RJ) têm 

0,7% cada; São José dos Campos (SP), 0,6%; e Jundiaí (SP), 0,5%. 

A Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro continua concentrando 67,6% 

do PIB, apesar de ter perdido 7,5% em participação no período de 2002 a 2010. Já as Regiões 

Norte Fluminense (3,7%), Costa Verdes (1,8%) e Baixadas Litorâneas (1,1%) aumentaram 

suas participações no PIB. Já o município do Rio de Janeiro, com 46,7%, teve a maior 

participação, e São José de Ubá, a menor 0,02%. Estes dados são uma ferramenta de análise 

setorial, para estudos e planejamento do desenvolvimento sustentável. 

Em relação ao desempenho municipal em 2010, cinco municípios se destacaram na 

liderança das participações no PIB do Estado, mantiveram suas posições no ranking e 

concentraram 64,9% da economia fluminense, contra 66,3% em 2009: Rio de Janeiro (48,2% 
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em 2009 e 46,7% em 2010); Duque de Caxias (6,9% e 6,5%); Campos dos Goytacazes (5,7% 

e 6,2%); Niterói (2,8% e 2,7%); e Macaé (2,7% e 2,8%). 

 A perda de participação do Rio de Janeiro refletiu, em parte, a moderada 

recuperação do setor extrativo mineral na maior parte dos municípios produtores de petróleo. 

Já o município de Duque de Caxias sofreu com o aumento nos preços desta matéria prima, 

que impactou a atividade de refino, na medida em que expandiu os custos intermediários, 

reduzindo o valor adicionado do município. A participação do interior retomou sua trajetória 

de ascensão, passou de 51,8% para 53,3%, registrando acréscimo de 1,5 %.  

A Região Metropolitana continuou a ter participação preponderante, com 69,1% em 

2009 e 67,6% em 2010.  Dentre as demais regiões, cinco melhoraram seu desempenho: Norte 

Fluminense (10,3% em 2009 e 11,2% em 2010); Médio Paraíba (6,4% e 7,2%); Baixadas 

Litorâneas (5,0% e 5,3%); Costa Verde (2,6% e 2,9%); e Centro-Sul Fluminense (1,0% e 

1,1%). Ao contrário, as Regiões Serrana (4,2% e 3,8%) e Noroeste Fluminense (1,0% e 0,9%) 

registraram perda de participação.  

Cabe ressaltar que no Norte Fluminense e nas Baixadas Litorâneas é de suma 

importância o papel desempenhado pela atividade de extração de petróleo e gás. Na região do 

Médio Paraíba, a atividade automobilística é a que mais influencia o resultado da sua 

economia.  

O maior PIB per capita em 2010 é o de Porto Real, seguido de Quissamã, São João 

da Barra, Carapebus e Angra dos Reis, repetindo as cinco primeiras colocações de 2009. Porto 

Real se destaca pelas atividades do setor automobilístico, Angra dos Reis pela geração de 

energia elétrica - usina nuclear - e os demais pela exploração do petróleo e gás natural.  

Os menores PIB per capita encontra-se em Conceição de Macabu, Trajano de Moraes 

e Aperibé, onde se destaca a presença do setor de Administração Pública. 

PIB alto não significa, contudo, alto desenvolvimento humano, mostra a pesquisa, e 

os municípios com as maiores rendas per capita do país aparecem mal colocados no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Essa situação paradoxal é explicada porque a renda per 

capita é resultado matemático simples da receita do município dividida pela população, sem 

levar em conta a distribuição dessa renda nem estatísticas sociais, como saúde ou educação. 

 

 

1.1.6 Petrobras e a quebra do monopólio 
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Em 1997, foram criados o Conselho Nacional de Política Energética e o Conselho da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), por meio da regulamentação da Emenda Constitucional 

nº 9, de 1995, pela Lei no. 9.478/97, com a incumbência de regulamentar e fiscalizar o setor 

petrolífero e de energia brasileiro. A ANP introduziu novas regras e regulamentos destinados 

a gradualmente eliminar o monopólio da Petrobras – a maior produtora de nafta e gás natural 

no Brasil, basicamente a única, responsável pela demanda nacional, suprida com produção 

própria e suplementada com importações dessa matéria-prima.  

A Petrobras foi detentora do monopólio, até 2002, quando foi quebrado, por meio de 

emenda constitucional. A partir de então, as centrais petroquímicas instaladas no território 

nacional foram autorizadas a importar insumos para complementarem as necessidades das 

plantas petroquímicas. 

A Constituição Federal previa que os subprodutos do processo de refino, como a 

nafta, somente poderiam ser distribuídos no Brasil pela Petrobras ou por negociações 

intermediadas pela estatal. A nafta é o principal insumo utilizado na produção de 

petroquímicos básicos, tais como eteno e propeno. A Emenda Constitucional nº 9, de 

10/11/1995, alterou e permitiu que as atividades de petróleo ou relacionadas a derivados 

fossem realizadas por empresas privadas por meio de concessão ou autorização do governo 

brasileiro, entre outras medidas tomadas para liberalizar o setor petroquímico do Brasil. 

Abrimos um parêntese para salientar que na década de 1990, considerada como a 

plenitude das ideias neoliberais, estava em execução um projeto de reforma do Estado, 

coordenado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), chamado de Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995). Criado pelo então ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser Pereira, traduzia as reais 

tendências do governo como: privatização da economia nacional, reforma do Estado centrada 

no funcionalismo público e na redução de direitos previdenciários. A justificativa para 

implantação do plano foi abrandar a crise fiscal do Estado e gerar poupança para alavancar o 

crescimento econômico.  

O atual cenário do setor petroquímico é marcado por mudanças estruturais e 

organizacionais, como a criação de novos complexos petroquímicos e a formação de novos 

grupos globais, produto de alianças estratégicas, aquisições, fusões e/ou incorporações. Os 

fatores que têm impulsionado essas reestruturações setoriais em âmbito global é a 

competitividade, minimização de custos, a busca de matéria-prima e a presença em grandes 

mercados consumidores.  
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Na América Latina, o Brasil lidera o ranking quanto à capacidade de geração dos 

petroquímicos de segunda geração, além de ser o principal produtor de petroquímicos básicos. 

A posição de destaque na região é o resultado da reestruturação e de parcerias dentro do setor 

petroquímico, aliado ao crescimento da demanda doméstica no período de 2000 a 2014, 

resultado do desenvolvimento da economia brasileira, da melhor distribuição de renda e do 

maior poder de consumo das classes C, D e E. 

No mercado brasileiro, quando considerado apenas as resinas, o potencial de 

crescimento no consumo de plástico é considerável se comparado o consumo com o de países 

desenvolvidos, como, por exemplo, os EUA, que apresentavam em 2014 consumo de 

aproximadamente 69 kg de resinas por habitante, enquanto o Brasil consumia 25 kg de resinas 

por habitante, com grande potencial de crescimento. 

 

 

1.1.7 Itaboraí, o Comperj: revival da concepção de um modelo 

 

 

O município de Itaboraí, objeto deste estudo, está localizado no eixo leste da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, junto aos municípios de Niterói, São Gonçalo, Tanguá e 

Maricá, dentro do território urbano e privilegiadamente ladeado por importantes unidades de 

conservação. A desigualdade social é crônica na região, e para que possa haver reversão nesse 

quadro é necessário um plano de ação integralizado, que envolva os agentes políticos em 

diferentes escalas.  

Itaboraí alinha o desenvolvimento de modo espontâneo e independente de um 

planejamento regional ou um ordenamento estadual ou federal – embora ao longo da primeira 

década do século XXI o município receba influências e impactos decorrentes do 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e do país, protagonizados pelos movimentos 

dessas escalas, inclusive a globalização.  

Ao fazer uma leitura de Itaboraí e confrontá-lo com outros municípios da região ao 

longo das décadas de 1990 e 2000, evidenciamos tímidos avanços, conforme denotam os 

indicadores sociais. As melhorias prometidas e propagadas quanto ao volume de recursos 

investidos não se consolidam como um sobre-esforço objetivo para reverter o quadro social 

do município.   

A população de Itaboraí, município sede do Comperj, em 2000, era de 187.479 

habitantes, e no Censo de 2010 já era de 218.008 habitantes, segundo dados do IBGE (2011), 
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o que representa aproximadamente 16% de crescimento, isso significa incremento de 30.529 

habitantes no município. As estimativas da população enviadas ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) em julho de 2014 foram de 227.168 habitantes, o que significa incremento de 

9.160 pessoas (4%) no número de habitantes no município.  

O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o PIB per capita, que considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento.  

O IDH pretende ser uma medida geral, sintética do desenvolvimento humano, partindo 

do pressuposto de que, para aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas 

a dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e políticas que 

influenciam a qualidade da vida humana, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa obtida pela 

média aritmética simples de três dimensões ou subíndice: longevidade (esperança de vida); 

educação (taxa de alfabetização de adultos e taxa de escolarização) e da renda (PIB per capita 

ajustado) e é uma forma padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população. 

O município de Itaboraí, segundo as pesquisas do Pnud (2010), desde a década de 

1990 não consegue atender consequentemente às demandas locais de serviços públicos, como 

saneamento básico, saúde, educação e habitação, além de vários problemas socioambientais. 

Isso, embora o resultado do desenvolvimento humano brasileiro tenha mudado radicalmente 

em duas décadas.  

Em 1991, nenhuma cidade alcançava sequer índice de alto desenvolvimento: apenas 

43 municípios estavam no nível médio, com notas entre 0,600 e 0,699. Por outro lado, a 

maioria das cidades brasileiras eram consideradas de muito baixo desenvolvimento humano: 

eram 4.777 municípios com índices até 0,499. 

O gráfico 4, o gráfico compara o IDH de Itaboraí com a capital e com outros 

municípios da região, com os quais estabelece fronteiras, mostrando a posição que ocupam no 

ranking estadual. 
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Gráfico 4 - IDH de Itaboraí X capital e outros municípios da região 

 
Fonte: Autor, 2017 

Dados: Atlas Brasil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). 

 

O gráfico 4 demonstra uma certa paridade nas condições de vida da população de 

Itaboraí e dos municípios fronteiriços, desconsiderando é claro a capital. Comparando com os 

demais municípios, evidenciamos que Itaboraí possui o quinto o pior IDH dentre os 

municípios da região adjacente, ficando à frente apenas do município de Tanguá. Antigo 

distrito de Itaboraí, elevado à categoria de município com denominação de Tanguá, pela lei nº 

2496, de 28-12-1995. O município segundo dados constantes do Cadastro Central de 

Empresas do IBGE, 2015, possui 437 empresas, o salário médio mensal é de 1,8 salários 

mínimos e o PIB per capita de 2014 era de R$ 17.711,35. 

O IDH de Itaboraí calculado em 2000, pelo IBGE, revela um IDH de 0,753, 

ocupando o 52º lugar no Estado do Rio de Janeiro onde o Município de Niterói tem o 1º maior 

valor de IDH (0,886). 

Mas se na virada do milênio, Itaboraí começava a expressar um crescimento 

econômico de fôlego, o mesmo não se vê em sua situação social. O IDH-M brasileiro em 

2002 teve a média de 0,764. O IDH-M de Itaboraí teve no ano 2000 o valor de 0,753, estando 

em 56º lugar no estado e em 1796º no Brasil. 

Já IDH de Itaboraí calculado em 2010, ano do último censo completo do IBGE, 

revela um discreto aumento no IDH que subiu para 0,711, ocupando o 49º lugar no Estado do 

Rio de Janeiro e a modesta posição de 1574º no Brasil. Conforme podemos visualizar na 

figura 6, a tabela com o ranking do IDHM dos Municípios de 2010 (com dados dos Censos 

1991, 2000 e 2010). 
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Itaboraí segue o ritmo dos municípios do entorno, a periferia da área metropolitana do 

Rio de Janeiro, onde a temática comum é a relação de dependência empregatícia dos 

municípios vizinhos com a capital, somente endossando o isolamento e a falta de 

desenvolvimento local. A ausência de um tecido produtivo é sentida tanto no município 

quanto no enquadramento deste na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ).  

O lugar, não importa a dimensão, é a sede de resistência da sociedade civil, fonte de 

aprendizagem de formas de entender os conflitos e os instrumentos de resistência das 

diferentes escalas da sociedade. Para assimilação, é indispensável insistir na necessidade de 

conhecimento sistemático da realidade, mediante o tratamento analítico desse aspecto 

fundamental que é o território. Antes, é essencial rever a realidade de dentro, isto é, interrogar 

a própria constituição neste momento histórico.  

Política e território influenciam-se mutuamente e formam um par dialético 

indissociável, como se pode depreender de Oliveira e Soares (2012, p. 7):  

 

A ausência de políticas territoriais para além dos instrumentos de gestão municipal, 

como os planos diretores, limita a gestão e verdadeira integração no território 

brasileiro. A elaboração de planos territoriais metropolitanos e regionais, em um 

cenário de intensa mobilidade espacial das indústrias e logísticas globais, é a 

condição para produzir usos do território que permita o desenvolvimento social. 

Política e território, portanto, formam um par dialético indissociável e influenciam-

se mutuamente, de forma que a organização do território é resultante direta das 

decisões políticas, que, em geral, são delineadas segundo as estratégias de 

reprodução das relações sociais de produção e a lógica e interesses das classes 

dominantes e hegemônicas. 

 

Consequentemente, é possível pensar o desenvolvimento local com uma leitura 

regional ampliada, considerando não apenas o município, mas o conjunto de municípios de 

uma região. Na iniciativa privada, cabe aos agentes econômicos e, principalmente, aos 

responsáveis técnicos e legais por esses grandes projetos ampliar a participação 

interdisciplinar de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Visto que grande parte 

dos enfrentamentos coletivos quando identificados no EIA podem ser amenizados por meio 

da proposição de soluções para minimizar esses conflitos.  

Importante pontuar que a grande geração de riqueza proveniente dos recursos do 

petróleo no Rio de Janeiro, e agora destinados a Itaboraí, convive lado a lado com a baixa 

qualidade de vida da população. Pode-se inferir rapidamente que essa situação talvez seja 

apenas um atraso na consolidação dos resultados de investimentos concretizados. Mas, 

quando se faz uma análise comparativa com outros municípios onde são instalados grandes 
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empreendimentos ao longo da década de 1990 e 2000, evidencia-se ausência de avanços 

consistentes nos indicadores sociais. 

Quando se fala sobre o capital, foca-se, sobretudo, no mercado globalizado, que hoje, 

ao contrário de tempos passados, atravessa tudo, inclusive a consciência das pessoas: mercado 

conectado, inclusive a natureza; mercado de ideias, ciência e informação; mercado político. E 

justamente a versão política dessa globalização perversa é a democracia de mercado. 

Nesse contexto, o neoliberalismo é um braço da globalização perversa, em que 

democracia de mercado e neoliberalismo são ferramentas fundamentais que reduzem as 

possibilidades de consolidação de formas de viver em que a solidariedade seja baseada na 

contiguidade, na vizinhança solidária, isto é, no território compartilhado.  

A história não é ditada pelo passado, mas é construída permanentemente. Podem-se 

vislumbrar alternativas nos programas de instalação de grandes empreendimentos que 

operem, sim, melhorias na qualidade de vida, na inserção política da população no território e 

consequentemente fomentem o desenvolvimento sem perder a consciência do quão negativo é 

a situação da qual se parte.  

Possivelmente por ser tão perversa a situação da população há tantas gerações, as 

melhorias em curso no território se mostram ineficazes do ponto de vista do cotidiano e tão 

sedutoras do ponto de vista econômico. Neste pequeno recorte, Milton Santos (2001, p. 26) 

retoma dois importantes conceitos da Geografia: o conceito de território e o conceito de lugar: 

“Antes, era o Estado que definia os lugares. O Território era a base, o fundamento do Estado-

Nação que, ao mesmo tempo, o moldava. Com a globalização, passamos da noção de 

território “estatizado”, nacional, para a noção de território “transnacional”, mundial, global”. 

Em crítica à globalização e seus métodos de atuação que acentuam e aprofundam as 

desigualdades socioespaciais, o autor afirma que o espaço é tanto formado pelo resultado das 

construções acumuladas pelas ações humanas através do tempo, quanto pelas ações atuais e 

futuras que lhe possam atribuir dinamismo e uma funcionalidade. A grande geração de 

riqueza proveniente dos recursos do petróleo mostra uma face nefasta dessa atividade, a baixa 

qualidade de vida das populações do entorno.  

Deve-se ressaltar que nos últimos anos a indústria do petróleo se consolidou a partir 

das seguintes atividades: pesquisa, exploração e produção, que transformaram profundamente 

a economia, a sociedade e o território dos municípios produtores brasileiros, principalmente 

no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, mais do que a própria formação da indústria 

petrolífera, foram os royalties que contribuíram fundamentalmente para tais mudanças.  
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Consequentemente, diversas normativas que regulam a cobrança e a distribuição da 

compensação financeira foram criadas e/ou alteradas para respaldar os impactos da economia 

petrolífera, produzindo transformações significativas na organização e produção do espaço.  

 

 

1.1.7.1 Município de Itaboraí  

 

 

Itaboraí possui uma história ligada à coroa portuguesa e aspectos territoriais que até 

hoje resistem à ação antrópica e merecem ser preservados. No final do século XVI, quando 

foram finalmente expulsos os franceses da cidade do Rio de Janeiro, toda a movimentação de 

ouro e pedras preciosas que chegavam à corte, no Rio de Janeiro, era feita pelos rios da região 

(MACHADO, 1997). 

O Convento de São Boaventura, o quinto da Ordem Franciscana do Brasil, foi 

construído nessa época, cujas ruínas despertam grande interesse entre arqueólogos e 

historiadores e são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), localizando-se dentro dos limites da Fazenda Macacu, área escolhida em 2006 para 

implantação do Comperj (MACHADO, 1997).  

O estudo deve considerar esta questão, a Lei do Patrimônio Cultural, Decreto-lei nº 25 

(BRASIL, 1937), que organiza e orienta a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e incluem como patrimônio nacional os bens de valor etnográfico, arqueológico, os 

monumentos naturais, além dos sítios e paisagens de valor notável pela natureza ou a partir de 

uma intervenção humana. Quando é feito o tombamento de um desses bens, fica proibida a 

demolição, destruição ou mutilação sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).  

Deve ser levada em análise a questão dos monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

A Lei do Patrimônio Cultural, no artigo 3º, proíbe em todo o território nacional o 

aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas 

arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiras, 

berbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos. 

Outro fator de vital importância é quanto aos direitos fundamentais dos povos 

indígenas e tribais, garantidos na Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países 

Independentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada em 27 de junho de 

1989, em Genebra; durante a 76ª Conferência, que constitui o instrumento internacional 
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vinculante mais antigo que trata especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais no 

mundo. O documento foi consignado pelo Brasil e virou lei em 2004 (BRASIL, 2004). 

Os limites geográficos de Itaboraí são os municípios de Guapimirim, Cachoeiras de 

Macacu, Tanguá, Maricá, São Gonçalo e, ao oeste, a Baía de Guanabara, por meio de uma 

estreita faixa de mangues e rios que cruzam o município (Figura 11, seta vermelha).  

 

Figura 11 – Mapa do ERJ 

 
Fonte: IBGE (2014) 

 

Itaboraí possui extensão territorial de 429 km², com a maior parte do relevo formada 

por uma grande planície de fácil acesso. O município está a 45 quilômetros de distância da 

capital do ERJ e a altitude é de 46 metros em relação ao nível do mar, situada a 22º44’40” de 

latitude sul e 42º51’34” de longitude oeste. O município é tangenciado por importantes 

rodovias que cruzam todo o Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2010).  

A população de Itaboraí é de 218.008 habitantes, dentre os quais cerca de 165.000 

eleitores, apresentando densidade demográfica de 508 pessoas por km². O PIB é o 23º do 

Estado, segundo o Censo 2010 (IBGE, 2010), sendo 98,8% da população urbana e apenas 

1,2% rural.  
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A Figura 12 mostra principais empreendimentos na área de influência da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), Arco Metropolitano, Plangás, Comperj, Complexo 

Petroquímico de Duque de Caxias, Complexo Industrial de Santa Cruz, CSA e Porto de 

Itaguaí. 

 

Figura 12 – Principais empreendimentos na RMRJ 

 
Fonte: CIDE (2010) 

 

A gestão dos recursos de um município deve estar nas mãos de um amplo corpo social, 

relacionada à vida na cidade com os indivíduos que nela habitam. A falta de planejamento 

urbano tem favorecido a proliferação de graves problemas, tais como a favelização, falta de 

infraestrutura, violência, poluição de todas as modalidades, desemprego e socioambientais 

(BAENINGER, 2010). 

Considera-se assim que delimitar definições e concepções acerca da contextualização 

histórica de urbanismo e políticas públicas não se apresenta como tarefa simples.  

 

 

1.1.7.2 Impacto do processo de globalização no território 

 

 

Alguma organização conceitual é necessária acerca das características espaciais 

urbanas, e, para uma visão mais consolidada, Milton Santos propõe que o meio técnico-

científico-informacional explicaria o impacto do processo de globalização no território, 
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revelando a nova composição técnica e orgânica do espaço, constituído como o conjunto 

técnico inerente ao novo ciclo da civilização mundial, com conteúdo crescente de ciência, 

tecnologia e informação.  

É nele que se instalam as atividades hegemônicas, aquelas que têm relações mais 

longínquas e participam do comércio internacional, fazendo com que determinados lugares se 

tornem mundiais. 

Santos (2004a, p. 118) defende que “(...) a utilização do território pelo povo cria o 

espaço” – imutável em seus limites e apresentando mudanças ao longo da história, o território 

antecede o espaço. Já o espaço geográfico é mais amplo e complexo, entendido como um 

sistema indissociável de sistemas de objetos e ações, em que a instância social é uma 

expressão concreta e histórica. 

 É importante e fundamental entender os meios de formação de políticas públicas 

ligadas ao município e à região; e são esses entes que devem proporcionar à população 

possibilidades de atividades referentes à vivência em sociedade. Pois se observa que o índice 

de satisfação da população pode ser percebido como diferencial na comunidade em que 

estiver envolta.  

O grande desafio é a implantação dessas estruturas e processos previstos em lei num 

país com dimensões continentais, desigualdades regionais profundas e um sistema federativo 

sem tradição de relações intergovernamentais solidárias.  

O novo pacto federativo, não apenas no plano legal, mas também no plano das 

relações mais cooperativas, exigirá a superação dos incessantes conflitos e embates sobre 

esses conceitos e não apenas uma disputa por recursos. E o alcance de resultados, positivos ou 

negativos, dessa nova história deverá subsidiar os debates da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e as prioridades de atuação do Ministério das Cidades. O que está 

em construção depende também de uma mudança cultural em relação ao modo como a 

sociedade brasileira vê e convive com a desigualdade, a pobreza, a violência, o abandono e o 

sofrimento humano dos cidadãos. 

Nesse ínterim, coloca-se como essencial que os gestores dos espaços urbanizados se 

situem melhor na realidade em que estão inseridos e coloquem como ponto focal o cidadão e 

a socialização. Para isso, torna-se fundamental um gerenciamento adequado e eficaz de 

políticas pública integradas; pressupõe-se a necessidade de um processo educacional 

dinâmico, que prime pela ética e busque a credibilidade da população. 

Maior empreendimento no ERJ, precisamente no município de Itaboraí, o Comperj nas 

diferentes fases da obra ou quando entrar em operação deve gerar, inexoravelmente, grande 
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alteração na dinâmica econômica fluminense, seja pelos impactos diretos, sejam indiretos, 

seja mesmo pelo potencial de atração de empresas para a região de influência. Trata-se da 

construção de visões de futuro apoiadas nas mudanças que deverão ocorrer nos municípios 

fluminenses e no Estado como um todo, gerando a necessidade de conhecer os fatores 

condicionantes de cada um desses cenários e formular uma estratégia de ação conjunta.  

Cenários de distribuição geográfica também devem ser construídos a partir do 

agrupamento de municípios em duas regiões distintas e da aplicação de modelo próprio. A 

chamada Região de Influência Direta congrega sete municípios: Cachoeira de Macacu, 

Guapimirim, Itaboraí, Magé, Rio Bonito, São Gonçalo e Tanguá. A Região de Influência 

Ampliada é formada pelos sete municípios da Região de Influência Direta mais os municípios 

de Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de 

Janeiro, Saquarema, Silva Jardim, Teresópolis, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Queimados e São João de Meriti (RESOLUÇÕES..., 2015). 

Os territórios, por sua vez, poderiam interconectar-se, material e/ou virtualmente, em 

um processo de integração e transversalidade desejável, possibilitando a expansão econômica 

regional. Para isso, é necessário um planejamento integrado e voltado para um protagonismo 

nacional. Uma política com metas claras, servidores públicos qualificados, quadros técnicos 

que pensem os setores-chave da economia fluminense e sejam capazes de elaborar metas de 

longo prazo, sem sofrer ao sabor dos ciclos políticos e pressões empresariais. 

No século XX, depois de um período de declínio econômico, surge em Itaboraí uma 

nova economia agrícola, a laranja, que segundo dados da prefeitura perdurou dos anos 1920 

até a década de 1980. Itaboraí se tornou o maior produtor de laranjas no Rio de Janeiro e 

segundo no Brasil, chegando a ser conhecida por Terra da Laranja. A Fazenda Macacu 

chegou a ter cerca de 150.000 pés de laranja plantados (MACHADO, 1997). 

A economia do município novamente começa a ganhar relevo a partir de década de 

2000, especificamente 2006, após o anúncio e início das obras do Comperj. Será a partir deste 

período que esta tese analisa e compara o desempenho social local.  

As mudanças são recentes na dinâmica da economia de Itaboraí, e já é possível 

conjecturar sobre os baixos e desanimadores avanços sociais. Portanto, deve-se acompanhar o 

comportamento de seus indicadores, sociais e econômicos, para poder entender de que ponto 

partiu e aonde chegará. Sinteticamente pretende-se saber se há efetivamente avanços sociais 

com a implantação de um GPI como é o caso do Comperj. 
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1.1.7.3 Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)  

 

 

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo que acompanha 

anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os 5.570 municípios, espalhados 

pelos 27 Estados brasileiros, em três áreas de atuação: Emprego & Renda, Educação e Saúde. 

Criado em 2008, o índice é obtido, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, 

disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde (FIRJAN, 2014). 

Analisando esses resultados para os municípios que recebem investimentos e refinarias 

da Petrobras, observamos que, mesmos nos municípios em que há esses aportes e GPIs, os 

dados continuam demonstrando a baixa correlação entre os volumes de recursos ali aplicados 

e os índices de desenvolvimento.  

Os municípios identificados na Tabela 1 apresentam em seu território refinarias de 

petróleo da maior empresa do setor petroquímico no país, a Petrobras. Grande geradora de 

empregos nos locais onde opera, embora normalmente a mão de obra utilizada seja importada 

de outros municípios ou da capital.  

Esse detalhe compromete a inserção da mão de obra local na economia e na riqueza 

produzida pela empresa. Fica, portanto, a população local restrita a empregos indiretos 

gerados por empresas terceirizadas, cujas atividades são menos elaboradas e com níveis de 

remuneração menores. 

Com isso, a expansão dos níveis de emprego e renda não está combinada a uma 

melhoria generalizada da capacidade dos atores públicos e privados em reduzir os 

desequilíbrios socioambientais, com resultado no incremento da qualidade de vida da 

população duque-caxiense aliado à integração ao processo de desenvolvimento da cidade. 

 

Tabela 1 – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

Nacional Estadual  IFDM* Consolidado UF Município Refinarias 

357º 37º 0.7974 MG Betim REGAP 

784º 1905º 0.7570 RS Canoas REVAP 

351º 163º 0.7984 SP Cubatão RPBC 

1296ª 5ª 0,7194 BA São Francisco do Conde RLAM 

2107º 51º 0.6719 RJ Duque de Caxias REDUC 

1800º 44º 0.6898 RJ Itaboraí Comperj 

 
Fonte: autor (2014)  

Nota: (*) Ano-base 2011/Edição FIRJAN 2014 
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A metodologia de construção do IFDM poderá evitar interpretação errônea no 

acompanhamento do desenvolvimento humano, econômico e social de cada município: como, 

por exemplo, no caso de determinada cidade registrar melhora no índice, quando é possível 

identificar se esse fato está ligado a políticas públicas específicas ou se é reflexo da queda no 

índice dos demais municípios. 

A partir da leitura sobre o PIB e o IDH, pode-se evidenciar que a alta arrecadação de 

impostos, ou seja, de recursos pelas prefeituras locais, não significa, contudo, alto padrão de 

desenvolvimento humano ou qualidade de vida para a população (Tabela 2).  

Como se pode verificar nos resultados da pesquisa da Firjan (2014), em que na 

maioria dos casos os municípios com a maior renda per capita do país não apresentam grande 

distorção e aparecem em baixa colocação no IDH.  

Essa situação paradoxal é explicada porque a renda per capita é resultado matemático 

simples da receita do município dividida pela população, sem considerar na equação a 

distribuição dessa renda, as estatísticas sociais, como, por exemplo, saúde, educação, 

habitação, entre tantos outros. 

 

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Municipal (IDH M)  

Ranking 

Nacional 

Ranking 

Estadual 

IDH M* 

Consolidado 
UF Município Refinarias 

562º 43º 0,749 MG Betim, MG REGAP 

551º 102º 0,75 RS Canoas, RS REFAP 

850º 330º 0,737 SP Cubatão, SP RPBC 

2573ª 23º 0,674 BA 
São Francisco do Conde, 

BA 
RLAM 

1574º 49º 0,711 RJ Duque de Caxias, RJ REDUC 

2105º 62º 0,693 RJ Itaboraí, RJ Comperj 

 Fonte: Autor (2014) 

Nota: (*) Ano-base 2010 (PNUD 2011)  

 

O fato de esses municípios apresentarem um PIB tão expressivo e uma colocação tão 

ruim no IDH-M e no IFDM é intrigante, logo, temos de questionar como é possível a geração 

de recursos tão substanciais, se tudo isso não refletir internamente na melhoria da qualidade 

de vida dessas populações. A partir disso, indaga-se: “O cerne do desempenho social, não 

estaria relacionado à gestão de seus recursos?” 

Quando se analisa o desenvolvimento humano baseado na divisão regional, verifica-se 

que a distribuição não é uniforme. Enquanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste não possuem 

nenhuma cidade com índice de desenvolvimento muito baixo (abaixo de 0,499), elas são 
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encontradas em abundância no Norte e Nordeste, e apenas São Francisco do Conde, BA, está 

inserida na Região Nordeste (Tabela 2).  

Podemos inferir que PIB alto não significa, contudo, alto desenvolvimento humano, 

mostra a pesquisa, e os municípios com as maiores rendas per capita do país aparecem mal 

colocados no IDH. Essa situação paradoxal é explicada porque a renda per capita é resultado 

matemático simples da receita do município dividida pela população, sem levar em conta a 

distribuição da renda nem estatísticas sociais, como saúde ou educação. 

 O exemplo-limite é São Francisco do Conde (BA), que, com 33.172 habitantes, tem a 

mais alta renda per capita do país (R$ 296.885,00), mas que amarga a 2.743ª posição na lista 

do IDH dos municípios brasileiros. A distorção acontece porque o município, com IDH de 

0,714, tem população pequena, mas abriga uma das maiores refinarias do país. 

Observando o panorama, é fácil concluir que as dimensões do país e a diversidade 

regional farão com que a solução para a questão da dicotomia entre o IDH versus PIB e 

ajudarão a criar mecanismos que combinem princípios da democracia representativa brasileira 

e a descentralização das políticas públicas.  

Isso, caso não haja mudança no rumo e foco nos investimentos, que se arrastam por 

algumas décadas, porque, historicamente, os grandes investimentos em ciência, tecnologia e 

desenvolvimento estão nos centros e bolsões de riqueza, já formados mantendo um círculo 

vicioso. Círculo que se resume à criação de mais universidades, escolas técnicas, centros de 

pesquisas, cultura e lazer nestas áreas desenvolvidas economicamente (capitais, áreas 

metropolitanas, etc.) mantendo essa concentração em áreas específicas nas cidades. Os 

governos municipais, estaduais e federal devem estimular e liderar de forma integrada os 

investimentos em educação, geração de empregos, novos centros de pesquisas e cultura em 

áreas carentes ou com índices de desenvolvimento humano baixo. 

Porém, o que observamos é um tipo de política imediatista que deve ser 

desestimulado, pois atende apenas aos interesses financeiros de cunho fortemente empresarial, 

e não refletem os interesses pautados em um projeto de desenvolvimento regional e nacional 

consistente, que integrem o país. Dessa maneira, todos os cidadãos poderiam gozar de 

oportunidades de acesso a melhor qualidade de vida, com reflexos nos índices de educação, 

trabalho e saúde, palavras-chave de uma nação que pretende atingir, ou melhor, atender até o 

final do ano de 2015 as 8 (oito) Metas do Milênio, compromisso internacional com a ONU. 

Para que este tipo de integração, diga-se melhoria do índice de desenvolvimento 

humano, se torne real, devemos considerar que todas as regiões do país, cada uma com suas 

peculiaridades, diferentes contextos, merecem atenção urgente dos Poderes Públicos. A 
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priorização deve começar já. E poderá ser consolidada quando constatarmos que uma região, 

por mais remota e de menor representatividade econômica, possa contar com condições de 

saúde, educação e saneamento básico. 

Essas condições básicas, que para muitos pode ser considerado “conforto”, 

principalmente os moradores de áreas urbanizadas, são serviços que podem passar 

despercebidos no cotidiano. Embora, para os moradores de áreas remotas, como, por exemplo, 

os moradores de São Francisco do Conde, BA, esses serviços são urgentes e de valor 

incalculável.  

Podemos inferir que para disseminar o sentimento de mando e prioridades em um país 

de proporções continentais deve-se consolidar a presença do Estado, desde as áreas mais 

prósperas até as mais longínquas. A educação é um exemplo e pode ter um papel 

fundamental; mas essa ferramenta deveria ser amplamente patrocinada pelo Poder Público, 

mobilizando a sociedade e replicando estes valores por toda a nação. 

As estratégias de política educativa podem e devem explorar as margens de autonomia 

do sistema educativo e apostar na repercussão ao longo da rede da ação exercida sobre um dos 

nós principais. Um e outro processo requerem, contudo, a consciência clara da 

compatibilidade entre as políticas ensaiadas no nó educativo e aquelas em curso na 

pluralidade de outros nós estruturais, o que, em democracia, entenda-se bem, passa menos 

pela imposição de um plano único e central e mais pela consolidação de um quadro regulador 

onde possam integrar-se, exprimir-se e concorrer os múltiplos projetos sociais que atravessam 

a sociedade. 

Assim, a educação profissional e tecnológica tem de ter, necessariamente, a 

intencionalidade estratégica do desenvolvimento, recusando, pois, reduzir seu alcance a mera 

adaptação da formação escolar às necessidades dos empregadores, das forças vivas, do 

mercado de trabalho, sempre imprecisamente esclarecidas, o que vem a ser, em regra, 

definido em função do estado conjuntural de diversas relações de força.  

Avanços substantivos poderão ser possíveis no esclarecimento da questão, levando-se 

em conta que o sistema educativo, não constituindo apenas um subproduto da estrutura social, 

antes um campo de forças nela atuante, deverá estar atento à organização social do trabalho, 

sob pena de os mesmos progressos educativos desencadearem efeitos sociais perversos. 

Muito difícil aceitarmos passivamente que outras nações se apropriem de nossos 

recursos naturais e observar os cidadãos brasileiros continuarem com habilidades e 

competências desperdiçadas por falta de uma política educacional, clara e objetiva. 
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Destacamos a necessidade da geração de novos profissionais, cidadãos que possam auxiliar no 

desenvolvimento da integração nacional.  

As soluções já foram encontradas, os meios existem, o que falta apenas é vontade 

política. Esse quadro de carências, associado à tradição de centralização política, produziu 

uma estrutura viciada, onde é bastante comum o exercício de práticas clientelistas, que minam 

os canais de participação cidadã. Nestes casos, a descentralização e municipalização são 

insuficientes para garantir o exercício da cidadania. 

O país necessita, portanto, de um projeto de desenvolvimento humano que mescle os 

fatores econômicos e sociais, integrando os diversos saberes e as fontes de produção. O 

direito aos serviços essenciais como atendimento médico, educação, habitação é tão 

importante quanto o direito à informação para a conformação de cidadãos habilitados a 

atuarem de forma direta na política local. O exercício dos direitos políticos é indissociável dos 

direitos civis e sociais.  

Daí a crítica permanentemente presente segundo Freire (1996, p. 14): “(...) em mim à 

malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e 

à utopia”. E, que literalmente, não estejamos abrindo mão dos recursos naturais e humanos 

por ineficácia de ações governamentais, facilmente superáveis por meio de um projeto de 

educação. 

 

 

1.1.7.4 Disputa pela localização do Complexo Petroquímico 

 

 

No início da primeira década deste século, houve uma forte campanha no Estado do 

Rio de Janeiro para garantir que fosse instalada no Estado uma refinaria de grandes 

proporções anunciada pela Petrobras. O governo estadual de Rosinha Garotinho defendia o 

GPI:  

A governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, está encabeçando movimento 

para a construção de uma refinaria de petróleo na Região Norte Fluminense. O 

movimento já intitulado de “A Refinaria é Nossa” será lançado na próxima segunda-

feira (6) e conta com o apoio dos presidentes da Firjan, Eduardo Eugênio Gouvêa 

Vieira; da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Marcílio Marques Moreira; e da 

Fecomércio, Orlando Santos Diniz. O secretário de Energia, Indústria Naval e 

Petróleo, Wagner Victer, revelou que também será aberto um manifesto público para 

empresas, políticos e todas as entidades da sociedade civil que desejarem aderir à 

campanha (EBC AGÊNCIA BRASIL, 2003). 
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Uma vez definido que o Rio de Janeiro sediaria a refinaria, iniciaram-se discussões 

sobre a localização, sendo as duas cidades tiveram grande destaque neste processo: Campos e 

Itaguaí. Porém grande foi a surpresa quando do anúncio definitivo pelo governo federal, 

nenhum dos municípios postulantes foi contemplado. Surge como coelho tirado de uma 

cartola o município de Itaboraí, uma escolha problemática do ponto de vista técnico e 

ambiental.  

Entre as justificativas locacionais para instalação do Comperj em Itaboraí, a Petrobras 

(2007) destacou a localização estratégica, ressaltando os critérios técnicos como: área com 

disponibilidade de infraestrutura portuária, dutoviária e rodoferroviária, para recebimento de 

insumos (matéria-prima) e escoamento de produção (derivados). As condições de logística 

devido à proximidade do porto de Itaguaí, dos terminais de Angra dos Reis, Ilha d’Água e 

Ilha Redonda. Além da possibilidade de sinergias com outros importantes sites da 

Companhia, como a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) e o Centro de Pesquisas e 

desenvolvimento da Petrobras (CENPES). 

A localização do Comperj, surpreendeu muitos técnicos e a sociedade de uma maneira 

geral, visto que o município de Itaboraí não havia sido apresentado ou cogitado anteriormente 

nos meios de comunicação de massa como alternativa locacional pela Petrobras, apenas na 

véspera do anúncio. A escolha de Itaboraí como território para instalação do Comperj, 

surpreendeu e desbancou expectativas dos agentes públicos e sociais de outros dois 

municípios: Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense e mais próximo da bacia 

petrolífera de Campos e Itaguaí, localizado na Baía de Sepetiba, junto à Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro (RMRJ).  

Após uma leitura atenta ao longo da história, quanto a localização das refinarias 

brasileiras, observamos que algumas estão inseridas em complexos petroquímicos, este é  o 

padrão locacional do refino nacional. Verificamos claramente, uma ancoragem desses 

complexos próximos aos grandes centros urbanos, ou seja, próximos aos grandes 

consumidores, as indústrias de transformação e petroquímicas, que utilizam da logística e dos 

insumos produtivos das refinarias.  Este aparentemente é um dos motivos e uma tendência 

locacional percebido quanto aos parques de refino, a valorização da proximidade com os 

complexos industriais e os grandes centros consumidores. 

A legislação ambiental brasileira é clara e explícita quanto à necessidade de 

apresentação de alternativas locacionais para empreendimentos poluidores (CONAMA, 

1986), questão praticamente desconsiderada no licenciamento ambiental do Comperj. A 

análise da localização é ponto fundamental para os gestores fazerem a análise do risco 
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criteriosa a fim de obter competitividade de mercado e tomar decisões empresariais acertadas, 

associados ao planejamento de longo prazo. Por isso, o conhecimento prévio dos dados 

incluindo a história do local onde se pretende instalar um GPI são imprescindíveis para o 

sucesso do projeto. 

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

constitui como um dos aspectos mais relevantes a fundamentar decisões sobre a viabilidade 

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

próximas à foz do rio Paraíba do Sul  

O Comperj é um projeto clássico e de difícil licenciamento, como se pode analisar em 

função das intrincadas áreas de conhecimento e legislação. Dentre os investimentos 

industriais em curso, o Comperj se destaca como a maior obra em andamento no país, o 

projeto foi alterado várias vezes até se transformar em uma grande refinaria7 convencional.  

A implantação de um GPI se divide em três fases: a terraplenagem, a construção e a 

montagem (atual) até a operação da planta ou fábrica. As duas primeiras fases do projeto 

absorvem maior número de trabalhadores, cujo grau de qualificação técnica acompanha o 

andamento da obra. A última fase do projeto, de operação, exige mão de obra altamente 

qualificada, sendo o número de trabalhadores empregados bastante modesto.  

A fase de construção e montagem das unidades de refino do Comperj estava com 

aproximadamente 82% das obras realizadas e/ou concluídas em relatório de 2015. O número 

de trabalhadores ainda é grande, mas há tendência de redução no efetivo em função do avanço 

da obra. Prova disso é que em janeiro de 2014 havia em números absolutos aproximadamente 

29.000 trabalhadores, que foram reduzidos a 10.600 em fevereiro de 2015 (PETROBRAS, 

2015). 

Quando se avaliam todos os detalhes sobre os diferentes aspectos do EIA, verifica-se o 

extremo cuidado com o volume de recursos dispensados e pouca atenção com ações 

mitigadoras identificadas. O foco é claro quanto à adoção de medidas que representem 

enxugamento na aplicação de recursos por parte das empresas.  

                                                 
7 O Comperj deixou de ser um polo petroquímico e virou uma refinaria convencional. O grande projeto era para 

construção de um polo petroquímico, que levaria para o entorno do Comperj, empresas de segunda e terceira 

geração, criando uma grande quantidade de empregos. A refinaria convencional em processo de montagem 

efetivamente emprega poucos trabalhadores qualificados e produz grandes impactos ambientais. As previsões 

da Petrobras são para que o primeiro trem de refino entre em operação em agosto de 2016. Em vez de fabricar 

três tipos de plásticos, vai produzir derivados de petróleo, como gás de cozinha e óleo diesel. A expectativa é 

que 165.000 barris de petróleo sejam processados por dia. Ainda não está definido a possibilidade de 

construção do segundo trem de refino e quanto as unidades petroquímicas.  
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O EIA maquia os dados, deixando de revelar claramente a dualidade: benefícios 

versus ônus, os potenciais impactos do empreendimento, quando identificados, são analisados 

superficial ou equivocadamente. Pode-se inferir isso pelos prazos exíguos disponibilizados às 

empresas para elaboração dos estudos.  

O processo de instalação do Comperj no município de Itaboraí (RJ) foi acompanhado 

por um sintomático aumento da população, gerando pressão nas demandas por infraestrutura 

básica e serviços públicos essenciais entre outros. Quando se analisa o quadro atual e o 

impacto da desaceleração no ritmo das obras do Comperj com reflexos no quadro de 

trabalhadores, verifica-se uma incontinenti estagnação da economia local. Pode-se inferir que 

inúmeros problemas estão por vir, potencializando e impactando os serviços de saúde, 

habitação, educação, segurança pública, mobilidade urbana, entre outros. 

Um dos maiores desafios do poder público e da iniciativa privada nas regiões sob 

influência de GPI em infraestrutura urbana ou petroquímica serão prioritariamente quanto à 

formação e qualificação de mão de obra. Pois há demanda crescente por trabalhadores de obra 

especializada e falta de profissionais locais para o desenvolvimento dos projetos. 

No Brasil, os jovens enfrentam dificuldades adicionais, resultado da baixa qualidade 

da formação educacional e da inserção muito precoce no mercado de trabalho. Apesar de 

avanços verificados nos anos médios de estudo e no tempo de frequência à escola, a entrada 

no mercado de trabalho continua a se dar muito cedo, o que é mais grave para as classes mais 

pobres. O país possui, portanto, enorme desafio a vencer: qualificar em tempo recorde e de 

acordo com as necessidades os jovens que chegam ao mercado de trabalho e requalificar os 

trabalhadores, além de assegurar empregos de qualidade e garantir o sucesso do processo e 

uma formação cidadã.  

Portanto, é na educação que se deposita toda a responsabilidade, a formação do jovem, 

enquanto indivíduo, trabalhador e cidadão. Uma grande tarefa, sem dúvida. O processo é 

audacioso e robusto, mas faltam ferramentas e mecanismos de controle social que assegurem 

a transparência e não permitam a utilização do ensino público como instrumento ideológico 

do Estado – nem do ensino particular para atender aos interesses únicos e restritos do capital 

(FRIGOTTO, 2013).  

No âmbito da educação formal, a legislação ambiental, Lei nº 9795 (BRASIL, 1999), 

apresenta avanços relevantes ao pensar a Educação ambiental (EA) como prática educativa 

integrada, contínua e permanente (Art. 10). Além disso, determina que a dimensão ambiental 

deva constar nos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as 

disciplinas (Art. 11).  

http://www.sinonimos.com.br/incontinenti/
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Na educação não formal, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

estabelece que o poder público nas diferentes esferas de atuação incentive as empresas 

privadas e instituições públicas a se comprometer com o desenvolvimento de programas de 

educação. É reconhecidamente um avanço o chamamento da iniciativa privada a participar 

diretamente da composição de uma política pública de educação; todavia, esse é um espaço de 

disputa que a lei não específica como tal. Alguns dos atores que a lei chama a participar 

ativamente do processo de efetivação da política de educação ambiental têm atuado 

historicamente no Brasil como agentes que esvaziam a ação do Estado, como é o caso das 

ONG. 

Um projeto conservador de Educação Ambiental baseado em uma visão liberal de 

mundo acredita que a transformação da sociedade é consequência (soma) da transformação de 

cada indivíduo. Dessa forma, a Educação Ambiental por si só seria capaz de resolver todos os 

problemas da sociedade, basta ensinar o que é certo para cada um, tornando-se assim uma 

educação teórica e transmissora de informações. Nessa concepção, as relações sociais são 

secundarizadas no trabalho pedagógico, enfocando o indivíduo. 

Todas essas indicações perfazem o cenário no qual deveria desenvolver-se um 

programa de Educação Ambiental que fosse capaz de dialogar com essas necessidades da 

sociedade. Uma educação revisitada em velhos conceitos e procedimentos para adequar-se às 

novas exigências socioambientais apresentadas pelo mundo.  

Com base no exposto acima, pode-se inferir que as dimensões do país e a diversidade 

regional farão com que a solução para a questão da dicotomia entre o IDH versus PIB e a 

criação de mecanismos que combinem princípios da democracia representativa brasileira seja 

a descentralização das políticas públicas.  

Historicamente, os grandes investimentos em ciência, tecnologia e desenvolvimento 

estão localizados nos centros e bolsões de riqueza, mantendo-se esse quadro inalterado há 

décadas. Um círculo que se resume na criação de mais universidades, escolas técnicas, centros 

de pesquisas, cultura e lazer em áreas já desenvolvidas economicamente (capitais, áreas 

metropolitanas etc.), mantendo a concentração em áreas específicas nas cidades. Os governos 

municipais devem estimular e liderar os investimentos em educação, geração de empregos, 

novos centros de pesquisas e cultura em áreas carentes ou com IDH baixo. 

Porém, o que se observa é um tipo de política imediatista que deve ser desestimulada, 

pois atende apenas aos interesses financeiros de cunho fortemente empresarial, que não 

refletem os interesses pautados em um projeto de desenvolvimento nacional consistente, que 

integrem as diferentes áreas do país. Dessa forma, todos os cidadãos e cidadãs poderão gozar 
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de oportunidades de acesso a melhores posições, com reflexos nos índices de qualidade de 

vida e ênfase na área de educação e saúde, palavras-chave de uma nação que pretende atingir, 

ou seja, atender até o final do ano de 2015, as oito Metas do Milênio, compromisso 

internacional assinado com a Organização das Nações Unidas via Relatório Unesco sobre 

Ciência 2010 (UNESCO, 2014). 

Para que esse tipo de alinhamento, diga-se melhoria no IDH, se materialize, deve-se 

considerar que todas as regiões do país, peculiaridades, diferentes contextos, recebam 

urgentemente atenção do poder público. A priorização deve começar já. E poderá ser 

consolidada quando se constatar que a região mais remota e de menor representatividade 

econômica apresenta melhores condições em áreas consideradas básicas como saúde, 

educação e saneamento básico. 

 

 

1.1.7.5 Comperj e as Unidades de Conservação 

 

 

No local onde o Comperj está sendo instalado existem 33 unidades de conservação 

(UC) na área de influência direta e a um raio de cerca 20 quilômetros do empreendimento, 

segundo o Instituto Estadual do Ambiente (LIMA, 2009). O relatório da chamada Missão 

“Indústria do Petróleo e Conflitos Ambientais na Baía de Guanabara: o caso do Comperj”, 

realizada nos meses de dezembro de 2012 e fevereiro de 2013 realizado pela Relatoria do 

Direito Humano ao Meio Ambiente da Plataforma Dhesca – Brasil, que investigou denúncias, 

entre outros temas, quanto ao descumprimento da legislação ambiental, esse relatório afirma 

que são 31 unidades de conservação. 

 

O Comperj está sendo implementado e impacta um conjunto de 31 unidades de 

conservação: o Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MMACF). Criado 

em 2006 através da Portaria nº 350 do Ministério do Meio Ambiente, o MMACF é 

composto por duas Unidades Federais de Uso Sustentável, três Unidades Federais de 

Proteção Integral, duas Unidades Estaduais de Uso Sustentável, duas Unidades 

Estaduais de Proteção Integral, dez Unidades Municipais de Proteção Integral, sete 

Unidades Municipais de Uso Sustentável e cinco Reservas Particulares. O Mosaico 

abrange 14 municípios no estado do Rio de Janeiro e uma área de 295.723 hectares. 

As Unidades de Conservação (UCs) são parte da política ambiental do estado 

brasileiro, normatizadas e geridas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Snuc) - Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000 (FAUSTINO E 

FURTADO, 2013). 
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O município de Itaboraí, sede do Comperj, é ladeado por importantes unidades de 

conservação: ao norte, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três 

Picos; ao sul, uma área de proteção ambiental, a APA Guapimirim, e a Estação Ecológica 

Guanabara, ainda bem conservadas e menos impactadas das áreas de manguezais da Baía de 

Guanabara.  

Os Mosaicos de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas foram oficialmente 

instituídos no Brasil pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - Lei 

Federal Nº. 9.985/00, que diz em seu artigo 26: “Quando existir um conjunto de unidades de 

conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras 

áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá 

ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional”. Mosaico é, então, 

um instrumento que estimula a gestão integrada das áreas protegidas de maneira a 

potencializar os esforços e otimizar o empenho dos recursos para fortalecer estas áreas e 

ampliar os objetivos de conservação para o território abrangido por elas. (ICMBIO, 2010)   

De acordo com o ICMBio, há 12 mosaicos reconhecidos no Brasil, que se encontram 

em diferentes graus de implementação. A experiência desses mosaicos, ainda que recente, tem 

estimulado a discussão sobre o tema e provocado a convergência de idéias para 

institucionalizar uma política nacional sobre Mosaicos. Por enquanto, cada Mosaico vem 

desenvolvendo mecanismos específicos de gestão e implementação de acordo com suas 

realidades e características das regiões em que estão inseridos. Segundo o ICMBio o Mosaico 

da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF), 

 

foi oficialmente reconhecido pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente No 350, 

de 11 de dezembro de 2006, e tem apresentado importantes avanços em ações 

integradas para a gestão de unidades de conservação. Este Mosaico tem suas 

atividades orientadas por planos de ação desenvolvidos para um período de dois 

anos. Com a experiência de três anos de implementação e com o amadurecimento do 

conselho do MCF, julgou-se conveniente e oportuno desenvolver seu planejamento 

estratégico, que possibilitaria uma reflexão mais profunda tanto na dimensão 

geográfica, com a análise detalhada do território, quanto na dimensão estratégica, 

com a avaliação do objetivo e da visão de futuro do Mosaico (ICMBIO, 2010). 

 

O Mosaico Central Fluminense (MCF), é uma área total de 295.723 hectares, reúne 29 

UCs em regiões urbano-industrial e rural, distribuídas por 14 municípios. Entre eles, cidades 

mais populosas como São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que juntas 
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somam quase 3 milhões de habitantes. Dentro de sua área de influência também está a região 

Serrana, engloba os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. (ICMBIO, 2010)   

A relação dos municípios que fazem parte do MCF, são: Bom Jardim, Cachoeiras de 

Macacu, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Macaé, Magé, Miguel 

Pereira, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, São Gonçalo, São José do Vale 

do Rio Preto, Silva Jardim, Teresópolis e Tanguá (ICMBIO, 2010).   

Na figura 13, podemos ver Mosaico Central Fluminense e as UCs que o compõem. 

 

Figura 13 - Mosaico Central Fluminense e as UC’s que o compõem 

 
Fonte: ICMBio, 2010. 

 

Além da Estação Ecológica Estadual do Paraíso, a APA Federal de Petrópolis e a APA 

Federal da Bacia do Rio São João são importantes UCs e geram sem dúvida intensa 

preocupação dos ambientalista e da sociedade quanto à preservação ambiental da região. 

O EIA deve considerar a Lei da Área de Proteção Ambiental (Lei nº 9.985/2000), que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), além de 

estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação (BRASIL, 2000). 

O Comperj encontra-se dentro da Zona de Uso Exclusivamente Industrial (ZEI) de 

Itaboraí, criado pela prefeitura por meio da Lei Complementar nº. 54, de 27 de setembro de 
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2006. A construção desse GPI apresenta a maior movimentação de terra já realizado no 

Brasil. 

Nem a construção das hidrelétricas de Itaipu, no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil 

e o Paraguai, nem Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, nem o polo petroquímico 

de Camaçari e o de Triunfo tiveram tamanha movimentação de terra (solo) como a realizada 

no local onde está em construção o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), no 

município de Itaboraí.  

Os números de um empreendimento desse porte são imponentes, foram cerca de 

220.000 m³ de movimentação de terra por dia, segundo o Jornal da Odebrecht online 

(2011), empresa de construção civil responsável pelas obras de infraestrutura do complexo, 

conforme visualizamos, na imagem aérea do início das obras, na Figura 14, a seguir. 

 

Figura 14 – Terraplenagem do Comperj 

 
Fonte: FLICKR (2015) 

 

No caso do Comperj, o EIA é um documento robusto, composto de 10.000 páginas, 

mas os impactos relacionados à questão locacional estão restritos a apenas 10 páginas, 

abordando o tema superficialmente. Sinais claros da ausência de dados consistentes nos 

estudos, minimizados ou não referenciados, prática trivial entre empresas em busca de 

licenciamento ambiental e reiterado em diversos documentos consultados nesta tese.  

A legislação ambiental orienta e disciplina a elaboração desses estudos, apontando o 

conteúdo, a forma de apresentação e as alternativas locacionais a serem apreciadas pelo 

empreendedor, exigência que outorga aos órgãos ambientais subsídios para tomada de decisão 
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técnica quanto à viabilidade do local mais apropriado e com mitigação dos impactos sobre o 

território.  

O aparecimento de pequenos e médios comerciantes, na primeira etapa do projeto em 

função do maior número de empregos, e o aumento da demanda por produtos e serviços, 

aliados ao custo de vida local, criaram uma série de problemas para a população local, desde 

lotação em postos de saúde até aumento do custo dos aluguéis e moradia.  

O conhecimento dos aspectos e impactos ambientais do Comperj foram traçados a 

partir da Resolução Conama 001 (BRASIL, 1986), os impactos sobre o ambiente biológico 

produzido pela construção e operação de empreendimentos têm magnitude e importância 

estreitamente relacionadas com a qualidade ambiental da região a ser impactada e sua 

importância ecológica. A previsão dos aspectos e impactos ambientais identificam as 

possíveis modificações que podem ser provocadas pelo empreendimento nas diferentes fases 

do ciclo de vida: planejamento, construção, operação e desativação.  

Esses impactos sobre o ambiente físico, decorrentes da presença de pessoas e da 

operação de veículos e equipamentos de sondagem no sítio, estão associados à fase de projeto 

de engenharia de empreendimentos em locais intocados ou de reconhecida importância 

ecológica. A abertura de estradas e picadas para acesso bem como a operação de veículos e 

equipamentos podem trazer efeitos negativos como a poluição do solo, do ar e das águas. 

Em outubro de 2011, a Petrobras assinou um Termo de Compromisso Ambiental 

(TCA) firmado com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em que a estatal se compromete a 

implantar um projeto de recuperação florestal em áreas do entorno do Comperj.  

Além de outros projetos de restauração florestal em áreas localizadas nas bacias 

hidrográficas dos rios Macacu e Caceribu (LIMA, 2009). O discurso oficial não é o âmago da 

questão, como a falta de saneamento básico, coleta regular e descarte de lixo, tema sintetizado 

pelo geógrafo Elmo da Silva Amador: 

 

O Estado sonega propositalmente a informação de que todas as intervenções 

praticadas na bacia contribuinte, na orla e interior da Baía de Guanabara, que 

culminariam com o estado de degradação hoje apresentado, foram diretamente 

conduzidas ou estimuladas pelo poder público, ou foram objeto de concessões deste 

mesmo poder ao longo da história da ocupação da baía. Escamoteia porque sabe que 

a miserabilidade da maioria da população da região metropolitana e a degradação da 

baía são consequências do mesmo modelo de desenvolvimento perverso que 

sustenta (AMADOR, 1992). 
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 Segundo o órgão ambiental, a restauração florestal permitirá a proteção dos 

manguezais da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, a ampliação da área de 

floresta e a conexão dos fragmentos de floresta existentes, permitindo o fluxo de animais e a 

proteção das nascentes de rios da região (LIMA, 2009). 

Outro aspecto a ser considerado no EIA é a Lei das Florestas (Lei nº 12.651), 

conhecida como Novo Código Florestal, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 

altera importantes leis ambientais (como as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a nº 9.393, 

de 19 de dezembro de 1996, e a nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006), revoga as Leis nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, a nº 7.754, de 14 de abril de 1989 e a Medida Provisória nº 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e cria várias outras providências (BRASIL, 2012). 

Quanto aos efluentes, há previsão de um projeto polêmico de construção do emissário 

terrestre e marinho cujo lançamento está previsto para Praia de Itaipuaçu, no município de 

Maricá. O que envolve a Lei do Gerenciamento Costeiro (nº 7.661 de 16/05/1988), que define 

as diretrizes para criação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ou seja, define o que 

é zona costeira como espaço geográfico da interação do ar, do mar e da terra, incluindo os 

recursos naturais e abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre (BRASIL, 1988).  

Esta lei também permite aos Estados e municípios costeiros instituir os próprios planos 

de gerenciamento da orla, desde que prevaleçam as normas mais restritivas. O gerenciamento 

costeiro deve obedecer às normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução 

Conama nº. 312 (MMA, 2002). O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 

instituído pela Lei no 7.661 e regulamentado pelo Decreto nº 5.300 (BRASIL, 2004), dispõe 

sobre as regras de uso, ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla 

marítima (BRASIL, 1988). 

Já a equipe multidisciplinar responsável pelo EIA deve considerar a Lei do 

Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição (nº 6.803 de 02/07/1980), que atribui 

aos Estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões ambientais para a instalação 

e licenciamento das indústrias, exigindo o Estudo de Impacto Ambiental.  

A Lei de Política Agrícola (Lei nº 8.171) define que o poder público deve disciplinar e 

fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora; realizar zoneamentos 

agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas atividades produtivas, desenvolver 

programas de educação ambiental, fomentar a produção de mudas de espécies nativas, entre 

outros (BRASIL, 1991). 

Quanto à limpeza do terreno, trata do destocamento e as alterações da paisagem 

natural devido à supressão do atual ambiente agroflorestal. Esse impacto é inevitável, e 
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segundo o Estudo de Impactos Ambiental (EIA) será atenuado e compensado pela 

implantação do Projeto Corredor Ecológico do Comperj. Tendo em vista a importância 

econômica, social e ambiental do complexo, foi criado o projeto Corredor Ecológico do 

Comperj, com o objetivo de restabelecer a funcionalidade do ambiente e firmar o local como 

um importante polo de promoção social, a partir da difusão de tecnologias agroflorestais para 

toda a região.  

As ações podem ser reunidas em três grandes grupos. O primeiro engloba a 

revegetação da área interna do Comperj e o monitoramento das funcionalidades e dos serviços 

ambientais, como água, solo, fauna e outros, envolvendo ainda atividades de produção de 

mudas e proposição de modelos para implantação de corredores ecológicos. 

O segundo grupo envolve o uso de vitrines tecnológicas e unidades experimentais, 

utilizadas para estudo e demonstração do plantio de espécies madeireiras, flores tropicais, 

frutos da Mata Atlântica, oleaginosas, entre outras. Faz parte ainda desse grupo a criação de 

um parque agroambiental, onde são realizados cursos de capacitação para agricultores, 

professores e alunos de escolas da região, assim como atividades de educação ambiental.  

Por fim, o terceiro grupo prevê a inserção do Comperj no contexto regional, de forma 

a subsidiar o planejamento ambiental e a proposição de modelos de conexão entre fragmentos 

existentes nas bacias hidrográficas dos rios Caceribu e Macacu, onde se insere, conectando as 

áreas revegetadas do empreendimento com as UCs que formam o Mosaico da Mata Atlântica 

Central Fluminense. Está prevista, inclusive, a elaboração de um Atlas Digital Interativo, no 

qual a evolução do uso e cobertura da terra poderá ser observada a partir de imagens de 

satélite (EMBRAPA, 2009). 

Os potenciais impactos sociais percebidos ocorrerão durante todo o projeto. 

Importante destacar que já na primeira fase do empreendimento haverá aumento estimado da 

ordem de 10% sobre a atual população do município, ou seja, perto de 22.000 pessoas, que 

estarão concentradas entre os distritos de Porto das Caixas e Sambaetiba (LIMA, 2009). 

Os impactos positivos vêm por meio do aumento da arrecadação tributária e aumento 

no dinamismo econômico da região. Por isso, cabe uma análise cuidadosa do que é mais 

vantajoso tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, sob a ótica da sustentabilidade.  

 

1.1.7.6 Conleste 

 

O anúncio de instalação do Comperj promoveu mudanças no que se refere a ações 

políticas entre as prefeituras de municípios da região. Criado em janeiro de 2007, o Consórcio 
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Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (CONLESTE) foi pensado para 

discutir e planejar políticas conjuntas, definidas em 13 projetos prioritários, que incluem 

temas como saneamento, saúde, habitação, água, lixo, zoneamento urbano e transporte. 

A Constituição de 1988 regulamentou o sistema de consórcio no artigo 22, inciso XX, 

definindo a responsabilidade da União sobre sistemas de consórcios e sorteios. A União, os 

Estados, o distrito federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos 

e os convênios de cooperação entre os entes federados (BRASIL, 1988, art. 241). 

Baseado nessa lei e após o anúncio da instalação do Comperj em Itaboraí, onze 

municípios localizados na área de influência do empreendimento decidiram formalizar um 

consórcio intermunicipal para acompanhar os projetos, promover o desenvolvimento local por 

meio do planejamento de ações de forma integrado: o Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), composto de treze municípios localizados 

no leste da Baía de Guanabara, na baixada litorânea. Podemos visualizar na figura 15, a 

seguir, os municípios da área em análise, circundados por uma linha vermelha, são aqueles 

incluídos no Plano Diretor de Estruturação Territorial Leste Fluminense, o chamado PET-

Leste. Elaborado em 2014 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 

Abastecimento e Pesca (Sedrap), o projeto prevê um amplo estudo para os 15 municípios do 

estado do Rio abrangidos pelo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

 

Figura 15 – Área de influência direta do empreendimento (CONLESTE) 

 
 Fonte: FÓRUM DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI (2016)  
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O Conleste é fundamentado na Lei Municipal de Itaboraí nº 1.993 (ITABORAÍ, 2006), 

e distribuem-se da seguinte forma os municípios fluminenses que fazem parte da área de 

influência direta do Comperj: seis de influência da região chamada de Leste Metropolitano do 

Estado (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Tanguá) e mais alguns sob 

influência indireta – os municípios da Região da Baixada Litorânea, que, por sua vez, agrupa 

a Microrregião da Bacia de São João e a Região dos Lagos (Cachoeiras de Macacu, Casimiro 

de Abreu, Silva Jardim), Araruama, Saquarema, Cachoeiras de Macacu; dois da Baixada 

Fluminense (Guapimirim e Magé) e dois da Região Serrana Fluminense (Nova Friburgo e 

Teresópolis). 

Os principais objetivos da criação do CONLESTE, de acordo com o art. 2º. da lei nº. 

1993 (ITABORAÍ, 2006), são os seguintes: 

 

I – gestão associada de serviços públicos; 

II – promoção de apoio e fomento do intercâmbio de experiências bem-sucedidas e 

de informações entre os entes consorciados; 

III – realização de planejamento, adoção e execução de ações, programas e projetos 

destinados a promover e acelerar o desenvolvimento regional e local; 

IV – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

V – realização de um planejamento estratégico, no sentido de equacionar e buscar 

soluções para problemática social, econômica, ambiental, físico-territorial, de 

circulação e de transporte, no território dos Municípios consorciados; 

VI – promoção da ética da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais; 

VII – realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos; 

VIII – promoção da melhoria da qualidade de vida da população residente nos 

Municípios formadores do CONLESTE. 

 

Pode-se inferir que a constituição do consórcio passa a configurar um novo arranjo 

político para o leste fluminense. A Figura 16 expressa esta nova organização intermunicipal. 

(CONLESTE). 
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Figura 16 – Organização intermunicipal do Conleste 

 
Fonte: Construinfo (2016) 

 

Em 2007, foi elaborada minuta que aprovou o Estatuto da Agência de 

Desenvolvimento da Região Leste (AD-Leste) e o Fundo Intermunicipal da Região Leste 

(Funleste). A AD-Leste, segundo o art.2º dessa resolução, “(...) tem por finalidade executar as 

políticas de desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos municípios consorciados” e 

possui as seguintes competências: 

 

I – execução de plano, programas, projetos e ações locais e regionais voltados para o 

desenvolvimento socioeconômico, ambiental, científico e tecnológico da Região 

Leste Fluminense; 

II – identificação, divulgação e implantação de mecanismos, instrumentos e 

incentivos para atração de investimentos para dinamizar a economia local e da 

Região Leste Fluminense; 

III – apoio à promoção de oportunidades de realização de empreendimentos locais e 

da Região Leste Fluminense; 

IV – articulação com as agências públicas, em especial com as do Governo do 

Estado e do Governo Federal e com empreendedores privados; 

V – participação em eventos de negócios, de promoção comercial, industrial e de 

serviços e de atração de investimentos; 

VI – apoio aos investidores com ênfase nas cadeias produtivas locais e regionais; 

VII – estudos e análises sobre a economia local e a da região Leste Fluminense 

visando seu desenvolvimento; 

VIII – fornecer suporte técnico e administrativo aos municípios integrantes do 

CONLESTE; 

IX – articular-se com instituições e entidades públicas e privadas, nacionais, 

estrangeiras e internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou 

financiamento, bem como a celebração de convênios, contratos, acordos e 

cooperação técnica;  

 X – constituir e manter banco de dados com informações atualizadas necessárias ao 

planejamento e elaboração de programas e planos a serem desenvolvidos; XI – 

realizar, em áreas territoriais que forem definidas pelo CONLESTE, a gestão e a 

fiscalização de núcleos de desenvolvimento e expansão empresarial (AD-LESTE, 

2011). 
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Já o Funleste, segundo o art. 16º, “(...) tem a função modular de suporte financeiro ao 

planejamento integrado, às ações e programas conjuntos dele decorrentes, no que se refere às 

funções públicas de interesse comum entre os municípios integrantes do Conleste” (AD-

LESTE, 2011).  

Os recursos que serão constituídos para o Conleste estão descritos no art. 17º da 

mesma resolução: 

 

I – empréstimos nacionais, estrangeiros e internacionais e recursos provenientes de 

convênios, contratos, acordos e cooperação técnica, nos âmbitos internacional e 

intergovernamental; 

II – retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Estado e dos municípios e concessionárias de 

serviços públicos; 

III – produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus 

recursos; 

IV – doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, 

estrangeiras ou internacionais e outros recursos eventuais; 

V – participação em eventos de negócios, de promoção comercial, industrial e de 

serviços e de atração de investimentos (AD-LESTE, 2011). 

 

O grande diferencial reside na forma como os municípios localizados na área de 

abrangência do empreendimento buscam minimizar os impactos socioambientais. São os 

consórcios públicos, onde não há a participação da sociedade civil organizada, apenas os 

representantes do poder público administram o Conleste, surgindo uma nova unidade 

territorial de administração pública, em benefício da qualidade de vida e desenvolvimento 

humano das populações locais. 

Nessa linha, o Estado do Rio de Janeiro faz investimentos paralelos, como a ampliação 

do Porto de Itaguaí, promovendo a construção de um sistema viário denominado Arco 

Rodoviário, já citado aqui, com o objetivo de facilitar a logística e a integração econômica 

entre os municípios metropolitanos, com a expectativa inclusive de implantação de um 

significativo número de indústrias de terceira geração ao longo dessa nova via. 

O Conleste, segundo o Plano Diretor da Regionalização da Saúde Comperj/Conleste 

(2008), contribui com cerca de 7% do Produto Interno Bruto do Estado do Rio de Janeiro, 

tendo Niterói o maior PIB per capita e Silva Jardim o menor. O município com maior 

população, segundo o IBGE (2012), é São Gonçalo e o com maior área é Cachoeira de 

Macacu. 

O objetivo principal do consórcio é traçar estratégias de atuação conjunta através de 

parcerias que possam contribuir com o crescimento econômico, cultural e sustentável da 

região consorciada. Além de discutir políticas públicas, também buscar soluções para alguns 
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dos problemas estruturais da região como mobilidade urbana, habitação, saúde e educação. 

Considerando as particularidades e os diferentes potenciais de cada consorciado.  

O consórcio busca a articulação e integração entre os municípios focando o 

desenvolvimento regional, propiciando o planejamento, a gestão de políticas públicas e a 

resolução de problemas em conjunto. Negociando e dialogando com os governos estadual e 

federal. Portanto, promovendo a integração, a solidariedade e cooperação mútua entre os 

municípios, assegurando o desenvolvimento sustentável de toda a região norte fluminense. 

 

 

1.1.7.8 Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) 

 

 

O Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) é uma ferramenta 

governamental criada para combater a pobreza e a exclusão social, necessária à gestão 

comunitária, via da atuação política da sociedade civil nos municípios. A DLIS foi lançada 

dentro do Programa Comunidade Ativa, em 02/07/1999, da Secretaria Executiva do Programa 

Comunidade Solidária (BRASIL, 1999). 

Carneiro (2006, p. 19) detecta – em razão do caráter neoliberalista da política de 

desenvolvimento econômico e social brasileira, da crise do Estado e do processo globalizante 

da reestruturação produtiva – “(...) dissociação entre os princípios e os objetivos 

metodológicos do DLIS e a intenção governamental de efetivar uma articulação sustentável 

de desenvolvimento nacional, indutora de uma sociedade mais participativa e capaz de 

conduzir ativamente seu processo de autogestão e sustentabilidade”.  

A autora acredita que a implantação dos programas do DLIS no contexto descrito pode 

querer mascarar potenciais focos de conflitos, racionalizar recursos públicos e reforçar visões 

hegemônicas de poder, pondo em prática “(...) uma concepção fragmentária de 

desenvolvimento como contraponto à visão globalizante das estratégias dos 

desenvolvimentistas”. 

A ideia de uma da Rede DLIS incluem a otimização de utilização da Internet, de modo 

a ampliar as possibilidades de acesso e participação dos atores envolvidos, constituindo uma 

rede social. Trata-se de “(...) uma rede mista e plural. Mista no sentido de envolver pessoas e 

organizações de naturezas distintas, na sociedade civil, no setor produtivo e no âmbito estatal, 

nas três esferas. Plural no sentido de incorporar diferenças e trabalhar divergências” 

(GROSSO; GOMES, 2003). 
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Atualmente, qualquer município ou território intermunicipal está conectado com o 

mundo e precisa modernizar as formas de gestão, qualificar funcionários, democratizar os 

processos decisórios, equilibrar os direitos: “O mundo, porém, é apenas um conjunto de 

possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares” 

(SANTOS, 1996, p. 23). 

Os objetivos da Rede DLIS podem ser sumarizados como segue (GROSSO; GOMES, 

2003): 

• gerar maior qualificação e consistência à questão do desenvolvimento local; 

• facilitar e ampliar a interlocução entre atores heterogêneos que trabalham e 

operam com o tema; 

• propiciar acesso a informações úteis e serviços relevantes para 

pessoas/organizações interessadas ou envolvidas na promoção no desenvolvimento 

local; 

• fomentar uma cultura de trabalho cooperativo em amplo espectro – trabalho 

em rede. 

 

O DLIS é uma metodologia que visa promover o desenvolvimento de espaços 

geográficos delimitados por conjuntos de necessidades, pelo planeamento participativo, 

baseado na identificação de oportunidades locais e regionais. Os programas governamentais e 

não-governamentais devem ser articulados, convergir para um diagnóstico que possa auxiliar 

na revitalização dos pontos fortes e na correção de suas vulnerabilidades.  

A palavra local não deve ser considerada como sinônimo de espaço geográfico 

reduzido. Pelo contrário, o conceito de local deve adquirir uma conotação mais ampla e que 

ultrapasse o domínio territorial determinando um processo de desenvolvimento constante 

pensado, planejado, articulado e orientado.  

O local, neste contexto, está intimamente relacionado com o conceito de comunidade 

onde desenvolve sua dinâmica integrada a um conjunto de fatores. A ideia, de crescimento 

econômico, portanto, deverá considerar o aproveitamento integrado e de forma eficiente dos 

recursos endógenos existentes em uma determinada região para a criação empregos e 

principalmente, para melhoria da qualidade de vida da população. 

Por isso, continuamos na busca por uma estratégia que questione o atual padrão de 

desenvolvimento econômico, não apenas sob a ótica do crescimento, mais focado na 

sustentabilidade, o local como referência e elemento de transformação política, social e, 

também, econômica. Um espaço para o exercício de novas formas de cidadania, parceria e 

que possa ampliar a cooperação regional.  

Neste processo de crescimento deve estar implícito a convicção do desenvolvimento 

com resultados consolidados em diferentes áreas como: econômica, social, educacional, 



104 

cultural, ambiental, territorial, político e institucional de forma integrada não se admitindo 

resultados parciais e isolados como resultados de sucesso. 

O DLIS deve ser encarado como uma nova estratégia política de transformação da 

sociedade que afete diretamente as relações políticas e sociais convencionadas, consolidando 

um conjunto de práticas como cidadania, sustentabilidade e consequentemente 

desenvolvimento. 

 

 

1.1.7.7 Desenvolvimento e participação popular 

 

 

Importante frisar que a grande geração de riqueza proveniente dos recursos do 

petróleo, no Estado do Rio de Janeiro e recentemente no município de Itaboraí, convivem ao 

lado de um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Pode-se pressupor quanto a um 

eventual atraso pontual dos resultados dos investimentos concretizados.  

Quando observamos as implicações sinérgicas8 e o alcance esperado no 

desenvolvimento regional ao longo das diferentes etapas da construção do Comperj, 

percebemos um redesenho de paisagens, além de diferentes dinâmicas na organização do 

espaço social. Os novos eixos econômicos, os GPIS e o Comperj permitem reconhecermos 

alguns dos aspectos transitórios e como interferem nos fluxos da sociedade. 

O teor dessas paisagens9 humanizadas constitui os espaços produzidos pela dialética 

dessas inter-relações permeados de interesses e correlações de forças que formam diferentes 

territórios. Os agentes sociais reproduzem padrões e complexas teias de relações, ao mesmo 

tempo, demonstram originalidade, inaugurando o novo e eternizando estruturas. 

A participação popular como um dos direitos de cidadania, sendo este o exercício dos 

direitos e deveres civis, políticos, bem como, os sociais. Os direitos e deveres dos cidadãos 

devem andar sempre juntos, o exercer dos deveres e obrigações, a busca pela conscientização 

de seus direitos, assim, fazendo-se como meio de colocá-los em prática. 

                                                 
8 Sinergia é a convergência das partes de um todo que têm o objetivo de chegar ao mesmo resultado. 

9 Segundo, Oliver Dolfuss, geógrafo francês, as paisagens são fruto da ação humana no espaço e as classifica em 

três grandes famílias, em função das modalidades da intervenção humana: paisagem natural, paisagem 

modificada e paisagens organizadas. 



105 

Alinhado à questão do desenvolvimento e participação popular, Francisco de Oliveira, 

na releitura que faz da obra de Furtado, onde se evidencia o caráter político e a importância da 

relação entre a soberania popular, independência política e econômica, externa da nação: 

 

Valorizar o nacional não é nem populismo nem xenofobismo. Pois o espaço 

nacional é ainda a forma onde se pode construir um processo democrático, 

colocando a possibilidade concreta de intervenção do povo e das classes sociais 

dominadas ao alcance de suas possibilidades civis e políticas. Pensar em um espaço 

internacional ou globalizado como virtualidade democrática seria delírio se não 

fosse escárnio. Portanto, quando se postula a questão do Estado nacional, o que está 

em jogo é a soberania do povo (OLIVEIRA, 2003, p. 120). 

 

Neste ponto, observa-se que o Estatuto da Cidade deu grande importância à gestão 

democrática com a atuação da sociedade na formação e desenvolvimento do município, sendo 

este, fornecido à população de forma democrática participativa na figura do Plano Diretor. 

Neste trabalho, destacou-se um fragmento do território, em seus múltiplos aspectos, 

considerando o lugar como o local onde todos interatuam. O município de Itaboraí é uma área 

do ERJ, que historicamente como tantos outros municípios, buscam destaque e 

reconhecimento político, na escala do governo estadual, como área independente 

economicamente da região administrativa a que pertence, e pela sua revitalização econômica e 

social.  

A luta pelo território de Itaboraí tem um significado espacial, o sentido conceitual 

contemporâneo, adquire dimensões maiores como: conquistar reconhecimento político junto 

aos governos centrais, especialmente o estadual rompendo amarras orçamentárias, repasse de 

verbas dentro do critério da proporcionalidade e priorização de áreas para investimentos dos 

recursos públicos.  

Do mundo, fala-se, sobretudo, em mercado globalizado, que hoje, ao contrário de 

tempos passados, atravessa tudo, inclusive a consciência das pessoas. Mercado conectado, 

inclusive a natureza; mercado de ideias, ciência e informação; mercado político. Justamente, a 

versão política dessa globalização perversa é a democracia de mercado. No entendimento de 

Santos: 

De um lado, há espaços contínuos, formados de pontos que se agregam sem 

descontinuidade, como a definição tradicional de região. São as horizontalidades. De 

outro, há pontos no espaço que, separados uns dos outros, asseguram o 

funcionamento global da sociedade e da econômica. São as verticalidades. Os 

espaços se compõem de uns e de outros desses recortes, inseparavelmente 

(SANTOS, 2008, p. 88). 
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Essas relações desiguais ocorrem em diferentes momentos e intensidades levando 

pessoas e segmentos, a empreenderem lutas de modo diferenciado. Sinalizando a formação de 

diferentes segmentos no interior da comunidade e do território.  

Politicamente, a ausência de um eixo de desenvolvimento estabelecido pela sociedade, 

por meio de seus agentes catalisadores, coordenado pelos dirigentes democraticamente 

eleitos, faz com que as lutas estruturais voltadas para os interesses comuns ocorram de modo 

desarticulado, dificultando a sua efetivação e sua convergência ao desenvolvimento regional. 

A palavra que catalisa toda essa concepção e a sua manifestação exteriorizada 

espacialmente é desenvolvimento. Considerando-o como uma terminologia que encerra 

completude, o desenvolvimento deve ser humano e sustentável. Este significado expõe a 

redundância de qualquer adjetivo que se queira agregar, a conotação de 

multidimensionalidade.  

A industrialização, sustentado pelo modelo do nacional-desenvolvimentismo, que 

acreditava no desenvolvimento a partir de investimentos nas indústrias de base para subsidiar 

os polos de crescimento.  

O espaço urbano brasileiro passou por muitas mudanças ao longo dos anos, a 

urbanização efetiva do país acompanha o desenvolvimento industrial. A criação de grandes 

áreas urbanas, metrópoles e polos tecnológicos, são fruto de vários fatores como: a migração, 

a expansão do sistema de transportes, comunicação, centros consumidores, portos, 

oportunidades profissionais, entre outros. 

Esses polos se constituíam em áreas dinâmicas e atrativas à aglomeração de indústrias 

complementares. Fatores locacionais, como a distância dos grandes centros consumidores, a 

pouca expressão do mercado consumidor regional, ausência de recursos naturais são 

determinantes para atração indústrias motrizes, o capital industrial e financeiro.  

A escolha da localização de um empreendimento industrial é, normalmente, uma 

decisão racional ou internacional, adotada após uma apreciação das vantagens relativas de 

diferentes localizações, os chamados fatores locacionais mais adequados para as finalidades 

do negócio. A localização é uma das primeiras decisões a serem tomadas quanto a 

implantação de um grande empreendimento. 

Os fatores de atração ou locacionais podem ser visualizados na Figura 17, a seguir. 
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Figura 17 – Fatores de atração de investimento 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Os pequenos avanços são muito tímidos e as melhorias imperceptíveis quando 

confrontado o volume dos recursos investidos; não constatamos programas ou políticas 

públicas que sinalizassem a reversão do quadro social no município. O percurso de Itaboraí, 

foco de nossa leitura, segue o mesmo ritmo do entorno, a periferia da área metropolitana do 

Rio de Janeiro.  

Aqui, a temática comum é a relação de dependência empregatícia dos municípios 

vizinhos com a capital, somente endossando o isolamento e falta de desenvolvimento local. A 

ausência de um tecido produtivo é sentida tanto no interior do município quanto no 

enquadramento deste a região metropolitana do Rio de Janeiro.  

Verificam-se no município de Itaboraí vários movimentos socioespaciais que 

demonstram essa reação, a descentralização político-administrativa dos Estados federados que 

transferem para os municípios e a sociedade a responsabilidade em áreas essenciais, sem o 

devido respaldo dos recursos necessários. A ausência de debates sobre essas mudanças 

combinando estratégias de ação dos líderes políticos regionais focadas apenas em resultados 

imediatos.   
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2 GPI, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

 

Por aqui, a economia apresenta tom fortemente desenvolvimentista, e os projetos são 

tocados seguindo essa vertente, são vários GPI na área de infraestrutura, logística, portos, 

mobilidade urbana em andamento ou em planejamento, como segue.  

Os GPI, em virtude do porte, são responsáveis por inumeráveis impactos, além de 

outros reflexos, em âmbito local e regional, onde quer que sejam instalados. A fabricação de 

cimento, transporte de materiais, formação de lago para construção de barragem, grandes 

movimentações e compactação de solo para terraplanagem formam um conjunto de atividades 

que modificam o espaço e a geografia local. São impactos de diferentes ordens e 

complexidade cujos reflexos atingem diferentes áreas, como, por exemplo: ambiental, 

socioeconômica, empregabilidade, entre outras.  

Os GPIs normalmente estão localizados fora dos grandes centros urbanos. À primeira 

vista não parecem causar danos significativos à região, sendo bem acolhidos pelas 

comunidades locais. Um olhar mais atento e crítico pode prever diferentes impactos. Por 

exemplo, a compactação de boa parte dos terrenos impermeabiliza o solo, além do impacto 

visual causado pela obra, com poeira, ruído, movimentação de máquinas, equipamentos, 

geração de resíduos, supressão vegetal, danos à fauna e flora, entre muitos outros problemas 

que podem ser criados.  

Os equipamentos de alta tecnologia e de maior valor agregado são produzidos, 

predominantemente, por multinacionais estrangeiras. Quanto às empresas tipicamente 

brasileiras no setor de P&G, há presença majoritária das micros, pequenas e médias empresas 

(MPME) na cadeia de fornecedores de bens e serviços.  

Em ambos os casos, as perspectivas pouco dependem da conjuntura econômica 

nacional ou internacional, especialmente de infraestrutura, onde há forte demanda reprimida. 

No primeiro caso, depende-se da exploração de petróleo do pré-sal. No segundo, da realização 

de concessões e parcerias público-privadas (PPP).  

Um dos grandes pilares para o fortalecimento de uma cadeia produtiva de P&G 

nacional competitiva é a política de conteúdo local. A partir do ano de 2005, introduziu-se a 
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exigência de certificação10 de conteúdo local mínimo e máximo para as fases de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás no Brasil.  

Por meio dessa política, espera-se que haja o direcionamento para o país de boa parte 

dos investimentos relativos à aquisição de bens e serviços, incentivando o aumento da 

capacidade produtiva em diversos segmentos ou, ainda, a atração de atividades ainda não 

realizadas no país. 

 

 

2.1 Conceito de GPI 

 

 

Os Grandes Projetos de Investimentos (GPI) estão em diferentes regiões do planeta. E, 

normalmente, aqueles de maior impacto e risco são instalados em países em desenvolvimento. 

Os GPI, em função da magnitude, ocupam lugar de destaque em consequência da capacidade 

de transformação social, econômica e ambiental em um curto espaço de tempo. Os grandes 

projetos sorvem altos investimentos, sejam de origem do Estado, sejam da iniciativa privada, 

e, quando analisados metodicamente, contribuem para a genuína compreensão de quanto e 

quais seriam os prejudicados e os beneficiários. 

A construção de um GPI, como já afirmamos, movimentam substanciais montantes 

seja de capital ou de recursos, tais como logísticas, infraestrutura e mão-de-obra, além do 

grande consumo de recursos naturais. A decisão quanto à implantação normalmente é 

favorecida pelo Estado, que executa um papel político decisivo e fundamental na escolha do 

local para instalação de um Grande Projeto de Investimento. 

Os Grandes Projetos de Investimentos são considerados por Martins (1993, p.61) 

como “projetos econômicos de envergadura”, dentro desses projetos estão inseridos os portos, 

hidrelétricas, refinarias, siderúrgicas, os polos petroquímicos, construção de rodovias, 

ferrovias, entre outros. Os GPIs são empreendimentos de grande porte e surgem sob o 

discurso de contribuírem para o desenvolvimento local, a implantação de infraestrutura e além 

do crescimento para a região onde são instalados. Bortoleto, esclarece que: 

                                                 
10Antes da sétima rodada, realizada em 2005, já havia compromisso de conteúdo local. No entanto, erarealizado 

de forma declaratória pelas próprias operadoras. Além disso, havia muito questionamento em relação ao 

método de apuração do conteúdo local. Somente a partir da sétima rodada, a metodologia de apuração foi 

padronizada, exigindo a certificação por empresas independentes. A metodologia adotada pela ANP foi 

desenvolvida no âmbito do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(Prominp) e baseada em metodologia do BNDES. 

http://www.sinonimos.com.br/metodicamente/
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[os] “megaprojetos” são apresentados à sociedade como essenciais ao 

desenvolvimento da nação. Mas esse desenvolvimento fica em grande parte restrito 

ao centro hegemônico da economia nacional, não chegando a atingir as regiões 

receptoras e, consequentemente, não vindo a amenizar os impactos causados com a 

implantação desses empreendimentos (BORTOLETO, 2001, p.55). 

 

A expressão Grandes Projetos de Investimento, segundo Vainer e Araújo (1992, p. 

29), não é muito clara e nem objetiva, usada para denominar aqueles projetos que 

movimentam “em grande intensidade elementos como capital, força de trabalho, recursos 

naturais, energia e território”. Os GPI destacam-se pela grande mobilização que 

proporcionam, as diferentes escalas e setores envolvidos no projeto.  

Esses projetos não contribuem para a diminuição das disparidades e desigualdades 

existentes entre as regiões do país. Ao contrário, as regiões onde estes projetos são 

implantados sofrem, de modo geral, com a “desestruturação das atividades econômicas 

preexistentes, o crescimento desordenado da população, desemprego, favelização, 

marginalização social, e, quase sempre, degradação ambiental” (VAINER e ARAÚJO, 1992, 

p. 33). 

Segundo Sampaio, esses GPI são considerados desta forma, devido ao seu porte, 

capacidade de atraírem substanciais investimentos e mão-de-obra, embora, provoquem 

deslocamentos para estas regiões, e também acarretam certa forma crescimento, se pensarmos 

em termos puramente econômicos.  Os GPI, na leitura de Sampaio (2008, p. 1):  

 

São projetos de grande magnitude, extremamente complexos, normalmente 

definidos como empreendimentos com orçamento acima de US$ 1 bilhão 

(frequentemente vários bilhões). Este tipo de projeto atrai um alto grau de atenção 

pública e interesse político por causa do imenso impacto direto e indireto que 

provoca na comunidade, no ambiente e nos orçamentos públicos e privados. Um 

megaprojeto pode mobilizar em larga escala a sociedade, os governos, o setor 

privado e por isso torna-se um empreendimento de natureza altamente complexa 

para sua realização.  

 

De acordo com Bortoleto (2001), os GPI são defendidos perante a sociedade como 

indispensáveis ao desenvolvimento econômico do país, desenvolvimento em boa medida 

circunscrito ao centro de poder da economia nacional, não alcançando os territórios receptores 

e, portanto, sem mitigar os impactos resultantes da implantação do megaempreendimento.  
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2.2 GPI’s no ERJ 

 

 

O Estado do Rio de Janeiro (ERJ), segundo dados da Federação das Indústrias do Rio 

de Janeiro (FIRJAN, 2015), vivia um momento de efervescência econômica, agora ofuscado 

pelos escândalos de corrupção no âmbito dos sucessivos governos estaduais. Os recursos 

anunciados no ERJ, para aplicação nas áreas de infraestrutura urbana, logística e no parque 

industrial, somavam R$ 235,6 bilhões para o período entre de 2014-2016. Investimentos 

robustos de origem nacional e internacional, quando consideradas as dimensões territoriais do 

ERJ, de apenas 43.700 km² (FIRJAN, 2016).  

O ERJ ocupa a posição do maior polo concentrador de investimentos em todo o 

mundo, com média superior a R$ 4 milhões em aporte de recursos por km². Isso segundo 

estimativa da Firjan, que coordenou um levantamento dos projetos de grande e médio porte 

previstos para acontecer na região. A entidade, que congrega 105 sindicatos industriais 

patronais de todo o Estado, com um total de 9.250 empresas associadas, realiza anualmente 

uma pesquisa sobre as intenções de investimentos no ERJ com investidores privados e 

públicos para um período prospectivo de três anos (FIRJAN, 2016).  

O objetivo da pesquisa é reunir todas as informações em um único documento, 

apresentando as principais tendências aos tomadores de decisão do setor público e da 

iniciativa privada, configurando-se como um guia completo com um mapa de oportunidades. 

A última versão da pesquisa, segundo a Firjan, confirmou volume de recursos surpreendente, 

revelando uma nova face do ERJ, consolidando-se como um Estado de oportunidades 

significativas no curto, médio e longo prazo (FIRJAN, 2016). 

Os dados levantados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro (Sedeis) mantêm a previsão 

otimista da Firjan e indicam que até 2020 a região deverá receber aproximadamente R$ 213,8 

bilhões em investimentos, as previsões são de oitenta obras, entre empreendimentos públicos 

e privados. 

Deve-se considerar que a quantidade de investimentos previstos e os impactos que 

acompanham a implantação de uma indústria em qualquer à região do país provocam várias 

alterações conjunturais, dentre elas, modificações no espaço geográfico, mudanças culturais, e 

principalmente, variações na economia. Além de mudanças na cultura e economia, surgem 

também mudanças no espaço geográfico: em alguns casos, as indústrias são implantadas sem 
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uma completa avaliação dos danos que poderão causar, acarretando consequências 

gravíssimas para o futuro. Conforme descreve Carlos Vainer (2007: 12):  

 

Antes de estruturar territórios e enclaves, o grande projeto estrutura e se estrutura 

através de grupos de interesses e lobbies, coalizões políticas que expressam, quase 

sem mediações, articulações econômico-financeiras e políticas. O local, o regional, o 

nacional e o global se entrelaçam e convergem, na constituição de consórcios 

empresariais e coalizões políticas [...] os GPIs [Grandes Projetos de Investimento] 

são uma forma de organização territorial que a tudo se sobrepõe, fragmentando o 

território e instaurando circunscrições e distritos que, no limite, configuram 

verdadeiros enclaves (VAINER, 2007. Pag. 12). 

 

Vários problemas sociais em âmbito local surgem, como a modificação da cultura, 

pois, muitas vezes, um trabalho que era executado de forma artesanal e tido como tradição 

cede lugar a máquinas pesadas que exercem sozinhas em curtíssimo espaço de tempo o 

mesmo serviço que era desempenhado por um conjunto de pessoas durante um longo período 

de tempo. Assim, milhares de postos de trabalho formais se extinguem, aumentando o número 

de empregos informais ou subempregos na região. 

O estudo vem fundamentar as previsões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

quanto a revolução econômica que vem acontecendo no Estado do Rio desde 2007 e que 

tende a continuar pelo menos nos próximos cinco anos, na esteira dos projetos do pré-sal, do 

crescimento da indústria de transformação e das obras de infraestrutura originadas a partir da 

Olimpíada.  

Caso todos esses projetos se confirmarem, estima-se que devem ser gerados pelo 

menos 104.000 novos postos de trabalho em diferentes regiões fluminenses. O segmento de 

petróleo e gás lidera esse ranking, exploração e produção de petróleo encabeçam os 

investimentos previstos para o período, de R$ 83 bilhões (SEDEIS, 2016). 

O levantamento da Sedeis inclui projetos como o Comperj (R$ 14,6 bilhões), o 

Complexo do Porto do Açu (R$ 8,3 bi), Angra 3 (R$ 4 bi), a reurbanização da área portuária 

do Rio (R$ 3,5 bi) e o Arco Metropolitano (R$ 1,2 bi).  

A Tabela 3 demonstra estimativas de investimentos no Estado do Rio de Janeiro, com 

os setores e os valores em reais para o período de 2011/2014 respectivamente (SEDEIS, 

2014). 

 

 

 

 

http://www.sinonimos.com.br/formal/
http://www.sinonimos.com.br/encabecar/
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Tabela 3 – Estimativa de investimentos no ERJ 

Áreas de Investimento Percentagem Valor em bilhões 

Petróleo e gás 59,50% R$ 107,90 

Infraestrutura  20,00% R$ 36,30 

Indústria de transformação 16,30% R$ 29,50 

Turismo  0,50% R$ 0,90 

Outros 3,70% R$ 6,70 

Fonte: Autor, baseado em dados da FIRJAN (2016)  

 

O leste metropolitano fluminense é a região do Estado com previsão de receber maior 

volume de recursos nos próximos dois anos, seguido pelas regiões Norte e Sul e, por fim, o 

município do Rio de Janeiro, que deverá abocanhar 4,2% do total. Na parte oeste da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro o investimento siderúrgico é na ordem de R$ 1,6 bilhão para 

a ampliação da planta da Gerdau, no distrito Industrial de Santa Cruz (FIRJAN, 2016). 

A Gerdau irá duplicar a fabricação de aço e laminados, chegando a 1,8 milhão de 

toneladas/ano até 2016 com a antiga Companhia Siderúrgica do Estado da Guanabara 

(Cosigua), no Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O empreendimento, 

que custará R$ 2,47 bilhões, tem previsão de gerar 550 empregos diretos e 3.000 indiretos. 

Durante as obras, serão criadas cerca de 1.700 vagas temporárias. O cronograma de expansão 

se dividiu em duas fases: 2011-2013 e 2014-2016 ambos concluídos (FIRJAN, 2016). 

O investimento em expansão do complexo siderúrgico no ERJ procura atender à futura 

demanda por aço no Brasil, impulsionada pelo crescimento da economia e por eventos como a 

as Olimpíadas de 2016, que envolvem não somente a construção e reforma de complexos 

esportivos, mas também a ampliação da infraestrutura aeroviária, hoteleira, de energia e 

telecomunicações.  

Destaca-se ainda a construção do estaleiro da Marinha brasileira, que futuramente será 

responsável pela construção de nosso primeiro submarino nuclear, em Itaguaí. Toda a obra do 

Complexo de Estaleiro e Base Naval tem previsão de conclusão em 2021, quando os quatro 

submarinos convencionais do estaleiro estariam prontos, mas as obras foram paralisadas e o 

contrato suspenso devido a desdobramentos da Lava Jato. Já foram investidos cerca de R$ 9 

bilhões na construção do complexo, que faz parte do Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (Prosub) (FIRJAN, 2016). 

O Prosub é fruto da uma parceria firmada entre o Brasil e a França no ano de 2008 e 

prevê a construção do primeiro submarino brasileiro movido a energia nuclear, além de outros 

quatro submarinos de propulsão convencional (diesel-elétricos). O acordo assegura a 
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transferência de toda a tecnologia necessária para que o Brasil tenha capacidade de projetar 

novos submarinos de propulsão convencional e nuclear.  

Na construção e projeto dos submarinos convencionais e com propulsão nuclear 

estavam previstos cerca de 5.600 empregos diretos e 14.000 indiretos. A previsão era que a 

construção do submarino nuclear brasileiro seria iniciada em 2017, e a conclusão estimada 

para 2025 (FIRJAN, 2016). 

O Parque Bellavista, em Macaé, um condomínio industrial privado onde estão 

instaladas várias empresas do setor de petróleo, vai ampliar a área ocupada e passar dos atuais 

um milhão de metros quadrados para três milhões de metros quadrados, o volume de 

investimentos estimados são de cerca de R$ 50 milhões, acreditando na futura ampliação da 

produção de petróleo no pré-sal (REVISTA AMAZÔNIA, 2017). 

Os últimos eventos ligados à geopolítica do petróleo fizeram a Petrobras revisar o seu 

planejamento e os investimentos para os próximos anos seguindo a sinalização do mercado 

financeiro. A implantação de novos empreendimentos, como o próprio Comperj, a ampliação 

da Refinaria Abreu Lima (RNEST-PE) e a Fábrica de Fertilizantes (FAFEN/MS), foram 

postergados ou cancelados.  

Na Região Sudeste, onde está localizado o Comperj, o município de Itaboraí, no 

Estado do Rio de Janeiro, é a região geoeconômica mais importante do país, respondendo, 

juntamente com o Estado de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, por 55,4% do PIB 

brasileiro.  

 O ERJ situa-se como o segundo em desenvolvimento industrial em todo o país. A 

maior parte das fábricas se concentra no município da capital e na região metropolitana. Além 

do importante complexo industrial carioca, onde se destaca a construção naval, a siderurgia e 

indústrias de alimentos e bebidas. 

Cabe mencionarmos os núcleos industriais de Niterói (metalurgia, construção, vidro, 

conservas de peixe), São Gonçalo (cimento, vidro, metalurgia); Itaboraí (cimento, cerâmica e 

a construção do Comperj), Magé (serviços, comércio), Duque de Caxias (material de 

construção, estamparia, lataria, produtos químicos e farmacêuticos, refinaria de petróleo, 

fábrica de peças para automóveis) e Nova Iguaçu (fundições, laminações, trefilarias, 

estruturas metálicas) (FIRJAN/DRM-RJ, 2012). 

Na Figura 18, pode-se verificar a localização dos GPI no mapa do ERJ. 
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Figura 18– GPI em curso no Estado do Rio de Janeiro (2012-2015) 

 
Fonte: baseado em FIRJAN/DRM-RJ (2012) 

 

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) deve apreciar no momento da concessão da 

licença do Comperj o parecer interno que orienta quanto à forma e modelo de análise, 

computando uma série de outras atividades perigosas e poluidoras, em processo de 

licenciamento ou recentemente licenciadas na região e dentro da mesma bacia aérea.11  

Essa ação poderá minimizar os impactos sinérgicos ou o produto de vários 

empreendimentos associados, produzindo um efeito total diferente daquele que seria obtido 

pela adição dos impactos individuais. Tal somatório poderá fazer a diferença em função de 

eventuais interações ocorridas; portanto, é fundamental uma análise de cumulatividade e 

sinergia de todo o cenário. 

O conceito de bacia aérea pelo Inea é utilizado na avaliação e gestão da qualidade do ar 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Dessa forma, levando-se em 

consideração as influências da topografia e da meteorologia na capacidade dispersiva dos 

poluentes atmosféricos da RMRJ, foram delineadas 4 bacias aéreas, como se pode visualizar 

na Figura 19. 

 

Figura 19 – Esquema da divisão da RMRJ em 4 bacias aéreas 

                                                 
11 Bacia aérea – área constituída pelo espaço aéreo vertical e horizontal, delimitados pela topografia de uma 

região, onde os poluentes do ar estão sujeitos aos mesmos mecanismos de circulação e características de 

dispersão. O relevo, a cobertura do solo e as características climatológicas de uma região definem áreas 

homogêneas em termos de mecanismos de circulação e características de dispersão dos poluentes no ar.  
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Fonte: adaptado pelo autor de INEA (2016) 

 

O Comperj está localizado na bacia aérea IV, em uma região vegetada afastada das 

áreas urbanas, no entanto, devido ao potencial poluidor, o funcionamento pleno poderá 

influenciar fortemente a qualidade do ar local. Grandes empreendimentos estão em curso, 

inclusive alguns já finalizados, como os terminais de gás natural liquefeito (GNL) e gás 

liquefeito de petróleo (GLP) na Baía de Guanabara (Bacia Aérea III). Além da construção do 

arco rodoviário metropolitano, do gasoduto Reduc-Cabiúnas, da ampliação da Reduc (Bacias 

Aéreas VI/I e III) e da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), localizada em área 

bastante saturada onde existem muitas indústrias e previsão de crescimento urbano, fatores 

que contribuem para uma iminente saturação de poluentes atmosféricos na bacia aérea I.  

Toda logística necessária, a multiplicidade de atividades e complexidade dos processos, 

somadas ao refino, amplificam consideravelmente os efeitos cumulativos desses 

empreendimentos, sejam novos ou antigos dentro da Baía de Guanabara. O papel de 

protagonista, nesse contexto, funciona sem dúvida como ponto focal e além de apoio onshore 

e offshore para embarcações. Também centraliza várias operações complementares, como: 

lançamento de dutos submarinos, transporte de pessoal, rebocadores, suprimentos e material 

técnico para as plataformas. 

Os estaleiros são outros atores nesse segmento, petróleo e gás, que executam importante 

papel, fortemente instalados no entorno da baía, concentrados principalmente, no município 

de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), onde são construídas algumas 
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plataformas, feito manutenções e algumas adaptações de navios necessárias a exploração nas 

bacias de Santos e Campos.  

As grandes reservas de óleo e gás descobertas em 2006 na província do pré-sal, com 

área aproximada de 149.000 km2, o que corresponde a 3,5 vezes a área do Estado do Rio de 

Janeiro, embora situado a cerca de 300 quilômetros de distância, produzem impactos 

sinérgicos nas atividades presentes na Baía de Guanabara.  

 A baía segue ao longo dos anos compartilhada por diferentes atividades industriais e de 

apoio, o que contribui sensivelmente para a extinção da pesca artesanal, potencializadas pela 

ampliação das áreas de segurança, limitando mais o espaço para a atividade pesqueira, 

causando a exclusão e a necessidade de mudança desses profissionais para outras áreas de 

trabalho. 

Apenas o Terminal Flexível de Regaseificação de GNL da Baía de Guanabara tem 

capacidade para transferir até 14 milhões de m³/dia de gás natural para a malha de gasodutos 

Sudeste. Atendendo, principalmente, às termelétricas da região, a Usina Governador Leonel 

Brizola, conhecida como Termorio, com potência instalada de 1.058 MW, em Duque de 

Caxias (RJ), a Usina Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica (RJ), com potência instalada de 

386 MW, e a Usina Mário Lago, potência instalada de 923 MW, em Macaé (RJ).  

 

 

2.2.1 O PAC e os GPI’s no ERJ  

 

 

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro configura uma nova rodovia de conexão 

logística e de transporte de carga, cujo objetivo será conectar dois importantes polos 

econômicos, o Porto de Itaguaí e o Complexo Petroquímico de Itaboraí (Comperj), cuja 

implantação irá afetar a dinâmica de todas as cidades que serão cortadas pela rodovia, assim 

como toda a RMRJ.  

Considerado o Rodoanel do Rio de Janeiro, o Arco Metropolitano é o maior 

empreendimento viário do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Estado. 

Interligando as principais rodovias federais do Grande Rio, atravessa a Baixada Fluminense e 

contorna a cidade.  

O empreendimento, orçado em mais de 1 bilhão de reais, por meio de um convênio 

firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Governo 
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do Estado do Rio de Janeiro, poderá transformar toda região, quando estiver totalmente 

terminado e beneficiará diretamente cerca de 2,5 milhões de pessoas. 

O trecho já inaugurado do Arco Metropolitano de 71 quilômetros entre Duque de 

Caxias (BR-040) e Itaguaí (BR-101 Sul), apesar dos problemas enfrentados poderá ser um 

vetor de transformação e integração de toda região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ).  

Além de oferecer acesso a importantes estradas federais, o Arco poderá funcionar 

como um anel de integração, ligando a Baixada Fluminense, o Porto de Itaguaí e o Vale do 

Paraíba. 

No Brasil, a economia apresenta tom fortemente desenvolvimentista e os projetos são 

tocados seguindo essa vertente, são vários GPI na área de infraestrutura, logística, portos, 

mobilidade urbana em andamento ou em planejamento, como segue.  

• Programa de Aceleração do Crescimento PAC I (2007) 

Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), o Programa de 

Aceleração do Crescimento 1 (PAC 1) promoveu a retomada do planejamento e execução de 

grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para 

o desenvolvimento acelerado e sustentável. 

Pensado como plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 

investimentos em setores estruturantes do país, baseava-se em três eixos: 1º) rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e marinha mercante; 2º) energia, incluindo petróleo e 

gás; e 3º) social e urbano, incluindo luz para todos, metrô etc. (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2007). 

O PAC contribuiu de maneira decisiva para o aumento da oferta de empregos e na 

geração de renda, e elevou o investimento público e privado em obras fundamentais. Nos 

primeiros quatro anos, o PAC 1 ajudou a dobrar os investimentos públicos brasileiros de 

1,62% do PIB em 2006 para 3,27% em 2010, segundo o Ministério do Planejamento (MP), e 

fez o país gerar um volume recorde de empregos – 8,2 milhões de postos de trabalho criados 

no período (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2007). 

Teve importância fundamental durante a grave crise financeira mundial entre 2008 e 

2009, garantindo emprego e renda aos brasileiros, o que por sua vez permitiu a continuidade 

do consumo de bens e serviços, mantendo ativa a economia e aliviando os efeitos da crise 

sobre as empresas nacionais. 

Em 2011, o programa entrou na segunda fase (PAC 2), com o mesmo pensamento 

estratégico, o PAC 2 está estruturado em seis eixos distintos: 1º) de transportes; 2º) energia; 

3º) habitação e urbanismo; 4º) luz e água para todos; 5º) saneamento; e 6º) comunidade e 
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cidadão. Esses projetos foram aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, aliada 

ao volume de recursos e maior número de parcerias com Estados e municípios para a 

execução de obras estruturantes que visam melhorar a qualidade de vida nas cidades 

brasileiras (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2007) 

 

 

2.3 GPI e os investimentos no Brasil 

 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresenta em 

2015, pelo nono ano consecutivo, perspectivas do investimento para a economia brasileira. O 

mapeamento abrange projetos e planos estratégicos de investimento de empresas, não restritos 

àqueles apoiados pelo BNDES, incluindo: 1) projetos identificados pela equipe de 

especialistas setoriais do BNDES (39% do total do investimento); 2) levantamento do 

investimento em residências, considerando programas do governo e projeções para o restante 

do setor (23%); e 3) estimativas para os demais setores da economia (38%) (BNDES, 2014). 

Conforme referências do BNDES, publicado no boletim Perspectivas do 

investimento 2015-2018 e nos panoramas setoriais, são estimados investimentos para o 

horizonte 2015-2018 de R$ 509 bilhões no segmento de Petróleo & Gás, o que representa 

crescimento de 42,1% em relação ao realizado no período anterior de 2010-2013 (BNDES, 

2014). (grifos nossos) 

Cabe destacar que a Petrobras é a principal operadora de tais investimentos. Desta 

forma, a realização desse montante previsto para o período ou a velocidade de implantação 

dependerão do realinhamento dos preços internos versus os preços internacionais dos 

derivados de petróleo, além da conclusão do processo de reestruturação e capitalização da 

empresa. 

Investimentos associado ao segmento de comunicações também apresentam valores 

substanciais para o período 2015 a 2018, as perspectivas apontam para um montante de R$ 

141 bilhões, o que representa crescimento real de 37,8% em relação ao período anterior de 

2010 a 2013 (BNDES, 2014). 

O Relatório de Perspectivas do Investimento (RPI) vem apresentando elevado grau de 

acerto nas projeções, além da ampla cobertura do levantamento. Atualmente, são mapeados 

projetos em 22 setores da economia, doze são analisados desde o primeiro levantamento, 

como os setores de Petróleo & Gás, Infraestrutura de Logística, Extrativa Mineral, 
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Automotivo, Siderúrgico, Papel & Celulose, Indústria Química, Complexo Eletrônico, 

Elétrico, Telecomunicações, Saneamento Básico e Ferrovias e Portos (BNDES, 2014). 

Em ambos os casos, as perspectivas pouco dependem da conjuntura econômica 

nacional ou internacional, especialmente de infraestrutura, onde há forte demanda reprimida. 

No primeiro caso, depende-se da exploração de petróleo do pré-sal. No segundo, da realização 

de concessões e parcerias público-privadas (PPP).  

Neste momento, apesar das incertezas da economia nacional, os setores de Petróleo & 

Gás e Infraestrutura de Logística continuam a exercendo o importante papel de impulsionar os 

investimentos, conforme podemos evidenciar na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Perspectivas do investimento 2015-2018 

 
Fonte: Adaptado com dados do Comitê de Análise Setorial/BNDES (dez/2014)  

* Setores só com dados de perspectivas para 2015-2018: indústria de bebidas – R$ 32 bilhões; resíduos sólidos 

urbanos (infraestrutura) – R$ 5 bilhões. 

 

Os GPI proliferam nas diferentes regiões; no Norte, por exemplo, fica a Hidrelétrica 

de Belo Monte, no Rio Xingu, prevista para ser concluída em 2019, serão instaladas 18 

turbinas – operavam seis em setembro de 2017 se prepara para entrar em operação, embora se 

Variação 

2010 - 2013 2015 - 2018 ( em %)

Agricultura & Serviços   1.469 1.631 11,0

Residências 810 963 19,0

Indústria 775 909 17,3

Infraestrutura   457 598 30,8

Petróleo e Gás 358 509 42,1

Elétrico   191 192 0,5

Demais da Indústria  112 121 8,0

Telecomunicações 102 141 37,8

Rodovias   62 80 69,1

Automotivo     58 59 0,4

Alimentos   58 49 -15,8

Infraestrutura Social  53 87 64,6

Extrativa Mineral       44 40 8

Sucroenergético 41 25 -40,5

Siderúrgico 25 12 -50,3

Ferrovias       23 45 98,9

Indústria Química   22 22 2,6

Complexo Eletrônico 22 28 25,9

Papel e Celulose     20 21 2,5

Porto  15 36 141,0

Complexo Indust. de Saúde 12 13 11,9

Aeroportos 11 16 49,5

Aeroespacial 4 12 187

Total     3.511 4.101 16,8

Setores*
Em R$ Bilhões em 2014
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encontre com o cronograma de obras bastante atrasado em função de diversas interrupções (já 

foram dezessete paralisações), desde o início das obras, em 2011.  

O mês de setembro foi o marco dessa crise anunciada. Até este mês, a usina vinha 

operando com seis turbinas da casa de força principal, além de seis máquinas de menor porte 

da casa de força complementar, o que lhe assegurava atingir a potência de 3.899 megawatts 

(MW) - o limite que a rede atual de transmissão consegue suportar. Entretanto, segundo o 

cronograma está previsto para o 2º semestre de 2017, a operação de mais duas máquinas com 

capacidade para geração de 611 MW, esta energia adicional é suficiente para atender mais de 

2,1 milhões de consumidores, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).  

Detalhe, não foram concluídas as linhas de transmissão para escoar esta produção 

adicional, devido a atraso crônico na execução das obras de ampliação das linhas de 

transmissão, sob responsabilidade da empresa espanhola Abengoa, totalizando cerca de 6 mil 

km, com investimentos estimados em R$ 7 bilhões. Esta restrição técnica é de conhecimento 

da concessionária Norte Energia, dona de Belo Monte, do Ministério de Minas e Energia 

(MME) e do ONS.  

Desta forma, Belo Monte terá que operar abaixo da sua capacidade, deixando as novas 

turbinas desligadas. O problema só não é maior, porque a ONS anunciou mais uma vez, que a 

conclusão da hidrelétrica, previsto para janeiro de 2019, foi reprogramada para janeiro de 

2020. 

Belo Monte, quando entrar em operação e na plenitude, será a terceira maior usina 

hidrelétrica do planeta. Belo Monte é também o maior empreendimento em construção no 

Brasil: orçada em R$ 26 bilhões, a hidrelétrica envolve 22.000 operários e deverá consumir 

aproximadamente 3,7 milhões de m³ de concreto até a conclusão da obra (LEITE, 2015). 

Belo Monte, entre outros projetos, faz da Região Norte do país o local de maior 

concentração de GPI. Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia concentram outros grandes 

projetos: Hidrelétrica Teles Pires (na divisa entre Pará e Mato Grosso), Santo Antônio 

(Rondônia), Jirau (Rondônia), São Luiz de Tapajós (Pará), Linhão Manaus-Tucuruí-Amapá 

(entre Amazonas e Amapá) e o Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (Amazonas) (KISS, 2013). 

O processo de crescimento e desenvolvimento não é mais privilégio da Região Sudeste 

e, no que diz respeito a este estudo, preferencialmente o Estado do Rio de Janeiro, que estão 

recebendo vultosos investimentos econômicos; mas Norte e Nordeste também recebem e 

concentram importantes investimentos (KISS, 2013). 

No Norte, a construção de grandes hidroelétricas segue a todo o vapor, como a 

hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, concluído no 1º semestre de 2017. 
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Segundo o Governo Federal está previsto a construção nos próximos dez anos de 92 usinas 

hidrelétricas em toda a Região Amazônica. Vários portos estão em construção ou sofrendo 

adaptações para atender à crescente demanda da safra agrícola além do transporte de 

minérios. No Nordeste são os parques eólicos que proliferam, seguidos de portos e fábricas de 

placas fotovoltaicas, porcelana, entre outras; concentrados principalmente, no Estado do 

Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco (ABUD, 2012). 

A região Nordeste, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEE) possui 

366 parques de energia eólica, além de 287 parques em fase de construção e/ou instalação nos 

próximos dois anos. O Rio Grande do Norte deixou de importar energia elétrica e há cinco 

anos atua como exportador regional de energia eólica, aproveitando as características 

meteorológicas da região pela ação constante dos ventos no litoral. 

Após a entrada em operação do estaleiro Atlântico Sul em 2010, localizado no 

Complexo Industrial Portuário de Suape, Pernambuco, outros quatro empreendimentos 

iniciaram operações em 2014, englobando 150 empresas no território de 13.500 hectares. São 

a Concessionária Rota do Atlântico, a fábrica de preforma PET Cristal PET, a planta de PET 

da Petroquímica Suape (PQS) e a fábrica de trocadores de calor e reatores da Aguilar y Salas, 

de capital espanhol. Além da fábrica de motocicletas Shineray que iniciou suas atividades no 

mês de março de 2015, juntos esses negócios somam R$ 42,9 bilhões e devem gerar cerca de 

2.425 empregos diretos, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 

Pernambuco (SDEPE, 2014). 

A Refinaria Abreu e Lima A Petrobras iniciou em 19 de novembro de 2014 primeira 

etapa para a entrada em operação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, 

Pernambuco, com a admissão de gás natural (gas in) na Unidade de Destilação Atmosférica 

(UDA). O processo de partida do primeiro trem deverá ser concluído em 2018 com a entrada 

em operação das demais unidades da RNEST: Unidade de Geração de Hidrogênio, Unidade 

de Hidrotratamento de Nafta, Unidade de Hidrotratamento de Diesel e Unidade de 

Coqueamento Retardado.  

Duas Unidades de Tratamento necessárias para que a refinaria opere com carga de 

projeto 115 mil barris diários de petróleo, atualmente a carga máxima autorizada é de 100 mil 

barris/dia.  A entrada em operação da unidade SNOX e a Unidade de Tratamento de Águas 

Ácidas fazem parte de condicionantes ambientais para que o primeiro trem opere a plena 

carga. As obras de construção das unidades de abatimento de emissões (SNOX) e a Unidade 

de Tratamento de Águas Ácidas foram retomadas e a previsão de conclusão é 2018. 

(PETROBRAS, 2017). 



123 

No período de 2015/2016, estão previstos no Complexo Industrial Portuário de Suape, 

as inaugurações e expansões de outras quatro grandes fábricas: resina reciclada Central PET, 

flanges eólicos GRI Flanges Brasil, expansão da unidade de alimentos Selmi e a de moagem 

de cimento Companhia Brasileira de Materiais de Construção (CBMC). Juntos, os novos 

empreendimentos chegam a R$ 264 milhões e devem recrutar 955 novos trabalhadores no 

município de Ipojuca, no litoral sul do Estado de Pernambuco. São diferentes demandas em 

áreas de alta tecnologia e complexidade, em diferentes áreas: química, eletricidade, 

instrumentação industrial, metalurgia, mecânica, eletromecânica, dentre outras, segundo a 

Secretaria Executiva de Projetos Especiais. (SEPE, 2014) 

Também havia expectativas de conclusão de algumas dessas grandes obras até 2019, 

como o Rodoanel de São Paulo (trechos leste e norte) e a usina nuclear Angra III – segundo a 

Eletronuclear, as obras estão 61,5% concluídas, mas seguem paralisadas aguardando uma 

decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE, 2016). O prazo de conclusão 

mudou de 2018 para 2023, e o Arco rodoviário12 do Rio de Janeiro a partir de 201513 – o 

Governo Federal, responsável por esse trecho da obra, suspendeu os pagamentos às 

empreiteiras, causando falências e paralisando obras por todo o país.  

 

 

2.4 GPI na China, EUA e EU 

 

 

Grandes Projetos de Investimento (GPI) são prática comum no mundo todo – assim 

como os entraves para tocá-los. De acordo com definição utilizada no portal do governo da 

Escócia, os GPI podem ser definidos como aqueles com orçamento total de £ 5 milhões (US$ 

7,8 milhões/R$ 27,3 milhões), incluindo impostos (SCOTTISH GOVERNMENT, 2015).  

Na China, país do grupo dos BRICS, dos quais fazem parte ainda Brasil, Rússia, Índia 

e África do Sul, muitos GPI ainda não saíram do papel, embora mais de 90% tenham sido 

aprovados por Pequim em 2014: “Dos 600 projetos locais no valor de até 910.000 milhões de 

                                                 
12 A Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, popularmente conhecida como Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro ou apenas Arco Metropolitano, é uma autoestrada que vem sendo construída no entorno da RMRJ com 

a missão de desviar o intenso tráfego de veículos que apenas atravessam a cidade do Rio, diminuindo assim os 

congestionamentos nas principais vias acessos da cidade (CABRAL, 2015). 

13 Após diversos atrasos e 6 anos de obras, os 71 km entre Itaguaí e a BR-040 foram inaugurados em 01 de julho 

de 2014. O trecho entre a BR-040 (Washington Luís) e a BR-116 em Magé já era duplicado desde 1980. As 

obras de responsabilidade do Governo Federal (duplicação da BR 493/Sub trechos Magé-Manilha) foram 

iniciadas somente em agosto de 2014, com previsão de término para julho de 2017 (DINIZ, 2014). 
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yuans (147.000 milhões dólares), 557 obtiveram aprovação, mas o trabalho pesado ainda tem 

de começar” (YANGPENG, 2015). 

Em muitos casos, as autoridades demoram para aprovar projetos de GPI, em outros, o 

atraso se deve a recursos insuficientes e ao processo de financiamento desses 

empreendimentos. Também, há situações de atraso na conclusão das obras, e casos clássicos 

como, por exemplo, das hidroelétricas, com processos longos e complicados de licenciamento 

ambiental, problemas recorrentes no país. 

Shi Hongxiu, professor de Finanças Públicas da Academia Chinesa de Governança, 

acredita que os governos locais não sejam totalmente culpados pelos problemas, pois para 

muitos projetos o governo central assume uma pequena parcela do financiamento dos 

governos locais, o que também provoca atrasos (YANGPENG, 2015). 

Nos Estados Unidos, estaria havendo mudança na filosofia na forma como muitos 

investimentos em infraestrutura têm sido feitos até agora. Ali, diferentemente da maioria dos 

outros países, o governo tem financiado projetos de infraestrutura com títulos municipais. Não 

se espera excesso de ofertas, embora número crescente de Estados esteja adequando a 

legislação para permitir o investimento privado em infraestrutura, o que está aumentando o 

otimismo, como é o caso da agenda de energia limpa anunciada pelo presidente Barack 

Obama quase no final da gestão (JACOBIUS, 2015). 

Grandes investimentos privados acabam de ser feitos na ampliação da infraestrutura de 

extração de petróleo bruto e gás, principalmente no Bakken Shale, na fronteira entre o Estado 

de Montana e de Dakota do Norte estendendo-se para o Canadá. 

Em maio de 2015, um grupo que inclui o Meridian Infrastructure, a empresa de 

construção Skanska EUA e o Vantage Airport Group fechou acordo para reconstrução do 

terminal principal do New York La Guardia Airport, um projeto de US $ 3,6 bilhões. 

Também em maio de 2015, a IFM Investidores fechara a maior transação até agora quando 

adquiriram a falida Indiana Toll Road Concessão Co., que operou o Indiana Toll Road, por 

US$ 5,7 bilhões, financiados com US$ 3,2 bilhões dólares de capital próprio e US$ 2,5 

bilhões de dívida (JACOBIUS, 2015). 

A maior parte dos investimentos agora se volta para o setor de infraestrutura 

energética. O consórcio de investimento formado em abril pelo Fundo de Professores 

Aposentados da Califórnia, com capital de US$ 191,4 bilhões, e a empresa APG Asset 

Management NV, de Amsterdã, esperam alocar inicialmente cerca de US$ 500 milhões em 

infraestrutura energética na América do Norte. No ano passado, a IFM investiu cerca de $ 1,3 
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bilhão em projetos de transporte de gás liquefeito da Freeport LNG Development LP em 

Quintana Island perto de Freeport, Texas (JACOBIUS, 2015). 

Outro ponto positivo foi a iniciativa de busca de energia renovável do presidente 

Obama, o que poderia impulsionar o investimento em projetos nessa área. Obama anunciara 

um programa de investimento em energia limpa que inclui US$ 4 bilhões em compromissos 

do setor privado, incluindo mais de US$ 1 bilhão de investidores institucionais (JACOBIUS, 

2015). 

A política regional é o principal foco de investimento na União Europeia e tem como 

alvo todas as regiões e cidades do bloco a fim de apoiar a criação de emprego, a 

competitividade das empresas, o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável e 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Para tanto, € 351,8 bilhões – quase um terço do 

orçamento total da UE – foram reservados à Política de Coesão de 2014-2020 (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2015). 

A política regional da zona do euro tem forte impacto em muitos campos, buscando 

cumprir objetivos políticos e complementar as políticas públicas ligadas à educação, emprego, 

energia, ambiente, mercado único, pesquisa e inovação, sempre visando um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo na União Europeia até 2020. 

A Política Regional sustenta a solidariedade europeia, a maior parte do financiamento 

da Política de Coesão é concentrada em países e regiões europeias menos desenvolvidas, a 

fim de ajudar a recuperar o atraso e reduzir as disparidades econômicas, sociais e territoriais 

que ainda existem na UE. Levando em conta as contribuições nacionais e outros 

investimentos privados, o impacto da política de coesão para 2014-2020 na UE deverá ser de 

cerca de € 450 bilhões (COMISSÃO EUROPEIA, 2015). 

A empresa de consultoria Roland Berger alega que o investimento do setor público em 

infraestrutura na UE vem caindo há anos em razão da crise da dívida dos países da zona do 

euro, vez que os governos dos 28 Estados-Membros da UE investiram cerca de 11% menos 

em 2013 do que em 2010. O investimento em infraestrutura precisa de € 1 trilhão de euros em 

áreas-chave, como a expansão das redes de banda larga, redes de energia ou de infraestrutura 

de transportes até 2018 (ROLAND BERGER, 2015). 

Para os consultores da Roland Berger, o que a Europa precisa é de mais investidores 

privados que possam colocar o capital para o financiar projetos de infraestrutura de modo a 

permitir que mesmo países altamente endividados da UE possam fazer investimentos no curto 

prazo. Apesar dos elevados níveis de liquidez nos mercados de capitais, investimentos do 

setor privado em infraestrutura da UE têm sido muito limitados até agora. Esse é a deixa para 
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a Comissão Europeia criar o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (EFSI). O maior 

problema para a realização de GPI na Europa está sendo dar segurança aos investidores 

(ROLAND BERGER, 2015). 

 

 

2.5 GPI’s e investimentos no refino e no downstream 

 

 

A crise política, econômica e moral que se abateu sobre o país com as descobertas da 

Lava Jato jogou um balde de água fria nas expectativas de investimento em GPIs. A Petrobras 

realizou recentemente forte redução de investimentos, visualizados nos dois últimos Plano de 

Negócios e Gestão (PNG) ou Plano Estratégicos (PE), fato que golpeou fortemente toda a 

cadeia produtiva e a economia do estado do Rio de Janeiro.  

O Estado, maior produtor e sede das maiores reservas comprovadas de petróleo do 

país, apresenta também a maior concentração de empresas do setor de petróleo e gás no 

território. 

 O gráfico 5 mostra o crescimento da produção no pré-sal no ERJ e faz uma 

comparação com a produção nacional. 

 

Gráfico 5 – Evolução da produção no pré-sal no Rio de Janeiro e percentual 

no Brasil 

 
Fonte: ANP (2017) 

 

O crescimento acelerado da produção nas jazidas da camada pré-sal aliado à alta 

produtividade dos poços em operação e o baixo custo de extração, cerca de US $ 7,00, 

segundo a ANP, também, representam um diferencial para o corpo técnico e a companhia.  
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Resultado de investimentos pesados em pesquisa, desenvolvimento e Inovação 

(PD&I), apontam de forma inequívoca grandes ganhos para toda cadeia de bens e serviços no 

país.  

O gráfico 6 mostra os percentuais de investimentos dos segmentos de petróleo & gás.  

 

Gráfico 6 – Investimento em P, D &I na área de petróleo e gás 

 
Fonte: ANP (2017) 

 

Como podemos visualizar no Gráfico 2, a oportunidade ímpar e a participação da 

sociedade organizada na tomada de decisões podem fazer toda diferença nas próximas ações a 

serem implantadas para o desenvolvimento de todo esse potencial e/ou recursos e convertê-los 

da forma de reservas de petróleo e gás em riquezas para o desenvolvimento sustentável do 

ERJ e toda nação.  

Apesar dos percalços policiais, políticos e seus reflexos na companhia, há sinais claros 

de reação na superação dos desafios. A estatal está buscando parceiros e investidores para 

implementar o planejamento e recentemente assinou um protocolo de intenções com a chinesa 

CNPC para uma parceria estratégica em diversas áreas do segmento de óleo e gás. 

Os projetos estão direcionados à retomada de grandes empreendimentos da 

companhia, como a conclusão das obras da refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), em Itaboraí, os investimentos previstos oscilam na faixa de US$ 3,5 

bilhões e US$ 4 bilhões (SINAVAL, 2017). 
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Segundo projeções da Agência Nacional do Petróleo (ANP), os novos certames podem 

gerar investimentos da ordem de US$ 30 bilhões somente para o desenvolvimento das áreas 

nos blocos situados no litoral do Estado do Rio (FGV ENERGIA, 2017).  

O polêmico projeto da DTA Engenharia para construção dos Terminais de Ponta 

Negra (TPN), na Praia de Jaconé, entre Maricá e Saquarema, em processo de licenciamento 

em curso há cinco anos, está voltado no atendimento a indústria de óleo e gás focado no 

desenvolvimento dos campos no pré-sal.  

No escopo deste projeto estão investimentos privados de aproximadamente R$ 5,2 

bilhões, sem subsídios, subvenções ou benefícios fiscais, segundo o diretor da empresa, além 

da geração de 20.000 empregos diretos e indiretos quando estiver em plena operação. 

(AGÊNCIA BRASIL, 2017).  

Este projeto enfrenta forte oposição do Ministério Público Estadual do Rio de janeiro 

(MPRJ), que segundo os promotores o empreendimento é bastante impactante, poderá afetar 

arenitos de praia (beach rocks) causando danos irreparáveis, entre outros. Apesar da 

discussão, os executivos da DTA Engenharia acreditam que em breve estarão recebendo a 

licença de instalação do Inea, em fase final de análise pela área técnica para dar início às 

obras. (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

Macaé foi um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, que mais sentiram o baque 

e os sinais da crise no seguimento, grande redução de investimentos na cidade, não só a 

Petrobras a maior operadora, mas de toda cadeia de petróleo e gás, nos últimos anos, por 

conta do impacto da queda do preço das commodity, entre outros.  

 

O que se passa com a Petrobras e com o mercado brasileiro é apenas um reflexo do 

que ocorre globalmente: o petróleo ainda é a principal fonte da matriz energética e não há 

sinais de mudanças no curto prazo, ou seja, mudanças substanciais previstas no consumo para 

as próximas décadas de acordo com diferentes estudos.  

O gráfico 7 mostra a Matriz Energética Mundial, com composição de 2014, da 

International Energy Agency (IEA). 
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Gráfico 7 – Matriz Energética Mundial, 2014 

 
Fonte: IEA (2014) 

 

As projeções mais conservadoras do World Energy Outlook, da Agência Internacional 

de Energia e a consultoria Hart Energy, apontam que o consumo avança num ritmo de 1,1% 

ao ano até 2020 e 0,4% a partir de 2021 alcançando 101,4 milhões de barris por dia em 2035.  

O gráfico 8 mostra a Matriz Energética no Brasil, com a composição de 2015 da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

 

Gráfico 8 –  Matriz Energética no Brasil, 2015 

 
Fonte: EPE (2015) 
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Nas economias emergentes, onde a área de transportes de carga e passageiros, está 

intimamente atrelado ao consumo desse combustível fóssil, seis em cada dez barris extraídos 

serão consumidos pelo setor. A despesa com óleo diesel é uma das mais altas do setor, o 

transporte de cargas consome de 30% a 40% e de transporte de passageiros cerca de 25% de 

seus custos. Este segmento tem atraído volumes cada vez maiores de investimentos, para 

ampliarem a capacidade de refino e hidrorrefino, na conversão do petróleo cada vez mais 

ácido e pesado em combustíveis com baixo teor de enxofre.  

Os investimentos em hidrocraqueamento e conversão de unidades estão concentrados 

no Oriente Médio, Rússia e EUA. Enquanto as unidades de FCC, construídas para maximizar 

a produção de gasolina, são 33% dos projetos e serão concentrados no Oriente Médio e China. 

As unidades de coqueamento representam os 30% dos investimentos em processo de 

conversão nos próximos quatro anos. 

Mesmo na Europa, onde os especialistas preveem o fechamento de refinarias, 

investimentos em hidrorrefino serão necessários. Na Rússia, a rentabilidade fomentada pelos 

incentivos fiscais está estimulando upgrades para atendimento ao mercado interno e 

exportações para a Comunidade Europeia. 

Aquecimento global e gases de efeito estufa (GEE), sinalizam novos desafios para 

área petroquímica, ou seja, os padrões atuais de qualidade dos combustíveis, em vigor no país, 

reduziram os limites de enxofre na gasolina para 50 mg/kg ou 50 ppm. Nas regiões 

metropolitanas, o teor de enxofre no diesel comercializado foi limitado a 10 ppm, 

comercializado pela BR-distribuidora, como “diesel S10” (relativo ao teor de 10 ppm de 

enxofre).  

No Japão, o teor máximo é de 10 mg/kg de enxofre. Em países da União Europeia 

(UE), desde 2005, todo o diesel comercializado passou a ter concentração máxima de enxofre 

de 50 mg/kg. Nos EUA, atualmente, a concentração é da ordem de 15 mg/kg. Observa-se ao 

redor do mundo um esforço considerável para reduzir, ao máximo, o teor do enxofre no 

diesel, como é o caso do México, que utiliza um diesel com 15 mg/kg de enxofre, desde 2009. 

Para atender a esse padrão, a Petrobras investiu um volume substancial do 

Downstream ou abastecimento, na construção de 26 unidades de conversão e hidrotratamento 

em suas refinarias nos últimos anos. Vários e substanciais investimentos foram feitos em 

modernização, na construção de novas unidades de conversão e de tratamento de derivados. 

Ampliando a produção de gasolina e diesel, embora ainda precise importar estes produtos 

para atender à matriz interna nacional. 
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Gráfico 9 –  Refino de Petróleo e a Estrutura de Custos 

 
Fonte: IBGE (2016) 

 

Na instalação de uma refinaria, diversos fatores técnicos devem ser obedecidos, 

destacando-se a localização, as necessidades de um mercado e o tipo de petróleo a ser 

processado. A questão dos custos do processo é crucial na determinação de implantar ou não 

um projeto de refino.  

O Gráfico 10 mostra os percentuais da capacidade utilizada do parque de refino, 

implicações diretas nos custos e no aumento das importações de derivados de petróleo, como: 

gasolina, diesel, álcool, entre outros. 

 

Gráfico 10 – Utilização da capacidade de refino 

 
Fonte: IBGE (2016) 

 

O Gráfico 10 mostra os reflexos da recessão econômica por que atravessa o país, 

quando a produção das refinarias nacionais atingiu em 2016 o pior nível desde a crise 

econômica do final da década passada e as importações de combustíveis cresceram no mesmo 
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período, reflexo da política de preços da Petrobras, desde que o país vem trocando produtos 

nacionais por importados. 

Vários são os impactos dessa situação na receita da Petrobras, o movimento amplia a 

remessa para o exterior dos dólares usados para importação de produtos. A queda nas vendas 

de combustíveis no Brasil explica parcialmente esse aumento, e os dados divulgados pela 

Agencia Nacional do Petróleo (ANP, 2016) confirmam esse crescimento, cerca de 20% no 

volume de combustíveis que atualmente é abastecido pelo mercado externo. 

Para que possa aumentar a capacidade de processamento nas refinarias, a Petrobras 

depende de autorização expressa da ANP, conforme legislação.  

No Gráfico 11, podemos identificar a produção anual de derivados de petróleo, por 

refinaria, em milhões de metros cúbicos (m³), ao longo de 2016. 

 

Gráfico 11 –  Produção de derivados de petróleo, por refinaria em milhões de m³ (2016) 

 
 Fonte: IBGE (2016) 

 

No Gráfico 12, visualizamos a produção de derivados de petróleo, em milhões de 

barris de petróleo por dia (bpd), ao longo de 2016. 
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Gráfico 12 –  Produção de derivados de petróleo (mil bpd) 

 
 Fonte: ANP (2016) 

 

 

Substituição de equipamentos, adoção de novas tecnologias mais eficientes e 

otimização da logística de escoamento, eliminando os gargalos que limitam a produção e 

diminuem a eficiência das unidades de processo. A área de Engenharia Básica do Centro de 

Pesquisas trabalhou tecnicamente para adequação estratégica dos diferentes tipos de petróleo 

pesados adotando tipos de petróleo mais leves, incluindo os extraídos do pré-sal, ampliando 

dessa forma a capacidade de processamento e dispensando a necessidade de novos 

investimentos. 

Um trabalho estratégico que integrou as áreas de Refino, Logística, Marketing e 

Comercialização, de maneira que cada refinaria recebesse o petróleo mais adequado a seu 

perfil operacional. Essa visão integrada entre unidades permite uma série de ações como a 

troca de produtos intermediários, a movimentação do excedente para outra refinaria que esteja 

com capacidade ociosa. A estratégia foi adotada especialmente nas refinarias instaladas em 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas ferais, interligadas por tubulações. 

 

 

2.6 GPI, território e desenvolvimento regional  

 

 

Ao entender que o município não se resume a uma mera unidade administrativa, sendo 

um ente da federação brasileira, e tampouco se resume ao governo, mas reúne governo, 

sociedade e demais organizações não governamentais, percebe-se que a gestão dos recursos 
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de um município está nas mãos de um amplo corpo social. Nesse ponto é pertinente pensar no 

conceito de desenvolvimento local para elucidar o baixo desempenho social de um município 

tão rico em cifras como Itaboraí. 

O conceito de espaço no livro Por uma geografia nova (1978) é focal: “O espaço é 

no plano microscópico, como a eletrosfera de um átomo, com um campo de forças com 

energias desiguais. Em função disso, no plano macro a evolução espacial não se apresenta de 

igual forma em todos os lugares” (SANTOS, 1978, p. 122).  

Complementa o autor: 

 

(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece 

a alguns e recusa outros, pela seleção de localização, atividades e entre os homens, é 

o resultado de uma práxis coletiva que reproduz as relações sociais, (...) o espaço 

evolui pelo movimento da sociedade total (SANTOS, 1978, p. 171). (Grifo nosso) 

 

Santos (1978, p. 145) também denomina o espaço como uma instância da sociedade, 

fator social e não somente como reflexo social: “(...) o espaço organizado pelo homem é como 

as demais estruturas sociais, uma estrutura subordinada. É como as outras instâncias, o 

espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de certa autonomia”. Para Santos (2003), 

o processo de desenvolvimento é histórico, e está associado ao momento histórico da região.  

Nesse sentido estão as ideias de Furtado (2001) sobre desenvolvimento, cuja 

contribuição foi combinar uma concepção ampla do processo histórico do desenvolvimento 

econômico com as implicações sociopolíticas. Segundo este autor, o desenvolvimento 

econômico significa muito mais do que o simples crescimento da economia ou acumulação de 

capital, porque, além de representar o incremento da capacidade produtiva, implica também a 

irradiação do progresso para o grosso da sociedade, no sentido de homogeneizá-la, sendo a 

única alternativa para a modernização o desenvolvimento. 

A partir dessa premissa, procura-se entender e analisar a problemática do crescimento 

econômico versus desenvolvimento social. A periodização deveu-se à necessidade de se 

estabelecer recortes temporais como recurso metodológico para facilitar a análise. A 

confluência de fatores internos e externos ao município de Itaboraí, sinalizaram 

particularidades e possibilidades concretas de ganho local, embora não evidenciadas na 

intensidade esperada ao longo da pesquisa.  

Os grandes projetos da indústria petroquímica para que sejam eficazes, produtivos e 

lucrativos exigem vultosos recursos técnicos fundamentais à implantação, como local 

estratégico para atender aos diferentes mercados e além de reforços em infraestrutura, 

logística e recursos naturais.  
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O processo de licenciamento ambiental apresenta algumas oportunidades de melhoria, 

como a atualização contínua de normas e procedimentos do licenciamento ambiental, além da 

unificação dos processos através dos diferentes órgãos e escalas. O que contribui para 

aumento de encargos, conflitos de natureza política e social, e na ótica dos empresários 

tornam a implantação de empreendimentos de grande porte cada vez mais complexos.  

A falta de clareza e regulamentação setorial amplifica conflitos de competência 

ambiental entre União, Estados federados e municípios; a natureza fragmentada da legislação 

brasileira em matéria de licenciamento ambiental, muitas vezes desarticulada com a legislação 

do setor específico, e a ausência de foco estratégico fazem com que alguns empreendimentos 

de diferentes setores enfrentem incertezas e questionamentos. Várias arestas do processo já 

deveriam ter sido aplainadas antes do início do licenciamento ambiental de projetos 

específicos.  

A ausência de regras setoriais ou temáticas, por exemplo, sobre compensação social, 

resultam na obrigação de cada empreendedor de equacionar demandas não derivadas do 

potencial impacto social ou ambiental direto do empreendimento. O processo de 

licenciamento ambiental trabalha com atividades sociais que tangenciam obrigações claras do 

Estado e que nada têm a ver com o impacto ambiental dos investimentos.  

Caso da construção e asfaltamento de rodovias nos municípios em áreas distantes do 

empreendimento, ações sociais voltadas para as populações não atingidas pelo 

empreendimento, fornecimento de cestas básicas para moradores carentes, instalação de 

postos de saúde e escolas, entre outros. O licenciamento ambiental é instrumento técnico de 

tomada de decisão administrativa, no entanto, assume uma dimensão predominantemente 

política, quando favorece a promoção de projetos desenvolvimentistas que colocam em risco a 

proteção ambiental.  

Megaempreendimentos são sistemas complexos, em que imperam o foco econômico, 

vantagens fiscais, facilidades locacionais e logística. A cultura organizacional é orientada para 

uma perfeita acoplagem à dinâmica do mercado onde está inserido o negócio. Quando diante 

de um acidente, a área jurídica dessas companhias age rapidamente para garantir, seu foco 

principal, os interesses corporativos e a continuidade operacional, evitando de forma eficaz a 

eventual inviabilidade econômica da empresa.  

Nesse contexto, uma batalha técnica e midiática é colocada em curso, medidas de 

contingência e mitigadoras são anunciadas e postas em prática. As corporações também 

procuram cercar-se de competências técnicas, científicas e métodos que possam minimizar os 
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danos ambientais e sociais provocados. Alguns procedimentos são protocolares como: 

postergar o pagamento de multas e indenizações.  

Outra medida estimulada é o retorno imediato à normalidade operacional, limpeza dos 

indícios mais comprometedores do sinistro e minimização dos custos com compensações. 

Fenômenos climáticos também costumam aparecer nos argumentos corporativos para 

atenuarem e mesmo para atenuarem as responsabilidades no evento e colocar a empresa entre 

as vítimas do desastre.  

A fragmentação dos processos de licenciamento ambiental potencializa os riscos vez 

que são minimizados ou estudados separadamente, limitando o processo e dificultando uma 

análise dos impactos cumulativos e sinérgicos do empreendimento. Esse comportamento 

empresarial e a forma de ação de alguns órgãos ambientais dificultam a implantação plena de 

uma política ambiental voltada a preservação dos diferentes sistemas ambientais, o manejo 

ecológico das espécies entre outros, conforme determina a Constituição de 1988 (art. 225, 

parágrafo 1º, I). 

Os estudos que subsidiaram a emissão da licença do Comperj apresentaram várias 

oportunidades de melhorias, principalmente no quesito localização, uma região metropolitana 

altamente antropizada. Questões altamente impactantes não foram priorizadas no momento da 

licença, como: captação de água, descarte de efluentes, linhas de transmissão de energia e 

aspectos sociais.  

O Inea aparentemente buscou, colocar medidas mitigadoras que não estavam 

claramente definidas no EIA, na forma de condicionante. O processo de licenciamento é 

muito criticado pelos empreendedores em função das exigências e principalmente em função 

dos prazos, considerados longos. Em virtude dos investimentos vultosos que os GPIs 

demandam, os responsáveis técnicos por esses processos possuem metas desafiadoras para 

iniciar a instalação do projeto.  

O Inea é o mais antigo órgão ambiental brasileiro, possui um quadro técnico 

qualificado, mas apresenta dificuldades estruturais, falta de renovação de profissionais, 

dificuldade de treinamento, salários defasados e abaixo do mercado. Aliado à escassez de 

recursos tecnológicos, como aplicativos, softwares e ferramentas on-line, que poderia 

aumentar a produtividade do órgão e permitir direcionar os recursos humanos para a 

realização de tarefas de atendimento, orientações, estudos técnicos, entre outras. 

A atualização tecnológica do licenciamento ambiental é uma grande oportunidade de 

melhoria, em especial a informatização e a disponibilização de dados adquiridos nos 

diferentes processos. A informatização proporciona maior agilidade, transparência, reduz 
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custos e tempo do licenciamento, permitindo o compartilhamento de informações referentes 

ao processo entre o empreendedor e o órgão licenciador. 

A criação de um grande banco de dados integrados entre todos os Estados e o Distrito 

Federal facilitaria a análise pelos órgãos ambientais, empreendedores e consultores, evitando 

a reapresentação de documentos já entregues e o ônus desnecessário de levantar informações 

já disponíveis. Como os sistemas de informações existentes nos órgãos públicos, a exemplo 

do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (Sinima), complementados pelas 

informações de caráter público geradas no âmbito dos processos de licenciamento ambiental.  

Embora a Constituição Federal ordene as competências legislativas e atribua aos 

demais entes federativos a possibilidade de atender às próprias peculiaridades, e a maior 

parcela dos empreendimentos e atividades sejam licenciados pelos Estados, é imprescindível 

que a União harmonize minimamente regras e procedimentos estruturantes do licenciamento. 

A Lei Complementar nº 140/2011 foi um importante marco que regulamentou o art. 23 

da Constituição, definindo as competências dos entes federativos para o exercício comum da 

proteção ao meio ambiente e combate à poluição. Aprovada no Congresso Nacional, a lei 

representou um grande avanço na gestão ambiental pública, definindo limites para as 

competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que diz respeito ao 

exercício do licenciamento ambiental (BRASIL, 2011). 

Apesar dos avanços inquestionáveis, alguns problemas ainda requerem soluções, e 

vários deles serão resolvidos com a regulamentação da LC 140/11, para dirimir eventuais 

dúvidas e dar maior segurança jurídica na aplicação. Diversos dispositivos que claramente 

trouxeram avanços conceituais ainda precisam ser detalhados em termos operacionais, de 

como e quando, na prática, tais melhorias serão implantadas.  

Duas delimitações pelo menos são necessárias para iniciar um diálogo quanto à 

ocupação do território pelo capital. A primeira diz respeito ao conceito de território nacional. 

De acordo com nossas discussões e abordagem, território é o “(...) nome político para o 

espaço de um país” (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 19).  

A segunda delimitação é a ocupação do território, processo caracterizado pelo 

estabelecimento efetivo de população e de atividades produtivas a partir da intensa 

transformação do meio natural, proporcionando a incorporação de porções do território ao 

sistema produtivo nacional. Diferentes segmentos da população podem apresentar 
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configurações distintas, a depender do lugar onde se encontram ainda podemos acrescentar 

distintas escalas14, como regional, urbana, nacional, metropolitana ou, até mesmo, global. 

São reforçadas, assim, as questões anteriormente formuladas, a partir da ocupação do 

território pelos GPIs, os reflexos são sentidos nos processos de produção e reprodução social, 

que articulam sinergias que arremetem a sistemas em múltiplas escalas. Nesse contexto, 

Santos (2001, p. 19) complementa: 

 

(...) a linguagem cotidiana frequentemente confunde território e espaço. (...) para 

uns, o território viria antes do espaço; para outros, o contrário é que é verdadeiro. 

Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o sentido da 

palavra territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que nos pertence (...) 

esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e prescinde da 

existência do Estado. Assim, essa ideia de territorialidade se estende aos próprios 

animais, como sinônimo de área de vivência e de reprodução. Mas a territorialidade 

humana pressupõe também a preocupação com o destino, a construção do futuro, o 

que entre os seres vivos, é privilégio do homem. Num sentido mais restrito, o 

território é um nome político para o espaço de um país. 

 

Nesse sentido, o território é a extensão apropriada e usada, vista como unidade e 

diversidade, palco onde se realizam as atividades criadas a partir da herança cultural do povo 

que o ocupa e uma fração do espaço local articulada ao global. Uma terminologia política 

para os vários espaços sociais de um país cuja estrutura é representada por relações que se 

manifestam através de diferentes processos e funções (SANTOS, 2001, p. 122), 

Quando analisamos de forma sistêmica a questão da ocupação do território pelos GPIs, 

especificamente o caso do Comperj, verificamos que várias obras suplementares e 

licenciamentos independentes são necessários independentes do objeto principal, o complexo 

petroquímico.  

A implantação do Comperj implicará ações modificadoras do meio ambiente que, 

conforme indicado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), podem resultar em uma variedade 

de impactos sociais e ambientais indesejados caso não se exerça efetivo controle dessas ações. 

Dessa forma, são indicadas diversas medidas que visem evitar, minimizar ou 

compensar impactos negativos e potencializar impactos positivos, consolidadas em um grupo 

de programas socioambientais detalhados no Projeto Básico Ambiental (PBA) da Petrobras.  

Os Programas Socioambientais associados ao Comperj podem ser agrupados em 

quatro grandes blocos, apresentados a seguir: a) programas voltados para o atendimento de 

                                                 
14 O debate sobre as escalas geográficas, sua produção e permanentes interações, bem como sobre processos 

complexos e dinâmicos não serão abordados. Outrossim, uma vez que subsidia o conjunto das reflexões, 

sugerimos a leitura de Harvey, D. (2003); Lencioni, Sandra (2004); Oliveira (2007); Brandão (2008); e Souza, 

M. L. S. (2013), dentre outros. 
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conformidades para as autorizações necessárias para que se dê início à construção do 

empreendimento; b) programas visando o controle e a minimização de impactos decorrentes 

de ações da construção do empreendimento; c) programas de monitoramento das condições 

ambientais que possam vir a ser alteradas pelo empreendimento; e d) programas voltados para 

a inserção regional socialmente responsável do empreendimento (PETROBRAS, 2008).  

Vários sistemas de apoio e processos complementares são essenciais à operação em 

sua plenitude. A implantação do sistema de dutos para o transporte de insumos e produtos 

líquidos entre o Comperj e a Estação de Campos Elíseos, o Terminal Aquaviário da Ilha 

Comprida (TAIC) e o gasoduto que interligará o sistema de gasodutos Cabiúnas-REDUC 

(GASDUC) ao Comperj.  

Podemos visualizar alguns sistemas complementares de utilidades e dutoviário, na 

Figura 20, como por exemplo: estradas de apoio, geração de efluentes e energia, entre outros.  

 

Figura 20 – Localização de obras complementares e externas ao Comperj. 

 
Fonte: PETROBRAS (2014) 

  

Esse processo abre imenso espaço à participação de diferentes atores interessados ou 

intervenientes (stakeholders) à instalação do Comperj, como: representantes comunitários, 

pesquisadores e universidades, políticos, pensadores, ONGs, mídia e a população em geral. 

Diferentes públicos que podem auxiliar na implantação de ações assertivas de interesse social.  
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Os dutos que transportam petróleo, gás e derivados que fazem parte da logística 

operacional do complexo ocupam extensas faixas do território, chamadas de áreas de servidão 

os municípios diretamente afetados: Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias e 

Cachoeiras de Macacu. Devemos levar em conta que essas áreas são desapropriadas e 

consideradas de utilidade pública, as indenizações são irrisórias e os prejuízos enormes para a 

comunidade. Os municípios focam e contam com o reforço em seus caixas por meio do 

aumento na arrecadação devido ao pagamento de royalties, entre outras benesses. 

Em Itaboraí, sede do Comperj, o Decreto Presidencial de 13 de junho de 2006 

disponibilizou uma área correspondente a 10% de todo o território do município, 

aproximadamente 45 milhões de metros quadrados, o equivalente a mais de 6.000 campos de 

futebol (BRASIL, 2006). 

 O município de Cachoeiras de Macacu foi fortemente afetado por essas ações 

complementares e teve várias outras áreas do território ocupado. Podemos citar o caso das 

linhas de transmissão de energia e o local desapropriado para construção da barragem de 

Guapiaçu. A barragem, além do abastecimento de água para o Comperj, também é estratégica 

para o governo do Estado e para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

(CEDAE) – esta obra não foi iniciada em virtude de demandas judiciais, corte de 

investimentos da Petrobras e a crise econômica do ERJ. 

São Gonçalo é outro município bastante impactado com a construção do porto, um 

píer na Praia da Beira e uma estrada de 10 quilômetros para transporte de equipamentos 

pesados, cortando o município e interligando o píer à estrada principal de acesso ao Comperj.  

 

 

2.6.1 GPI e participação comunitária no ordenamento territorial  

 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, estimulou a implementação de um 

novo paradigma na gestão de políticas públicas, promoveu a descentralização de decisões, 

além de ampliar o espaço para participação da sociedade.  Várias unidades da federação 

seguiram esse entendimento e criaram mecanismos para inserção de diversos segmentos da 

população nos processos decisórios.  

No início do século XX, observamos o desabrochar de inúmeras associações civis sem 

fins lucrativos cujas origens estão em demandas da sociedade e um grande número específico 

focadas em questões ambientais. Podemos inferir, que essas associações foram importantes 
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exemplos de envolvimento institucional entre Estado e sociedade, denominadas como: 

Organizações do Terceiro Setor, Organizações da Sociedade Civil, Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) e, atualmente, são chamadas, Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP). 

Os novos espaços de negociação devem ser o lugar para atuação dos atores sociais e 

do Estado, local para que aconteça o debate e o ajuste de estratégias; desta forma ações 

individuais podem ser substituídas pelas ações coletivas e negociadas. Esse processo deve 

priorizar o local como o lugar, na proposição de políticas públicas e tomada de decisão, que 

devem ser discutidas e compartilhadas. 

Nesse contexto, os agentes públicos locais devem estar qualificados e preparados para 

atuarem de forma proativa no apoio as comunidades durante o planejamento de políticas 

públicas de médio e longo prazo.  

Esse acompanhamento deve criar espaço para a democratização das decisões, não 

apenas atuando nas demandas imediatas, mas também planejar e atuar na solução de 

problemas sistêmicos das áreas sociais e econômicas; bem como permitir a participação 

também daquelas decisões que definirão a trajetória do investimento na cidade e seus reflexos 

na região de influência para as próximas décadas. A participação comunitária é utilizada nesta 

pesquisa, como sugestão da atuação popular nas ações governamentais.  

Os GPIs são complexos e possuem a peculiaridade de alterarem completamente a 

dinâmica do local onde instalam seus complexos. Estes empreendimentos são altamente 

estratégicos, planejados do ponto de vista econômico e operacional. A questão é como os 

agentes públicos e sociais podem lidar com essas demandas de forma mais efetiva na 

prevenção dos impactos e na remediação dos danos ambientais, sociais e econômicos. 

Uma visão política, sistêmica e integrada que englobe as diferentes escalas de poder, e 

considere o quadro completo dos processos e atividades, não só focado nas atividades isoladas 

desses empreendimentos, mais nos efeitos sinérgicos que proporcionam.  

Nesse contexto, a área pública precisa ampliar seu campo de ação, incluindo no seu 

portfólio: parcerias, investimentos comunitários, a resolução de disputas territoriais, posse de 

terras e outras atividades de ligadas a melhoria da qualidade de vida da população. 

A legislação oferece excelentes condições e instrumentos que podem estabelecer 

ligações operacionais entre vários instrumentos legais e normativos. Portanto, criar e ampliar 

a capacidade institucional dos órgãos de fiscalização, dos agentes públicos e sociais, poderão 

auxiliar nesse controle. Dessa forma é possível implementar ações conjuntas capazes de 

assegurar, exercer e proteger direitos das comunidades vizinhas desses empreendimentos.          
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A figura 21, mostra o fluxo simplificado de ações políticas integradas, partindo do 

cerne de todos os problemas à política, passando pelas instituições (públicas e privadas), 

transpassando a conformidade legal (leis, normas, decretos, portarias e resoluções) e 

demonstrando o resultado ou meta de todo esse processo, ou seja, os direitos básicos do 

cidadão.   

 

Figura 21 - Fluxo de ações políticas integradas de participação 

 
Fonte: Autor, 2017 

 

O que evidenciamos na prática é a falta de representação para atender as demandas e 

atuar de forma conciliatória, no âmbito local. O poder privado se apropria do público, e as 

ações tomadas parecem mediadas pelos interesses das grandes Companhias, que geralmente 

buscam a interdição do contraditório, além da criminalização dos movimentos sociais. 

Não é uma ação simples trabalhar a instalação de grandes empreendimentos em locais 

onde comunidades serão atingidas. Uma questão colocada pelo poder público é a lógica do 

“progresso ou atraso”, prática que remanescente dos governos da ditadura e continua ativa, a 

decisão normalmente chega tomada e o espaço de negociação é muito pequeno e o de oitiva 

das realidades atingidas praticamente inexistentes.  

O problema está no conceito desenvolvimentista que o mercado e o capital 

determinam, a partir daí os interesses privados, os lobbies políticos fazem pressão sobre o 

governo. As decisões centrais desse processo são espaços anteriores, não acontecem através 
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de consultas a sociedade, na realidade são produto de negociações fechadas em gabinetes das 

áreas econômica, nos ministérios específicos e no congresso. 

Uma falha gritante verificada no processo é a definição do local do projeto, 

normalmente a questão do sigilo técnico, fazem com que as consultas quando ocorrem o 

empreendimento já está em fase de licitação, portanto, já houve aprovação lá atrás, e já foi 

definido inclusive a política a ser implementada ao longo das obras. A agenda de mediação é 

residual, ou seja, não consegue mais mudar o curso do empreendimento e o papel reservado a 

sociedade é de coadjuvante no processo, gerando uma contradição que faz parte desse modelo 

de desenvolvimento. 

Uma oportunidade de melhoria nesse processo está na formação social, humana e 

ambiental, dos profissionais que atuam diretamente com às populações afetadas direta ou 

indiretamente pelos grandes empreendimentos, estes profissionais devem estar capacitados 

para desenvolverem programas específicos que integram e incorporem os diferentes 

programas sociais, sob uma ótica de transparência e inserção do empreendimento na realidade 

local. 

A implantação desse conjunto de programas socioambientais exige um esforço de 

integração das diferentes atividades e acompanhamento constante da eficiência e da eficácia 

das ações que estarão sendo realizadas.  A disponibilidade de informações em linguagem 

clara poderá contribuir para reflexão, sugestões e resolução dos problemas vividos nas 

comunidades impactadas pelo empreendimento. Para tanto, participação implica 

descentralização do poder e de informações, valorização dos recursos internos, capital 

humano e planejamento adequado a esse fim. Segundo Oliveira (2007, p. 3):  

 

Com efeito, multiplicam-se os instrumentos de elaboração de planos de 

desenvolvimento, sem que sejam explicitados os mecanismos que poderiam 

concorrer para a distribuição da riqueza e a gestão compartilhada do território. São, 

nesse caso, propostas que mobilizam os poderes públicos para que estes atuem como 

indutores de um “desenvolvimento econômico local” que, no entanto, é entendido 

como o resultado da execução de planos estratégicos que visam mobilizar os 

recursos sociais e naturais, existentes no território, para viabilizar os interesses do 

capital. Para além das possibilidades reais de desenvolvimento, tais instrumentos, 

predominantemente, apenas viabilizam o uso do território para os capitais 

corporativos e isso se evidencia no fato de que apenas os lugares que sejam de 

interesse direto das empresas logram algum tipo de aprimoramento das forças 

produtivas. 

 

Mais do que simplesmente permitir acompanhar os processos já em andamento, a 

apresentação dos projetos já deve possibilitar às comunidades avaliar quais benefícios e 

impactos serão causados, podendo intervir otimizando os recursos utilizados na região. Para 
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maximização na utilização dos recursos, algumas premissas deverão ser consideradas como 

fundamentais, por exemplo o desenvolvimento local e a valorização do capital social, que 

apresentam diferentes intensidades.  

O termo gestão compartilhada, geralmente está associado a um programa de governo, 

basicamente, interage com a participação da sociedade civil, além de focar a solução de um 

problema que envolve áreas específicas, podemos citar à saúde, educação e o transporte. As 

parcerias público-privadas para gestão de empresas é pode ser uma estratégia para alavancar 

resultados na iniciativa privada em diferentes segmentos, tais como: a indústrias, a geração de 

energia e os serviços, entre outros.  

A gestão compartilhada é realizada por vários entes de forma conjunta, o grupo se 

reúne para o desenvolvimento de projetos ou processos mirando um objetivo ou meta. O 

trabalho em conjunto de profissionais de diferentes áreas de formação atua para ampliar as 

melhores práticas na prevenção e nas soluções de problemas, sejam pontuais ou complexos, 

além de minimizar riscos e contribuir para consolidação de resultados.   

Nesse sentido, a partir do momento em que o conjunto representativo de atores age 

para promoção e o desenvolvimento social de forma integrada o alcance dos resultados é 

possível em menor prazo. Desde que sejam utilizados importantes instrumentos como à 

inovação, tecnologia e aliados é claro à experiência.  

Esta Metodologia foi desenvolvida a partir dos obstáculos enfrentados no meio 

corporativo para gerir seus negócios de maneira efetiva, unindo inteligência e as melhores 

práticas para atuar em áreas como estratégia, governança, recursos humanos, tecnologia, 

logística e marketing.  

O grande diferencial dessa estratégia, está em aliar qualidades num modelo de gestão 

que interagindo com os diversos entes sociais, que através da cooperação, possam buscar o 

desenvolvimento local com a participação coletiva.  

Através dessa interação entre as forças sociais, políticas e econômicas de uma 

determinada região, de maneira que as diversas instâncias, agentes, programas e projetos 

possam formar um sistema integrado e compartilhado pela sociedade. Os agentes interagindo 

de forma harmônica, mesmo expressando ideologias e interesses divergentes, apresentem 

denominadores comuns que se sobrepõem ao individualismo e atuem de forma convergente.  

Com o passar do tempo, essa percepção ganha substância mudando valores, os 

benefícios comuns podem se consolidarem superando aos particulares, questão central para 

manutenção da vitalidade e da sustentabilidade do organismo social.  Oliveira (2007, p. 5) faz 



145 

algumas considerações quanto à perspectiva de gestão compartilhada e ao uso deste 

instrumento, relativamente a favor das lutas sociais: 

 

Do ponto de vista da economia, a escala local não se confunde com a esfera 

municipal, embora tenha se disseminado no Brasil que projetos de desenvolvimento 

devam ser produzidos nessa esfera. Na esfera do município, é possível a realização 

de mudanças sociais importantes que melhorem as condições de vida e organização 

social. Mas como esses objetivos não se dissociam da melhoria geral das condições 

de trabalho e geração de renda, os planos de integração e crescimento econômico 

dependem de um uso racional do solo e compartilhamento de fatores situados em 

espaços sociais muito mais amplos que os territórios municipais. Defendemos, por 

isso, a gestão compartilhada, tanto internamente ao município, como forma de 

restringir o patrimonialismo e o jogo de interesses de grupos econômicos locais, 

quanto para criar maiores níveis de integração econômica entre os municípios, 

reconhecendo que os fatores produtivos numa economia globalizada não se 

restringem a uma cidade ou município. 

 

Os programas desenvolvidos pela prefeitura têm o papel de articular recursos 

endógenos e exógenos a fim de maximizar as potencialidades do município. Essa tarefa, ainda 

árdua, foi aumentada pela elevação do município a ente federativo com a Constituição de 

1988. Os municípios tiveram a autonomia aumentada, aliada ao poder de arrecadação e de 

autorregulação, permitindo que desenvolvessem estrutura organizacional, mecanismos de 

associação e de ajuda mútua. Um exemplo são os consórcios, além da participação popular 

nos conselhos municipais ou ainda o orçamento participativo. São as possibilidades e formas 

de gestão pública, abertas ao desenvolvimento local, a partir da Constituição de 1988. 

 

 

2.7 Conteúdo local para o setor de óleo e gás 

 

 

No Brasil, o cenário nacional não é totalmente claro dado as turbulências na área 

política e sobressaltos na economia. A área de Petróleo & Gás apresenta alguns benefícios, 

como aumento da produção, inclusive com a antecipação de exploração no pré-sal; apesar 

disso, o Brasil ainda é grande consumidor de petróleo. Isso significa que as despesas com 

importação deverão diminuir substancialmente, além do alívio financeiro para a Petrobras, 

embora o governo durante muito tempo subsidiou os consumidores brasileiros na compra de 

gasolina.  
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Outro desafio para a Petrobras vem do pré-sal, pois o custo de extração do shale oil 

americano é em média da ordem de US$ 15 (dólares)/barril (Chevron,2016)15. A extração do 

pré-sal em 2010 era maior que a convencional, segundo informações da empresa, o breakeven 

point (preço mínimo de viabilização econômica) dos projetos da camada pré-sal estavam entre 

US$ 41 e US$ 57 por barril do petróleo Brent (PETROBRAS, 2014). 

Devido aos investimentos, capacidade técnica e tecnologia desenvolvida em águas 

profundas pela companhia, o custo médio de extração na camada do pré-sal deve ficar abaixo 

de US$ 7 dólares o barril (REUTERS, 2017), portanto muito inferior à média da indústria 

petrolífera global, que oscila em torno de US$ 15 dólares o barril. 

Vários fatores estruturais combinados explicam o poder de atração de investimentos 

no Rio de Janeiro, o primeiro é a localização estratégica, que posiciona o Estado no centro do 

processo de desenvolvimento econômico brasileiro. A proximidade logística com outros 

grandes Estados do Sudeste facilita o acesso a cerca de dois terços do Produto Interno Bruto 

(PIB) do País.  

O PIB fluminense é equivalente ao do Chile e cresce a taxas superiores à nacional, 

alcançando a participação de 11,5% do PIB em 2012, ocupando a 2ª posição no ranking. Esse 

PIB, combinado com a grande população (16 milhões de habitantes) e com a taxa de 

desemprego de aproximadamente 5%, à época,16 considerada muito baixa, criavam no Estado 

um mercado consumidor notável. As grandes reservas de recursos naturais constituem outro 

fator estrutural que coloca o RJ em posição privilegiada.  

A produção de petróleo na região possui dimensão nacional, correspondendo a 66% da 

produção de todo o país, segundo o relatório da Agência Nacional de Petróleo (ANP) de 

março de 2017.  

Esse percentual tende a ser ampliado com o aumento da exploração das reservas do 

pré-sal, considerando que grande parte está localizada geograficamente ao longo da costa do 

ERJ (Figura 22). 

 

 

 

Figura 22 – Produção de petróleo por Estado (Mar/2017)  

                                                 
15 CHEVRON, 2016. Publications. Disponível em: 

<https://www.chevron.com/media/publications#annualreportarchive. 

16 No segundo semestre de 2017, a desocupação no Rio de Janeiro, certamente em função dos desmandos na 

administração pública, mais que dobrou em relação a 2014, atingindo 15,6% da população (SILVEIRA, 2017).   
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Fonte: ANP/SDP/SIGEP (2017)  

 

O Rio de Janeiro representa a segunda maior economia do Brasil, com um dos espaços 

mais industrializados do país. A capital é, inclusive, uma das duas cidades globais brasileiras, 

fazendo parte da região que constitui a única megalópole da América do Sul, abarcando uma 

área que se estende até São Paulo e a Baixada Santista. 

O parque industrial é diversificado, com empresas no ramo da metalurgia, siderurgia, 

produção de alimentos e, principalmente, extração em função das grandes reservas de petróleo 

e gás e do polo de petroquímico de Duque de Caxias, o complexo parque de refino da Reduc.  

A província do pré-sal17 foi a maior descoberta das últimas décadas e está entre as 

maiores da história da geopolítica do petróleo, mas as reservas ainda não foram dimensio-

nadas com maior grau de confiança. São estimadas reservas de 30 bilhões a 100 bilhões de 

barris de petróleo equivalente, volume que pode ser superado em função da natureza geo-

lógica, do desenvolvimento tecnológico e das condições macroeconômicas.  

A Petrobras investiu centenas de milhões de dólares e teve sucesso ao comprovar a 

existência do pré-sal, de acordo com o modelo geológico desenvolvido pelo corpo técnico da 

companhia. A descoberta pioneira ocorreu no campo denominado Lula, anteriormente Tupi, 

com reservas recuperáveis de 8,3 bilhões de boe (barril de óleo equivalente). 

                                                 
17 O prefixo “pré” em pré-sal refere-se à temporalidade geológica e não à profundidade. Considerando-se a 

perfuração do poço, a partir da superfície, o petróleo do pré-sal é considerado subsal, pois está abaixo da 

camada de sal. Entretanto, a classificação destas rochas segue a nomenclatura da Geologia, que se refere à 

escala temporal em que os diferentes estratos rochosos foram formados. A rocha-reservatório do pré-sal foi 

formada antes de uma outra camada de rocha salina, que cobriu aquela área milhões de anos depois, ou seja, 

mais recentemente na escala de tempo geológica. Portanto, o “pré” do pré-sal refere-se à escala de tempo, ou 

seja, está em uma camada estratigráfica que é mais antiga do que a camada de rochas salinas. 
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Segundo levantamento feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), considerando os grandes projetos paralisados por ações ligadas à Operação Lava 

Jato, há um déficit de aproximadamente R$ 90 bilhões em obras de norte a sul do país – e não 

há previsão de retomada desses GPIs. Em resumo, são projetos paralisados por suspeitas de 

sobrepreço, por divergências em relação ao valor das obras, falta de financiamento ou 

recursos próprios para tocar os empreendimentos (ESTADÃO, 2017). 

O governo vinha propondo uma série de mudanças na legislação com apoio do meio 

empresarial. Aprovadas as mudanças no Congresso, os resultados sinalizam para redução de 

direitos e renda indireta dos trabalhadores, como: horas extras, férias, 13º salário, 

aposentadoria, FGTS entre outros.  

A reforma trabalhista poderá refletir negativamente na demanda efetiva e na 

diminuição da oferta de empregos, segundo críticos. Em contrapartida, os trabalhadores junto 

com as centrais trabalhistas protestaram nas ruas contra as mudanças, o risco de demissões e o 

corte de benefícios sinalizados, sem sucesso. 

O projeto foi aprovado no Senado em julho de 2017 e sancionado em seguida pelo 

presidente Michel Temer, entrando em vigor em 11 de novembro de 2017 e alterando mais de 

cem pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), publicada em 1943: 

 

O eixo central da proposta é permitir que as negociações entre empresas e 

empregados, ou entre sindicatos e empregados, tenham valor legal, o chamado 

“acordado sobre o legislado”. Para os críticos da reforma, essa liberalidade permitirá 

negociações que reduzem direitos dos trabalhadores. Já os defensores da reforma 

trabalhista alegam que ela atualiza uma legislação envelhecida e protecionista, 

abrindo caminho para um ambiente de maior geração de empregos (MACHADO, 

2017, s/p). 

 

Também será permitido alterar limites já estabelecidos, “(...) como duração de 

contratos temporários, trabalho autônomos e atuação dos sindicatos, além de criar novas 

regulamentações – para home office e trabalho intermitente”. A possibilidade maior de 

negociação poderá desproteger o trabalhador, além de restringir o acesso a reparações na 

Justiça (MACHADO, 2017, s/p). 

Pode-se observar que os direitos sociais estão sob ataque em diferentes países e 

continentes, sob o pretexto de causarem desemprego, sendo a proposta de solução a redução 

ou flexibilização. Alguns casos são temáticos, como o México, país que passou por esse 

processo neoliberal na década de 1970, quando direitos sociais foram flexibilizados segundo 

essa ótica, mas o resultado foi aumento do desemprego, precarização do emprego formal e 

retrocesso nos indicadores sociais (LAURELL, 2015). 
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Vários empreendimentos estão parados ou seus investimentos foram postergados, caso 

esses projetos estivessem concluídos e operando, inúmeros benefícios seriam acrescidos à 

população brasileira, como geração de empregos, mobilidade urbana (metrôs e corredores de 

ônibus), rodovias, universidades e centros de saúde. Além dos projetos industriais de grande 

relevância para a economia nacional: portos, estaleiros, metal mecânica, entre estes, os 

investimentos previstos pela Petrobras.  

O governo definiu em fevereiro de 2017 as novas regras do chamado “conteúdo local” 

para o setor de Petróleo & Gás, atendendo às operadoras internacionais do setor em 

detrimento da indústria nacional, com redução média de 50% nos percentuais de 

equipamentos e serviços produzidos no país exigidos em licitações de exploração de petróleo 

e gás.  

Para exploração em terra, o índice de conteúdo local será 50%. Nos blocos em mar, o 

conteúdo mínimo será de 18% na fase de exploração, 25% para a construção de poços e 40% 

para sistemas de coleta e escoamento.  

Nas plataformas marítimas, o percentual será 25%. Atualmente, os percentuais de 

conteúdo local são definidos separadamente em cada rodada nos editais que são publicados 

para chamar os leilões. As novas regras a serem definidas pelo governo devem ser aplicadas 

até o fim de 2017. 

Interesses econômicos e políticos podem postergar a construção de um projeto 

regional com objetivos claros visando o fim da pobreza e da desigualdade social. Os recursos 

direcionados a atividades que envolvem a exploração e produção de petróleo e gás, de acordo 

com a legislação, devem priorizar e valorizar o conteúdo nacional18, ênfase dada à indústria 

naval. A agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) implantou em 

16 de novembro de 2007 o sistema de certificação de conteúdo local, que tem base legal nas 

Resoluções ANP nº 36/37/38/39/2007.  

O sistema estabelece a metodologia para a certificação e as regras para o 

credenciamento de entidades certificadoras na ANP. As entidades credenciadas são 

                                                 
18 Os Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, 

firmados pela ANP com as empresas vencedoras nas rodadas de licitações, incluem a Cláusula de Conteúdo 

Local, que incide sobre as fases de exploração e desenvolvimento da produção. De acordo com essa cláusula 

estabelecida pela ANP, as concessionárias devem assegurar preferência à contratação de fornecedores 

brasileiros sempre que suas ofertas apresentarem condições de preço, prazo e qualidade equivalentes às de 

outros fornecedores também convidados a apresentar propostas. O dispositivo contratual tem o objetivo de 

incrementar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas, nos projetos de 

exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural. O resultado esperado da aplicação da 

cláusula é o impulso ao desenvolvimento tecnológico, a capacitação de recursos humanos, e a geração de 

emprego e renda nesse segmento. (ANP/2016) 
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responsáveis por medir e informar à ANP o conteúdo local de bens e serviços contratados 

pelas empresas concessionárias para as atividades de exploração, e desenvolvimento da 

produção de petróleo e gás natural. 

O país busca o desenvolvimento da indústria nacional de bens e serviços e sinaliza 

com ferramentas para romper barreiras históricas. Isso porque, ao longo de anos, o 

empresariado nacional e o capital internacional estiveram unificados e associados nos grandes 

projetos desenvolvimentistas. Atualmente, encontram-se em posições aparentemente opostas, 

pelo menos na questão do conteúdo local. 

Novas tecnologias revelam o esgotamento de modelos de gestão pública e privada até 

então considerados como verdades absolutas e consolidadas. Nesse contexto, observamos que 

poucas, para não dizer pouquíssimas, são as empresas dispostas a investirem, instalarem e 

operarem centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os segmentos mais representativos 

estão nos setores de petróleo, aço e eletricidade e, atualmente, em alguns do agronegócio.  

 

 

2.7.1 Petrobras e o Plano de Negócios e Gestão (PNG 2017/2021) 

 

 

O PNG aprovado em 19/09/2016 pelo Conselho de Administração (CA) da Petrobras, 

pela primeira vez, apresenta uma mudança técnica de paradigma, priorizando dois indicadores 

focais: um na área de segurança e outro na área financeira. O objetivo deste plano, segundo a 

estatal é retomar a credibilidade, fortalecer a reputação e recuperar sua imagem junto aos 

diferentes públicos. Além de apontar uma nova fase de crescimento sustentável e realista, 

norteada pela ética, operações seguras, pela previsibilidade e pela rentabilidade, de acordo 

com os mais elevados padrões internacionais da indústria. 

A controvérsia e muita polêmica, quanto a posição, os motivos e alegações da 

Petrobras para as mudanças efetuadas no PNG 2017/2021, segundo a Federação Única dos 

Petroleiros (FUP), a Associação dos engenheiros da Petrobras (Aepet), o clube de engenharia, 

entre outros órgãos e especialistas, como o articulista Cláudio da Costa Oliveira (2017), 

coloca: “O Plano de Negócios foi baseado na premissa falsa de que empresa estava muito 

endividada, o que é uma inverdade, pois a dívida da companhia é inferior à sua receita anual. 

Empresas como a Vale, que tem dívida 25% superior à sua receita, não são consideradas 

muito endividadas”. 
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Verificamos neste plano cortes incisivos em investimentos da companhia, sendo 

reduzidos para US$ 74 bilhões, uma média de US$ 14,8 bilhões/ano. Esse investimento, 

segundo especialistas, não será o suficiente para atender às demandas do pré-sal, que 

provavelmente serão privatizadas ou, pior, entregues a empresas estrangeiras nesse período de 

baixa dos preços do petróleo. A Petrobras investiu no período de quatro anos, de 2010 a 2014, 

uma média anual de US$ 40 bilhões, gerando milhões de empregos em todo o país e 

desenvolvendo a indústria nacional (COSTA, 2017).  

Costa ainda questiona o que denomina de grande mentira as alegações de 

endividamento, venda de ativos, desinvestimentos, entre outros para mudanças no PNG, 

inclusive, faz colocações contundentes quanto ao que denomina de farsa. 

 

A falsa ideia de que a Petrobras estava muito endividada foi criada e difundida pela 

Rede Globo. Em abril de 2016 em artigo divulgado em todo o Brasil, Carlos Alberto 

Sardenberg dizia: “A Petrobras está quebrada, para salvá-la será necessário o aporte 

de recursos do Tesouro ou um acordo judicial”. Uma grande mentira que passou a 

ser verdade para a opinião pública brasileira e inclusive para grande parte dos 

petroleiros. Além de não ter recebido nenhum aporte do Tesouro e muito menos ter 

feito qualquer acordo judicial, no final de 2016 a Petrobras adiantou R$ 17 bilhões 

para aliviar o caixa do BNDES. Portanto, antes de mais nada, a opinião pública 

brasileira precisa ser esclarecida e os responsáveis por esta falsidade devem ser 

apontados (COSTA, 2017). 

 

A meta do PNG 2017/2021 é atingir o índice de alavancagem de 2,5, estabelecido por 

investidores externos e muito difundido por economistas aderentes ao governo, passando a 

ideia que para atingir esse índice é imprescindível para a companhia sobreviver à crise. Mais 

uma vez, acadêmicos e especialistas divergem dessa leitura. 

O que vem a ser esta ferramenta do mercado chamado de indicador de alavancagem? 

Nada mais que a divisão da dívida da companhia pela geração de caixa anual. Importante 

frisar que esse indicador é válido apenas para empresas cujos investimentos já maturaram e 

estão em plena geração de receita e caixa. Não é o caso do projeto pré-sal, que está apenas no 

início e muito longe de alcançar toda a potencialidade. 

A questão focal do PNG está relacionada à ideia de reduzir a proporção entre dívida 

líquida e o caixa da empresa, ou seja, a redução da alavancagem. A Petrobras, neste plano, 

antecipou a meta de redução da alavancagem, atualmente em 4,5%, para 2,5%, e tudo para 

2018, prazo extremamente curto para qualquer empresa. Segundo, Felipe Campos Cauby 

Coutinho, presidente da Aepet: 

O plano aprovado, não seria a única alternativa. Tanto o indicador quanto o prazo 

que a Petrobras coloca são arbitrários. São escolhas políticas e empresariais. Não 

existe nenhuma imposição de natureza científica. A gente coloca outro plano. É 

possível reduzir o endividamento, mas em uma velocidade não tão acelerada, 



152 

podendo preservar os ativos. Sem a venda de nenhum desses ativos, se poderia ter 

uma relação de alavancagem de 3,1% em 2018. Mantendo a mesma velocidade de 

amortização, alcançaria os 2,55% em 2021.  

A Petrobras vai ter uma capacidade menor de geração de caixa no futuro porque está 

entregando o mercado brasileiro, que é o seu principal ativo, para as multinacionais - 

que são as beneficiárias diretas [deste plano] junto aos credores, que têm o 

pagamento da dívida como algo prioritário. É uma visão de curto-prazo. Se diminui 

a capacidade da Petrobras crescer, abre-se mão do sistema de empresa integrada, 

capaz de gerar riquezas em diversos cenários econômicos. Está se abrindo mão de 

riquezas futuras, critica (COUTINHO, 2016). 

 

Um dos pontos sinalizados nesse plano é melhorar os indicadores de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde (SMS) e simultaneamente recuperar a combalida saúde financeira da 

companhia no curto prazo (até 2018). O desafio é robusto e necessário, como se pode verificar 

no indicador de segurança, que prevê reduzir em 36% a Taxa de Acidentados Registráveis 

(TAR) por milhão de homens/hora, tendo como referência as operações do ano de 2015 

números de 2,2%, sinalizando atingir a taxa de 1,4% até 2018.  

Para alcançar a meta na área de segurança, melhorando os indicadores de acidentes, 

serão necessárias grandes mudanças culturais, investimentos e treinamentos focados. A 

Petrobras lançou um programa interno voltado para a segurança de processos, baseado em 

risco, para garantir a integridade das instalações e processos. Outro aspecto enfatizado no 

plano estratégico é quanto o alinhamento e o comprometimento das lideranças no reforço no 

sistema de consequências (PETROBRAS/PNG, 2017-2021, 2016). 

 

 

2.7.2 P&D no setor petroquímico  

 

 

Os recursos materiais, financeiros e humanos alocados nos centros de P&D são 

focados no atendimento a problemas ligados a eficiência operacional (produção), logística 

entre outros, eventualmente para inovações. A prioridade na maioria das vezes está 

concentrada no fornecimento de serviços técnicos aos diferentes setores operacionais e 

manutenção, atividades, consideradas de pesquisa básica e aplicada.  

As atividades diretamente ligadas a inovação e, portanto, de maior complexidade, 

demandam altos volumes de recursos em infraestrutura para instalações, equipamentos e 

pessoal qualificado. O tempo, considerado longo para retorno dos investimentos, e os riscos 

são considerados grandes obstáculos para consolidação e contribuem que esses trabalhos 

sejam postergados e relegados a um segundo plano. 
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No setor petroquímico, predomina o modelo tripartite, uma associação entre o capital 

nacional, privado-estatal e o estrangeiro, geralmente a participação estrangeira entra no 

processo como supridora da tecnologia, a pesquisa é praticamente nenhuma. Dessa forma, os 

centros de P&D acabam contribuem pouco na redução de importações de tecnologia, embora 

sinalizem a influência positiva na produtividade e na eficiência da empresa, por meio de 

pequenas melhorias em alguns processos, correção de falhas e inovações pontuais.  

Na estrutura organizacional, fica clara essa orientação relativa ao isolamento da área 

de P&D, no distanciamento dos demais setores, especialmente a universidade corporativa e 

engenharia, que devem funcionar como elo entre as áreas de pesquisa e de produção 

industrial. O Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), considerado como referência em 

algumas áreas, é estruturado em quatro divisões (Refinação, Química, Petroquímica e 

Polímeros, e Exploração e Produção). 

Mas a orientação pragmática e imediatista para as atividades de P&D das lideranças da 

companhia aliada à falta de integração consistente entre o centro de pesquisa e a universidade 

corporativa (UP) colaboram para a manutenção da tendência de trabalhar por resultados no 

curtíssimo prazo. Deixando para o futuro trabalhos importantes para estatal e para o país, 

auxiliando substancialmente na redução da dependência externa, como fornecimento de 

combustíveis líquidos, reduzindo a pressão sobre o balanço de pagamentos. 

Acrescenta-se a velha dialética do governo que, baseado nas ondas da política, acena 

em determinado momento com planos nacionais de desenvolvimento científico-tecnológico. 

Em seguida, fixa metas econômicas para o curtíssimo prazo, cuja realização invalida ou 

enfraquece todos os esforços anteriores para criação e manutenção de uma tecnologia 

autônoma. 
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3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: LICENCIAMENTO FRACIONADO 

 

 

A Conferência das Nações Unidas realizada em Estocolmo em 1972 enfatizou a visão 

interdisciplinar sobre a totalidade dos problemas ambientais, aumentando significativamente a 

amplitude, devido à complexidade dos requisitos estabelecidos na Avaliação de Impactos 

Ambientais (AIA) para a concessão de empréstimos no mercado internacional. A partir daí a 

aplicação dessa ferramenta virou exigência e foi adotada pelos principais organismos de 

cooperação internacional, como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial 

(Bird), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros (LEITE, 2009). 

No Brasil, o Bird, a partir da década de 1970, passou exigir a AIA nos projetos de 

instalação de grandes usinas hidrelétricas para liberação de financiamentos, aumentando a 

consistência dos estudos relacionados a impactos socioambientais. 

A AIA consiste em uma avaliação metodológica e sistemática de todos os impactos 

ambientais decorrentes de uma atividade potencialmente danosa à natureza e ao homem. É um 

processo de levantamento e análise de dados, cujo objetivo é listar e classificar em termos de 

duração, magnitude, local do impacto, reversibilidade, facilidade de remediação e/ou 

minimizar todos os impactos socioambientais decorrentes da atividade nas diversas fases: 

instalação, operação, estudo e planejamento. 

No entanto, a exigência da AIA tão somente foi inserida de maneira legal após a 

formulação da Lei Federal nº 6.938 (BRASIL, 1981), quando é criada a Política Nacional do 

Meio Ambiente.  

 
No artigo 1º., e fundamentado nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da 

Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental (BRASIL, 1988) 

 

Essa lei fundamenta e baliza a Política Nacional do Meio Ambiente, uma espécie de 

marco legal para todas as políticas públicas ligadas à área de meio ambiente a serem 

desenvolvidas pelos entes federativos.  

A partir desse momento surge a integração e harmonização dessas políticas tendo 

como norte os objetivos e as diretrizes envolvendo os três níveis da federação. Esse 

alinhamento é fundamental, visto que, anteriormente, cada Estado ou município definiam as 

diretrizes políticas de forma independente na área ambiental. 
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A Resolução Conama 001/86 (MMA, 1986) definiu as diretrizes e os critérios técnicos 

para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) e também os regulamentou em todos os Estados da Federação Brasileira. Conforme o 

artigo 2º.  

 
Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 

competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como (CONAMA 001, 1986). 

 

Complementarmente, foi criado o Estudo de Impacto de Vizinhança19 (EIV) 

instrumento de política urbana que visa efetivar a disciplina do art. 23, inciso IX da CRFB, e 

o Estatuto das Cidades, nos art. 2º, IV e 4º, VI da Lei nº 10.257 (BRASIL, 2001).   

Os requisitos para elaboração do EIV estão dispostos no art. 36, Lei nº 10.257/01, que 

ordena, disciplina e orienta quanto ao tratamento na esfera municipal por lei municipal. O 

Plano Diretor de cada município estabelecerá quais são as atividades que se submetem, a 

obtenção de licenças e autorizações ao poder público municipal. 

Este documento chamado Termo de Referência, é responsável pela orientação quanto 

á elaboração dos estudos ambientais, determinando conteúdo e abrangência; como diretrizes 

adicionais às estabelecidas na Resolução Conama 001 (MMA, 1986), para o caso de 

EIA/Rima, de forma que cumpra sua função e possibilite a correta avaliação do 

empreendimento e possíveis impactos ambientais.  

Bem como para adotar medidas de prevenção, mitigação reparação e compensação dos 

danos causados, em conformidade com a legislação e normas técnicas. Estabelece ainda a 

equipe mínima e os documentos fundamentais para que o EIA atinja o objetivo com a 

qualidade esperada. 

A Lei Complementar nº 140/2011 fixas normas para a cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 

da competência comum relativas ao meio ambiente, incluindo o licenciamento e a fiscalização 

ambiental, dentre outras. Regulamenta os incisos III, VI e VII do caput e o parágrafo único do 

art. 23 da Constituição Federal (1988). 

                                                 
19 Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 

dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 

autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.  Art. 38. A 

elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), 

requeridas nos termos da legislação ambiental. 
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No Artigo nº 23, está definido que é competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: “(...) proteger os documentos, as obras e outros bens de 

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos; proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

preservar as florestas, a fauna e a flora”. 

A Resolução Conama nº 42, publicada em 28 de agosto de 2012, orienta as atividades 

que causam ou possam causar impacto ambiental, além de fixar normas gerais de cooperação 

federativa nas ações administrativas, à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 

meio ambiente e ao combate à poluição.  

O instrumento integra o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente, 

permite o acesso da sociedade a informações sobre as estruturas municipais de governança 

ambiental e o direcionamento do órgão ambiental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.  

No Quadro 1, a seguir, sintetizamos alguns instrumentos, nomenclatura e suas 

respectivas definições para alinhamento de informações, de acordo com a metodologia 

utilizada pelo órgão regulador do licenciamento no ERJ.  
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Quadro 1 – Instrumentos e definições utilizado pelo Inea 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

O Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM), instituído pelo Decreto Estadual nº 

42.159, de 2 de dezembro de 2009, e alterado pelo Decreto Estadual nº 44.820, de 2 de junho 

de 2014, define os empreendimentos e atividades que estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental, bem como os tipos de documentos que são emitidos em cada caso. 

 

 

3.1 Audiências públicas e o processo de licenciamento 

 

 

A finalidade da audiência é expor o conteúdo do estudo ambiental, dirimir dúvidas, 

recolher críticas e sugestões da população. É uma ferramenta de análise do processo de 

Instrumentos para o 

licenciamento ambiental
Definições

Licença Ambiental

Ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas 

de controle ambiental que devem ser obedecidas na localização, instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Licença Prévia (LP)

concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua 

localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação. Em função da magnitude 

das alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes da implantação de determinados tipos de 

empreendimentos, esses podem ter seu licenciamento condicionado à realização de Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), conforme 

disposto na Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986, na Lei Estadual n° 1.356/88 e suas 

alterações, e na DZ-0041.R-13 – Diretriz para Realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – Rima.

Licença de Instalação (LI)

Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante. A LI pode autorizar a pré-operação, por 

prazo especificado na licença, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários 

para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

Licença de Operação (LO)

Autoriza a operação de atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do 

que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e demais condicionantes 

determinadas para a operação.

Licença Ambiental Simplificada (LAS)

Ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade 

ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e/ou a operação de empreendimentos ou 

atividades enquadrados na Classe 2, definida de acordo com a Tabela 1, constante do Capítulo III 

deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

Autorização Ambiental (AA) 

Ato administrativo que estabelece as condições para implantação ou realização de empreendimentos, 

atividades, pesquisas, serviços e obras emergenciais, tais como:  perfuração de poços tubulares em 

aquíferos;vtamponamento (encerramento) de poços tubulares em aquíferos; supressão de vegetação; 

execução de atividades ou empreendimentos em Área de Preservação Permanente (APP); 

licenciamento ou atividade de significativo impacto ambiental em Unidade de Conservação estadual 

ou sua zona de amortecimento; etc.

Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos (OUT)

Ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza o uso de recursos hídricos, 

superficiais ou subterrâneos, por prazo determinado, nos termos e condições que especifica.
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licenciamento, por meio da consulta prévia do EIA/Rima e seguida de debate com a 

população.  

A audiência deve ser realizada sempre que o órgão ambiental julgar necessário. Ela 

pode ser solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou pelo número de cinquenta ou 

mais cidadãos. O órgão responsável fixará em edital e anunciará a abertura de prazo de 45 

dias (mínimo) para solicitação da audiência. A convocação será feita pelo órgão ambiental por 

correspondência aos solicitantes e por divulgação na imprensa. 

A prática participativa na avaliação de impacto ambiental no País ocorre, 

particularmente, nas audiências públicas; cujos resultados, apesar de não serem obrigatório, 

geralmente são utilizados para subsidiar o processo decisório de concessão ou não da licença 

ambiental.  Cabe mencionar que, existem outros espaços de participação da sociedade na 

gestão do meio ambiente, como nos fóruns e conselhos, em que são formuladas e tomadas 

decisões sobre normas, regulamentos ambientais e mesmo, propostas de políticas públicas. 

Nessas audiências, as comunidades são chamadas a opinar num espaço limitado, com 

tempo determinado e para uma situação específica, sem um compromisso de continuidade e 

mesmo de retorno sobre as decisões tomadas pelo órgão ambiental. A comunidade utiliza esse 

espaço para expor suas carências e reivindicar medidas de inclusão social. Não evidenciamos 

nas audiências, cujo objetivo central é a discussão dos impactos ambientais na área onde está 

previsto a instalação do empreendimento.  

Nesse contexto, podemos evidenciamos uma dualidade nos processos consultados, 

existem diferentes expectativas por parte dos dois principais sujeitos do licenciamento: o 

empreendedor e a sociedade civil, quanto à utilização desse espaço de participação. Visto que, 

o padrão das audiências públicas precisa ser aprimorado no atual modelo, para que seja menos 

burocrático e mais próximo dos anseios da sociedade. Uma oportunidade de melhoria nessa 

ferramenta e um desafio para o órgão ambiental, ampliar a participação da sociedade através 

de mecanismos legais, ou formas alternativas, que conciliem aspectos formais com informais 

da gestão pública ambiental. 

O país apresenta uma democracia bastante frágil, materializada na experiência recente 

de um golpe parlamentar e ainda em vias de consolidação de um regime constituído pós 

ditadura militar, de forma que a política do país ainda tem muito a avançar para garantir a 

participação popular e o exercício da cidadania plena. Embora precisamos questionar como os 

cidadãos com direitos civis desiguais, e principalmente com direitos sociais tão precários 

conseguiram exercitar e amplificarem sua participação.   
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A Declaração do Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992, em seu art. 10 diz: “O melhor modo de tratar as 

questões do meio ambiente é assegurando a participação de todos os cidadãos interessados, no 

nível pertinente”.  Ao definir o meio ambiente como bem comum do povo, a CRFB de 1988 

determinou que os bens ambientais não pudessem ser utilizados pelo Estado ou por 

particulares em benefício próprio. Fica claro o objetivo de que os recursos naturais da nação 

são um bem comum, de modo que toda a coletividade possa usufruir e desfrutar deles.  

Podemos inferir que apesar do texto constitucional brasileiro consagrar uma série de 

direitos sociais e instrumentos de tutela coletiva, as desigualdades socioeconômicas são 

gritantes, fundamentais para compreendermos o andamento da política e o exercício da 

cidadania no país, igualmente na esfera ambiental. 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a permitir que o 

Poder Público realize um juízo de viabilidade ambiental de um empreendimento ou atividade. 

Comumente, entende-se que dito procedimento não pode ser legitimamente desmembrado, 

percepção, todavia, que não se apresenta como regra absoluta, desde que observados certos 

requisitos.  

A análise do processo de licenciamento ambiental20 de um GPI, como o Comperj, é 

uma tarefa complexa devido as inúmeras partes interligadas, bem como as interfaces 

presentes. Portanto, pede-se atenção redobrada quanto as exigências de conteúdo do 

EIA/Rima. Conclui-se pela prioridade, nos estudos quanto à identificação, avaliação e o 

levantamento de medidas que minimizem os impactos.  

Quando investigamos o processo de licenciamento do Comperj e diante da magnitude 

do empreendimento; chamou atenção a grande quantidade de instrumento utilizados no 

processo. Foram cerca de 64 documentos entre licenças, autorizações, pareceres etc. 

solicitados ao Inea no âmbito do município sede, Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Duque de 

Caxias, Guapimirim, Magé, Maricá, e São Gonçalo.  

Descrevem-se nos quadros a seguir os instrumentos e licenças solicitadas ao órgão 

ambiental. 

 

Quadro 2 – Licenças ambientais do Comperj no município de Itaboraí 

                                                 
20 Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 

a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso (Resolução CONAMA nº 237/97, art. 1º, inc. I). 



160 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Quadro 3 – Licenças de Operação (LO) do Comperj no município de Itaboraí 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Quadro 4 – Licença Ambiental Simplificada (LAS) e Autorização Ambiental (AA) do 

Comperj em Itaboraí  

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Outorga para uso de recursos hídricos (OUT) do Comperj em Itaboraí 

Nº do Processo original Objetivo da Licença - Inea Tipo de Licença* Número da Licença Validade

E-07/511069/2011
Concepção e localização de Unidades de Processamento de Gás Natural

(UPGN), Unidades de Óleos Básicos Lubrificantes (ULUB) e Instalações Auxiliares
LP  IN023530 18/06/2015

E-07/204148/2007

Para a concepção e localização da via principal de acesso rodoviário ao Comperj,  com 7,8 km de extensão, 

interligando o complexo à BR-493 (ESTRADA DE INTERSEÇÃO COM A BR-493, NO SEGMENTO 

MANILHA/MAGÉ - PORTO DAS CAIXAS E SAMBAETIBA - ITABORAÍ)

LP IN001543  20/5/2012

 E-07/204068/2006  Localização do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) LP FE013990 26/03/2010

Licenças Ambientais do Comperj - Município de Itaboraí

Nº do Processo original Objetivo da Licença - Inea Tipo de Licença* Número da Licença Validade

 E-07/502027/2010 Para a extração de areia em cava em área de 17,7 ha LO  IN023180  20/5/2017

 E-07/511573/2011 Para operar a Linha de Transmissão de 138 kV LO IN018625 29/12/2015

 E-07/511572/2011 Para operar a subestação de transmissão de energia elétrica SE-5143 LO  IN018622 29/12/2015

E-07/507233/2011 Para para operar estação de tratamento de esgotos - ETE (150 m³/dia) LO  IN017979 25/10/2015

 E-07/502027/2010 Para realizar a atividade de extração de areia em área de 17,70 há LO  IN002071 28/06/2013

 E-07/500488/2009
para extração de areia em dois módulos extrativistas de 17,40 hectares (Área A) e 

29,50 hectares (Área B)
LO  IN001377  22/2/2013

E- 07/500298/2009 Para a operar a Estação de Tratamento de Esgoto do canteiro de obras ( 325m³/dia) LO IN000172 11/05/2014

E-07/202065/2008  Para realizar a atividade de extração de areia am área de 46,90 he LO  FE014796 08/09/2013

Licenças Ambientais do Comperj - Município de Itaboraí

Nº do Processo original Objetivo da Licença - Inea Tipo de Licença* Número da Licença Validade

E-07/002.16721/2013

Aprovando a concepção, localização, implantação e operação de Canteiros de Obras dentro do COMPERJ 

compreendendo um canteiro principal com área total de 110.000 m2 e dois canteiros secundários com área total de 

6.000 m2 cada, de apoio à construção e montagem das Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN), e um 

canteiro para concretagem com área total de 20.043 m2 de apoio à construção e montagem do Sistema Dutoviário do 

COMPERJ, na Fazenda Macacu, Itaboraí/RJ

LAS LAS  IN025671 18/12/2017

E-07/504471/2011 Executar serviços de resgate e captura de fauna silvestre para a área de influência direta do comp AA  AA  IN017002 30/06/2013

 E-07/504473/2011
 Realizar a captura, coleta e o transporte de animais silvestres referente ao resgate de fauna na área do canteiro de 

obras do Comp
AA AA   IN017381 12/08/2013

 E-07/504473/2011
Realizar para realizar a captura, coleta e o transporte de animais silvestres, referentes ao resgate de fauna na área do 

canteiro de obras do Comp
AA AA  IN025061  6/11/2015

E-07/504471/2011 Realizar o Manejo da Fauna silvestre na área de influência direta do Comp AA AA   IN025652  17/12/2015

 E-07/002.5273/2015 Tamponar 01 (um) poço cacimba devido a estar dentro da faixa de proteção da passagem de gasoduto AA AA    IN030898 16/12/2015

E-07/002.5277/2015 Tamponar 01 (um) poço escavado devido à estar dentro da faixa de proteção da passagem de gasoduto Itaboraí-Maricá AA AA   IN030884 16/12/2015

E-07/504473/2011
Manejo de fauna silvestre, visando a continuidade do plano de monitoramento da fauna terrestre, plano de recuperação 

de fauna e do programa de salvamento e resgate de fauna na área de influência direta do Comp
AA AA   IN037891  9/12/2017

 E-07/504471/2011
Manejo de fauna silvestre, visando a continuidade do plano de monitoramento da fauna terrestre, plano de recuperação 

de fauna e do programa de salvamento e resgate de fauna na área de influência direta do Comperj
AA AA   IN037890  9/12/2017

Licenças Ambientais do Comperj - Município de Itaboraí
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Fonte: Autor (2016) 

 

Quadro 6 – Licenças de Instalação do Comperj no município de Itaboraí 

 

Nº do Processo original Objetivo da Licença - Inea Tipo de Licença*
Número da 

Licença
Validade

E-07/100203/2008
Autorização para captação de água superficial no Rio Caceribu, com a finalidade de compactação de solo e 

umectação de vias, na Região Hidrográfica RH-V– Baía de Guanabara

OUTORGA DE DIREITO DE 

USO DE RECURSOS 

HÍDRICOS

OUT Nº  IN003226  28/3/2013

E-07/100203/2008
Autorização para  captação de água bruta em 4 (quatro) pontos do Rio Caceribu com a finalidade de 

outros usos (compactação e umectação do solo) na Região Hidrográfica RH-V- Baía de Guanabara,

OUTORGA DE DIREITO DE 

USO DE RECURSOS 

HÍDRICOS

OUT Nº IN018637  28/3/2013

E-07/505865/2012
Autorização para  captação de água bruta superficial em cava, com a finalidade Industrial (Teste 

Hidrostático), na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara

OUTORGA DE DIREITO DE 

USO DE RECURSOS 

HÍDRICOS

OUT Nº IN023144 14/05/2018

Licenças Ambientais do Comperj - Município de Itaboraí

Nº do Processo original Objetivo da Licença - Inea Tipo de Licença*
Número da 

Licença
Validade

 E-07/505460/2009 IMPLANTAR 6 CANTEIROS DE OBRAS LI IN001879 01/07/2013

 E-07/200764/2008 Implantar a infra-estrutura de urbanização do Comperj LI Nº FE014032  28/3/2011

E-07/202153/2008
 Realizar obras de implantação de linha de transmissão provisória, de 138 kV, para 

atendimento ao canteiro de obras do COMPERJ
LI  FE014746 02/09/2011

E-07/500056/2009
Realizar a obra de implantação de Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio 

industrial e administrativo
LI  IN001540 16/04/2013

 E-07/505833/2010

Implantação de doze canteiros de obras para atender a fase de construção e montagem 

da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e fornecer apoio industrial e administrativo ao 

COMPERJ

LI IN003137 10/05/2012

 E-07/509073/2010
Implantar treze canteiros de obras para atender a fase de construção e montagem da 

Unidade Petroquímica Básica (UPB) e de apoio industrial e administrativo do COMPERJ
LI  IN003521 27/06/2012

 E-07/505941/2010
Obras de implantação da estrada principal de acesso com 7,8 km de extensão, 

interligando o Comperj
LI  IN016106 23/03/2014

E-07/500469/2011

Realizar obras de implantação de seis canteiros de obras, para atender a fase de 

construção e montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e de apoio industrial e 

administrativo do COMPERJ-

LI IN016592 11/08/2012

E-07/507232/2011 

Realizar instalação de dois canteiros de obras que atenderão a fase de construção e 

montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e de apoio industrial e administrativo 

do Comperj

LI IN017975 25/10/2014

 E-07/505833/2010

Realizar a implantação de doze canteiros de obras que atenderão à fase de construção 

e montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio industrial e 

administrativo do COMPERJ-

LI IN019359  16/10/2013

E-07/503824/2012 

Realizar a implantação de quatro canteiros de obras que atenderão à fase de 

construção e montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio 

industrial e administrativo do COMPERJ

LI  IN019588 14/11/2013

E-07/509073/2010

Realizar a implantação de treze canteiros de obras que atenderão à fase de construção 

e montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio industrial e 

administrativo do COMPERJ

LI IN019553 04/12/2013

 E-07/500469/2011 

Realizar a implantação de seis canteiros de obras que atenderão à fase de construção e 

montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio industrial e 

administrativo do COMPERJ-

LI  IN019650 22/11/2013

 E-07/200764/2008

 implantação da estrutura de urbanização do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - 

COMPERJ, que comtempla as obras de terraplenagem, drenagem, anel viário, canteiro 

de obras referente a esta etapa, instalações de segurança patrimonial, Centro Integrado 

de Segurança e Centro de informação

LI  IN021327 05/11/2016

E-07/002.10857/2013 
Implantação das Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) e Instalações 

Auxiliares do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)
LI  IN025099 08/11/2018

E-07/503824/2012 

Implantação de 04 (quatro) Canteiros de Obras que atenderão à fase de construção e 

montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio industrial e 

administrativo do Comperj

LI IN025194 19/11/2017

E-07/505833/2010

Realizar a implantação de 12 (doze) canteiros de obras que atenderão à fase de 

construção e montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de apoio 

industrial e administrativo do COMPERJ

LI  IN025232 22/11/2015

E-07/500469/2011

 Prosseguir com as obras de implantação de implantação de 6 (seis) canteiros de obras 

que atenderão à fase de construção e montagem da Unidade Petroquímica Básica 

(UPB) e áreas de apoio industrial e administrativo do COMPERJ

LI  IN025453 10/12/2016

E-07/509073/2010

 Prosseguir com as obras de implantação de treze canteiros de obras que atenderão à 

fase de construção e montagem da Unidade Petroquímica Básica (UPB) e áreas de 

apoio industrial e administrativo do COMPERJ

LI  IN025454 10/12/2016

Licenças Ambientais do Comperj - Município de Itaboraí
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Evidencia-se a ocorrência de 20 licenças ambientais em municípios fronteiriços para 

execução de grandes obras de substanciais impactos. Um detalhe que chama a atenção é 

quanto ao tempo em que foram solicitadas; as licenças surgem exponencialmente e com 

intervalos de aproximadamente 1 (um) ano. Um empreendimento desse porte normalmente 

deveria ser planejado com muita antecedência, com cronograma de execução e liberação de 

recursos. Dados que são levantados na fase inicial do projeto, momento em que as decisões 

empresariais são tomadas (INEA, 2017). 

Deve-se frisar a necessidade de análise integrada de todas as atividades que compõem 

o projeto, inclusive as ações complementares, para avaliação dos impactos associados. É 

fundamental a clareza do o conteúdo e principalmente a forma como serão demonstrados os 

danos e conflitos socioambientais à sociedade.  

Ao longo da pesquisa, propomos e discutimos o caso concreto do licenciamento 

ambiental do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), no município 

de Itaboraí, ERJ, sendo apresentadas considerações sobre a forma fragmentada do 

licenciamento e alguns de seus impactos no território decorrentes do empreendimento. 

O Comperj, devido ao porte, produz reflexos desde a instalação, como a implantação 

de canteiros de obras, urbanização de áreas, da instalação de dutos e de transporte de 

equipamentos. Atividades complementares, como captação, adução, tratamento de água até o 

tratamento e descarte de efluentes líquidos. Entretanto, merecem destaques as licenças prévias 

e a de instalação do emissário terrestre e submarino do Comperj, no município de Maricá, LP 

IN020510/2012 e LI IN023703/2013 (INEA, 2017).  

 

 

3.2 Conflitos territoriais e impactos socioambientais do empreendimento 

 

 

O Ministério Público21 do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Ministério Público 

Federal (MPF) denominaram de licenciamento ambiental fracionado ou fragmentado a 

separação de procedimentos de licenciamentos próprios com respectivos estudos de impactos 

ambientais para unidades de um mesmo empreendimento. 

                                                 
21 Ministério Público como instituição possui funções de: (...) legítima defesa da sociedade, fiscal dos Poderes 

Públicos, defensor da legalidade, da moralidade administrativa e, principalmente, garantidor da proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e dos demais interesses difusos e coletivos (CAPANEMA, 

2009, p.19). 
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A Constituição atrela a realização do EIA/Rima à existência de obra ou atividade de 

significativa degradação do meio ambiente, considerada como aquela capaz de causar 

relevante impacto ao meio ambiente. Em muitos casos, porém, a obra ou atividade é capaz de 

causar significativo impacto, embora seja composta por parcelas materialmente 

independentes, em que pesem todas voltadas à execução da atividade central, sendo cada uma, 

quando isoladamente analisada, incapaz de causar significativo impacto ambiental.  

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), prévia pode ajudar na tomada de decisão, 

conforme legislação estadual: 

 

Quando há mais de um EIA para a mesma bacia hidrográfica a Feema (atual INEA) 

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). 

 

A possibilidade de desmembramento do licenciamento ambiental é foco de críticas por 

parte da doutrina, haja vista a possibilidade de se converter em instrumento de 

desconsideração da obrigação constitucional de realização de EIA/Rima, como se pode 

perceber, com aplicação por analogia ao caso em comento, no disposto no artigo 3º, § 4º, da 

Resolução CONAMA nº 349/04.  

O Quadro 7, expressa a quantidade e o tipo de licenças do Comperj. 

 

Quadro 5 – Licenciamento do Comperj 

 
Nota: 1. Uma complexa rede de 106 licenças ambientais requeridas por 43 empresas 

/consórcios, considerando as averbações. 2. Licença Prévia N0 FE013990 – LP veio a 

se tornar âncora somente para as licenças referentes às obras intramuros15, se 

desdobrando em outras 65 licenças subsequentes. 3. Três LI* que permitiram o início 

a LI Nº FE014032/LO Nº IN021327 para a fase de implantação, urbanização e 

infraestrutura do terreno, LI N0 FE014746 para a implantação da Linha de 

Transmissão Provisória de 138 kV e a LI N0 IN001540 Unidade de Petroquímica 

Básica (UPB).  

(*) As licenças permitiram agilizar o início das obras, o preparo do terreno e a 

discussão de medidas para a instalação do empreendimento e os programas de gestão 

ambiental necessários. Atenderam o Comperj e outros empreendimentos da Petrobras 

LI IN24121 – Implantação de seis dutos de Itaboraí a Duque de Caxias;  

LI IN024202 – Implantação do Gasoduto COMPERJ I (Guapimirim ao COMPERJ);  

Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) 16

Licenças Prévia (LP) 13

Licenças Prévia e de Instalação (LPI) 4

Licenças de Instalação (LI) 16

Licenças de Operação (LO) 46

Total 95

Licenciamento do COMPERJ
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LI IN024061 – Implantação do Gasoduto COMPERJ II (Itaboraí – Duque de Caxias). 

Fonte: Autor (2016) 

O Gráfico 13 apresenta a distribuição dos tipos de licença e quantidades do Comperj. 

 

Gráfico 13 – Licenças ambientais do Comperj 

 
Fonte: autor (2016) 

 

Recordamos que a priori são necessárias 3 licenças ambientais, conforme delineado no 

capítulo 1. No caso do Comperj, os números são amplos e logo chamaram a atenção, são 

aproximadamente 95 licenças, que fomentaram 2.551 condicionantes.  

O quadro 8 expressa a quantidade de condicionantes do Comperj. 

 

Quadro 8 – Condicionantes do Comperj 

 
Nota: considerando apenas as licenças (95) para o processo de implantação, 

urbanização e infraestrutura do terreno; implantação da Linha de Transmissão 

Provisória de 138 kV e Unidade de Petroquímica Básica (UPB); somam um total de 

2.551 condicionantes (não estão incluídos os sistemas complementares ou dutoviário). 

Fonte: autor (2016) 

 

O Gráfico 14 apresenta as condicionantes por licenças do Comperj. 

 

 

 

 

 

Licenças Ambientais 

Simplificadas (LAS) = 16

Licenças Prévia (LP)

=  13

Licenças Prévia e de …

Licenças de Instalação 

(LI) = 16

Licenças de Operação 

(LO) = 46

Condicionantes Quantidade

LP 419

LPI 80

LI 621

LO 1032

LAS 399

Total 2.551

Condicionantes do Comperj  
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Gráfico 14 – Distribuição de condicionantes por licenças do Comperj. 

 
Fonte: autor (2016) 

 

Os números são no mínimo desafiadores: 419 condicionantes de licenças prévias (LP), 

80 licenças prévias de instalação (LPI), 621 licenças de instalação (LI), 1.032 licenças de 

operação (LO) e 399 licenças ambientais simplificadas (LAS). Destacamos que algumas das 

condicionantes são análogas, apenas exibem recomendações de boas práticas ambientais ou 

procedimentos que atendam à conformidade legal.  

 

 

3.2.1 Crítica a fragmentação do processo de licenciamento ambiental 

 

 

O processo de licenciamento do Comperj vem recebendo inúmeras críticas de 

diferentes segmentos da sociedade, o MPE/MPF, ONGs, algumas fundações de apoio técnico 

ligadas ao meio acadêmico, entre outros especialistas, quanto ao procedimento de 

licenciamento ambiental fracionado. O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Ação 

Civil Pública n. 0000503-53.2008.4.02.5107, recorreu ao Tribunal Regional Federal (TRF) 

contra a decisão que validou o processo de licenciamento ambiental do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí. No entanto, cada projeto está sendo 

licenciado isoladamente, por diferentes órgãos ambientais, sem considerar a soma e interação 

dos impactos desse conjunto de grandes obras. 

A análise fragmentada ou parcial desses aspectos que constituem o bem ambiental 

desvirtua a natureza do instrumento, viciando o processo de licenciamento e tolhendo a 

sociedade de uma análise sinérgica de todo empreendimento e quanto a sustentabilidade. 

LP = 419

LPI =  80

LI =  621

LO = 1032

LAS =  399
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Destacamos que uma prática recorrente na legalização de grandes empreendimentos é 

a fragmentação do processo de licenciamento ambiental, a área de mineração, com seus 

grandes projetos, robustos em função do modus operandi e devido à importância estratégica 

dessas barragens de contenção de rejeitos22 nos processos. Isso, visto que a implantação de 

barragens de contenção é gradual23, fundamentais para otimizar a produção e principalmente, 

diminuir os custos operacionais, objetivo central dos investidores.  

Um exemplo irremissível e célebre foi o caso da barragem de rejeitos do Fundão, 

pertencente à empresa Samarco Mineração S.A., empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale S.A. (50%) e BHP Billiton Brasil Ltda. 

(50%), com faturamento anual de R$ 7,6 bilhões, escritórios na Holanda e China e 

relacionamento comercial em 19 países, a 10ª maior exportadora do país em 2014 (ANA, 

2016). 

Localizada no município de Mariana (MG), a barragem de Fundão se rompeu 

proporcionando o maior desastre socioeconômico e ambiental ocorrido no Brasil e um dos 

maiores do setor no mundo. Segundo dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a 

Agência Nacional de Águas (ANA) e demais especialistas, o evento liberou cerca de 34 

milhões de metros cúbicos de rejeitos no vale do Rio Doce, cuja bacia hidrográfica é bastante 

complexa, abrangendo cerca de 230 municípios entre o Estado de Minas Gerais e Espírito 

Santo (SIAM, 2016). 

A Samarco Mineração S.A. é mais um caso de fragmentação do licenciamento com 31 

licenças ambientais no cadastro de processos de licenciamento do Sistema Integrado de 

Informação Ambiental (Siam). A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad) é responsável por formular e coordenar a política estadual de proteção, 

conservação do meio ambiente, gerenciamento dos recursos hídricos e articular as políticas de 

gestão dos recursos ambientais, no Estado de Minas Gerais (SIAM, 2016). 

Esse acontecimento não foi o único, tampouco o primeiro, os eventos envolvendo 

barragens de mineração no Brasil foram vários desde 1954, totalizando 19 acidentes, seis 

                                                 
22 Barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar resíduos de mineração, os quais são 

definidos como a fração estéril produzida pelo beneficiamento de minérios, em um processo mecânico e/ou 

químico que divide o mineral bruto em concentrado e rejeito. O rejeito é um material que não possui maior 

valor econômico, mas para salvaguardas ambientais deve ser devidamente armazenado. 

23 As condições das barragens de contenção de rejeitos estão sempre mudando com o aumento progressivo da 

carga dos rejeitos na fundação do reservatório com o tempo, e por isso sua segurança deve ser continuamente 

reavaliada. Uma condição estável não é alcançada até que cesse a operação da mina. 
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rompimentos aconteceram em Minas Gerais desde 1985, com barragens de rejeitos, como a de 

Fundão. O material liberado pelo rompimento resultou em 19 mortes, na destruição de 1.469 

hectares e atingiu 663 km de rios até a foz no litoral do Espírito Santo, causando graves 

impactos econômicos, ambientais e sociais (AGÊNCIA BRASIL, 2015). 

Metodologias testadas e comprovadas podem auxiliar na elaboração de um plano de 

gerenciamento de riscos, identificando e classificando em relação à probabilidade e impacto. 

Portanto, é possível dar respostas aos riscos, basicamente, de duas formas: antes ou depois da 

ocorrência do evento de risco, segundo Alwang, Siegel e Jorgensen (2001, p. 3), 

 

 No primeiro caso, as ações podem se dar na perspectiva da prevenção ou na 

redução ou mitigação do risco. Na prevenção, a finalidade das estratégias é reduzir a 

probabilidade de produção de riscos adversos, as quais ocorrem, portanto, antes que 

se produzam os riscos. Tais estratégias envolvem políticas macroeconômicas, de 

regulação, de meio ambiente, de educação, de prevenção de epidemias, entre outras. 

Na perspectiva preventiva da proteção social, as medidas envolvem a redução dos 

riscos de desemprego, de subemprego e de baixos salários, por exemplo. Na 

mitigação, as intervenções voltam-se para a redução dos efeitos de riscos futuros e, 

portanto, tais estratégias situam-se antes da produção dos riscos, à medida que 

buscam reduzir a repercussão ou os efeitos dos eventos de riscos, caso ocorram. 

Trata-se de medidas ex ante que buscam reduzir o impacto do risco, caso este se 

materialize. Envolvem, entre outras ações, a diversificação da renda, o que significa 

acesso a gama mais ampla de ativos e mecanismos formais e informais de seguros. 

Uma vez que os eventos tenham ocorrido, o objetivo é enfrentar os riscos. Diante 

deste entendimento, é importante destacar que as situações de risco e 

vulnerabilidade ocorrem de forma diferenciada em cada território analisado, dada a 

heterogeneidade existente no Brasil, e que cada território tem suas especificidades e 

particularidades. 

 

Várias exigências do órgão ambiental são específicas e de alto impacto, imposição de 

novos limites de operação, novas tecnologias, novas unidades de produção e solicitações de 

mudanças no conceito dos projetos, fato que ocorreu no caso do Comperj, como modificações 

na concepção do projeto do complexo petroquímico, que foi revertido para uma refinaria de 

petróleo, o que significa imposição de novos limites de operação, novas tecnologias, novas 

unidades de produção, entre outras.  

 Destacamos a importância do trabalho conjunto de profissionais de diferentes áreas, 

em função da necessidade destes dados estarem sistematizados e disponíveis à consulta pelo 

órgão ambiental (Inea), Ministério Público (MP), Judiciário, Polícia Federal (PF), entre 

outros. A organização é ponto central no processo de licenciamento, bem como o 

cumprimento de cada uma das condicionantes, documentos centrais e norteadores 

indispensáveis ao sistema de gestão ambiental (SGA), da empresa.  

Podemos inferir que no meio corporativo e na área pública, o processo de 

licenciamento em virtude da complexidade, magnitude e consequências deve envolver 
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diretamente as lideranças em diferentes escalas. Na área privada, esse processo deve ser parte 

central da incumbência de todas as lideranças da empresa; independentemente da área de 

gestão, evitando dessa forma que apenas os profissionais das áreas de saúde, meio ambiente e 

segurança (SMS), engenharia e de projetos conheçam a metodologia e os pormenores do 

processo de licenciamento, os impactos para sociedade e a importância para a sustentabilidade 

do negócio. 

Grandes corporações ainda depreciam o tema licenciamento ambiental, consideram-no 

apenas com uma etapa burocrática a ser vencida. Os empresários que pensam dessa forma 

consideram os investimentos na área como custos e não conseguem visualizarem nenhum tipo 

de retorno corporativo. Várias oportunidades de melhoria no processo ou nas diferentes fases 

desse processo são ignoradas.  

Um dos problemas detectados é a opção de contratação da empresa de consultoria 

responsável pelo processo, geralmente de baixo custo ou que propagam rapidez e recordes no 

número de solicitações e aprovações nos órgãos ambientais. Essas contratações são apenas 

para gestão do licenciamento, não o estudo de impacto ambiental (EIA), sendo esses estudos 

novamente terceirizados, cujos custos pesam outra vez na escolha.  

O objetivo central é a obtenção da licença; as empresas de consultoria, por sua vez, 

procuram minimizar os gastos ao mínimo possível, limitam o tempo, o trabalho de campo e 

contratam especialistas com pouca experiência. O resultado na maioria das vezes desses 

estudos é considerado incompleto ou de baixa qualidade pelas autoridades responsáveis. 

Dessa maneira, começam vários dos problemas ditos do licenciamento ambiental.  

Nos órgãos licenciadores, os funcionários levantam deficiências, inconsistências e 

muitas vezes superficialidade nos estudos e solicitam uma série de ajustes e revisões. O 

empreendedor cobra mudanças à consultoria responsável e gestora do processo para que 

agilize na empresa responsável pelo estudo o atendimento às observações e solicitações com a 

maior brevidade.  

A empresa responsável pelo estudo alega que faltam informações adequadas, 

documentos e suporte do empreendedor, entre outras. Esses imprevistos requerem uma série 

de adaptações que culminam com pressões políticas, ameaças e tentativas – e solicitações – de 

suborno. Tudo isso, em geral, termina com uma “aprovação por cansaço”, que inclui uma 

infinidade de condições que, obviamente, a empresa só cumpre tarde, mal ou nunca.  

Em outro cenário, no caso de projetos ambientalmente inviáveis, é que os que os 

propugnam, sejam empresas, seja o próprio governo, jamais aceitam um “não” por resposta, 
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como realmente deveriam. Podem levar anos, mas esse tipo de projetos é como a ave Fênix, 

sempre renasce das cinzas, basta apenas uma mudança de autoridade e postos. 

Apesar de atuar como instrumento de inserção da variável ambiental no processo de 

tomada de decisão, o licenciamento ambiental apenas subsidia decisões de aprovação de 

projetos, diferindo da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), empregada para avaliar 

políticas, planos e programas. 

A AAE é um instrumento de análise que se desenvolve em forma de ferramenta, 

aplicável à liderança para tomada de decisões estratégicas, normalmente desmembradas em 

políticas, planos estratégicos e programas; constituindo um processo sistêmico de 

identificação, análise e avaliação prévia de impactos de natureza estratégica.  

O MPF, autor do recurso, alega que a Justiça Federal em Itaboraí desconsiderou três 

irregularidades na concessão das licenças pelo Estado: o fracionamento da avaliação dos 

impactos ambientais, a inexistência de avaliação ambiental integrada e a apressada concessão 

da licença de instalação.  

A decisão do juizado de primeira instância focou a análise apenas na não-observância 

da competência do Ibama para o licenciamento, que foi um dos vícios apontados pelo MPF. O 

que se questiona em relação a essa forma de licenciamento é a impossibilidade de apresentar 

de forma única à população todos os impactos decorrentes do Comperj.  

Uma vez sendo realizados diferentes procedimentos de licenciamento ambiental, a 

consequente formulação de novos estudos em paralelo e a apresentação de novos impactos 

ambientais, não se permite estabelecer a sinergia adequada entre eles em um dado momento.  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002), conceitua e define a AAE como um 

novo: 

 

Instrumento de gestão ambiental fundamentado nos princípios da avaliação de 

impacto ambiental, porém, associado ao conceito ou visão de desenvolvimento 

sustentável nas políticas, nos planos e nos programas, à natureza estratégica das 

decisões, à natureza contínua do processo de decisão, e ao valor opcional decorrente 

das múltiplas alternativas típicas de um processo estratégico (MMA, 2002). 

 

 

3.3 Impactos socioambientais do licenciamento fragmentado 

 

 

Muitas instalações foram integralmente ou mais detalhadamente apresentadas após a 

concessão das primeiras licenças ambientais do Comperj. Entre elas podem ser citadas as 
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Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) e Unidades de Óleos Básicos 

Lubrificantes (ULUB), além de outras unidades auxiliares a atividade fim do Comperj como o 

Emissário Terrestre Submarino, o Sistema de Duto Viário, as Linhas de Transmissão e de vias 

de acesso terrestre e aquaviário de transporte de grandes equipamentos, caracterizando, assim, 

um licenciamento ambiental fragmentado. 

Uma das principais consequências decorrentes da fragmentação é a impossibilidade de 

poder delimitar em um único momento todos os impactos que tanto o meio ambiente quanto a 

sociedade sofrerão com a instalação de uma atividade. A não unicidade dos estudos de 

impactos ambientais propiciou uma apresentação mais genérica do Comperj no momento de 

emissão da primeira Licença Prévia do empreendimento. Em momentos posteriores, as 

apresentações de novos estudos indicaram outros grandes impactos socioambientais antes não 

previstos.  

Um fato evidente ao longo deste estudo é quanto à disparidade entre medidas 

mitigadoras, programas de acompanhamento e monitoramento ambiental, que foram 

substituídas por monitoramento, não sendo discutidas densamente; também não se coloca 

claramente no documento em que momento devem ser tratadas essas questões, que não são 

novidade e se repetem ao longo da recente história da cidade do Rio de Janeiro, tema bem 

sintetizado pelo professor Elmo Amador sobre o início do século XX e ainda muito atual: 

 

Por outro lado, a cidade e o espaço, que haviam se transformado em mercadoria, são 

cobiçados por grandes interesses. Grandes obras, grandes projetos eram exigidos e 

disputados por empreiteiros, construtores e outros grupos de capitalistas burgueses. 

O próprio aparelho do Estado era infiltrado por estes interesses, tornando o 

favorecimento uma prática regular do serviço público. O mais entusiasmado 

executor dos projetos, o Prefeito (...) (AMADOR, 1997, p. 324). 

 

Desse modo, exemplificativamente, foram feitas algumas comparações entre o 

primeiro estudo de impacto ambiental apresentado referente ao Comperj e os subsequentes 

destinados a outros aspectos do empreendimento. Inicialmente, cabe destacar que o primeiro 

EIA/Rima apresentado menciona expressamente que os impactos ocasionados pelo 

abastecimento de água, e o lançamento de efluentes seriam considerados em estudos seguintes 

no momento oportuno de cada licenciamento ambiental, in verbis.  

Note-se, inicialmente, que tanto o suprimento de água bruta como o emissário 

submarino para descarte de efluentes serão levados a licenciamento ambiental 

individualmente. Nessa oportunidade serão demonstrados, no detalhe pertinente, todos os 

impactos associados à sua construção e operação (EIA/COMPERJ, 2007, p. 5-107). 
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Em relação ao abastecimento de água, foram apresentadas genericamente oito 

alternativas, dentre as quais se destacam: o reuso de água de esgoto tratada proveniente da 

ETE de Alegria e a construção da Barragem do Rio Guapiaçu, para aumentar a vazão no 

sistema Imunana-Laranjal.  

Apesar de durante as audiências públicas esse aspecto ter sido questionado pela 

população, a questão foi considerada, como já sinalizado no EIA/Rima, como uma atividade 

“extramuros” e, portanto, haveria licenciamento próprio, não sendo o assunto debatido 

naquele momento. Assim, as alternativas escolhidas foram informadas posteriormente às 

concessões das primeiras licenças prévia e de instalação do Comperj. 

A primeira alternativa foi adotada para utilização de água no processo industrial e a 

segunda utilizada como compensação ambiental do empreendimento para o favorecimento do 

abastecimento público da região. Justifica-se, inclusive, pelo consequente crescimento 

demográfico ocasionado pelo estabelecimento do empreendimento no local. 

 

 

3.3.1 A Barragem de Guapiaçu 

 

 

Sobre a Barragem do Rio Guapiaçu, significativos impactos não foram discutidos 

inicialmente com a população e somente foram informados posteriormente, no momento do 

licenciamento ambiental específico. Segundo o EIA/Rima do Comperj, a área onde se 

instalaria a barragem foi apresentada como sem ocupação (RIMA/Comperj, 2007, p. 41). Na 

Figura 23, podemos visualizar no mapa a localização da Barragem Guapiaçu.  
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Figura23 –  Mapa de localização da Barragem Guapiaçu 

 
Fonte: INEA/SCOM (2015) 

 

A eventual construção de uma barragem-reservatório no vale do Rio Guapiaçu é uma 

alternativa com grande volume de água, e, portanto, estratégica para o governo estadual, pois 

essa bacia hidrográfica é a única que ainda tem área preservada, sem ocupação. 

Diante da falta de água que assola a região Sudeste do país, a solução anunciada pela 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) é afogar mais de 3.000 histórias. A barragem do Rio 

Guapiaçu é apontada pelo governo do ERJ como solução para o sistema Imunana-Laranjal, 

que abastece a região leste metropolitana do Rio de Janeiro.  

A Barragem de Guapiaçu, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ, caso seja 

construída, poderá atingir diretamente 3.000 pessoas, além de incidir sobre uma cadeia 

produtiva de 15.000 trabalhadores, que gera anualmente aproximadamente R$ 100 milhões.  

A região movimenta uma produção diária de 55 toneladas de alimentos, liderando o 

plantio de aipim e milho, produtos destinados principalmente ao consumo da capital do 
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estado. O projeto como está elaborado, é considerado, pela Associação de Geógrafos 

Brasileiros (GT Agrária-AGB), o mais prejudicial do ponto de vista dos seus impactos sociais 

e ambientais. Dados técnicos desse sistema, são mostrados na Figura 24. 

 

Figura 24 –  Dados técnicos da Barragem Guapiaçu e do Sistema Imunana-Laranjal 

 
 Fonte: Fórum Rio (2016) 

 

Entretanto, o governador do Estado do Rio de janeiro, Sérgio de Oliveira Cabral 

Santos Filho, em 01 de novembro 2013, por meio do Decreto 44.457, declarou como de 

utilidade pública para fins de desapropriação determinadas áreas no município de Cachoeira 

de Macacu necessárias para a implantação da barragem do rio Guapiaçu.  

 

Decreto Nº 44.457 de 01 de novembro de 2013, declara de utilidade pública para 

fins de desapropriação as áreas e benfeitorias atingidas, necessárias à implantação da 

barragem do rio Guapiaçu, Localizadas no município de Cachoeiras De Macacu/RJ 

e dá outras providências. 

- o Convênio nº 6000.0074450.12.4, colacionado no processo nº E-07-000.017/2012, 

firmado entre a Petrobras, o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de 

Estado do Ambiente – SEA e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com a 

participação da Fundação BIO-RIO cujo objeto visa, à implantação da Barragem 

Guapiaçu no município de Cachoeiras de Macacu com vistas à regularização da 

vazão do Rio Guapiaçu e ao incremento da vazão do Rio Macacu em mais de 5 m³/s 

em período seco em atendimento à condicionante nº 19 da Licença Prévia FE 
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013990 e à condicionante nº 32, averbada na Licença de Instalação nº IN 001540 do 

licenciamento ambiental do Comperj;  

- que a Barragem de Guapiaçu foi concebida para suprir a carência de água potável 

existente na região, com prioridade de fornecimento de água para consumo humano; 

- que a Justificativa de fls. 55 do presente processo informa que o Convênio nº 

6000.0074450.12.4 possui Termo Aditivo que fixa o valor de R$ 13.879.000,00 

(treze milhões, oitocentos e setenta e nove mil reais) para o pagamento das 

desapropriações – tendo sido considerado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais)/há. 

DECRETA:  

Art. 1º – Ficam declaras de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas e 

benfeitorias atingidas, necessárias à implantação da Barragem do rio Guapiaçu, 

localizadas no Município de Cachoeiras de Macacu/RJ, no trecho situado à esquerda 

da Rodovia RJ 122 no sentido Guapimirim – Cachoeiras de Macacu, a 17Km do 

entroncamento entre a Rodovia BR 116 (Rodovia Presidente João Goulart) e a 

Rodovia RJ 122 (localidade de Parada Modelo), com acesso, a partir da RJ 122, pela 

estrada vicinal à esquerda, por onde se percorrem 944 m, no sentido norte. 

Art. 2º – As áreas mencionadas no artigo 1º deste Decreto situam-se entre os pontos 

denominados de 1 a 2616, com coordenadas no sistema UTM, utilizando o datum 

SIRGAS 2000, conforme tabela de coordenadas que integra o presente instrumento, 

partindo, em sentido horário, do Ponto 1, situado no local destinado à implantação 

do vertedouro, na ombreira direita da futura barragem, com coordenadas 721710,83 

Este e 7503966,60 Norte, até o Ponto 2616, situado no local que coincide com o 

eixo do vertedouro, com coordenadas 721754,72 Este e 7503942,63 Norte, fechando 

o perímetro, perfazendo a área total de 21,1198 km². 

 

O decreto foi negociado em paralelo à apresentação do EIA/Rima do Comperj, 

apresentado em setembro de 2013, portanto dois meses antes da publicação do decreto. 

Segundo o estudo, 280 propriedades serão desapropriadas. Isso afetará a produção 

agropecuária de uma população caracterizada como de baixo nível de renda, escolaridade e 

qualificação profissional, sem deixar de considerar que se trata de uma população de faixa 

etária elevada (EIA/SEA, 2013, p. 911). 

Outro decreto, o nº 44.403, de 23 de setembro de 2013, do governador Sérgio Cabral, 

publicado na mesma data da apresentação do EIA/Rima do Comperj:  

 

Declara de interesse social para fins de desapropriação a área de terras e benfeitorias 

situadas no lugar denominado Urindy, na zona rural, 3º distrito de Cachoeiras de 

Macacu, necessárias ao reassentamento de população e produtores rurais 

desapropriados, em face da implantação da Barragem do rio Guapiaçu, localizadas 

no mesmo município, conforme áreas desapropriadas, no trecho situado à esquerda 

da rodovia RJ 122 no sentido Guapimirim -Cachoeiras de Macacu, a 17km do 

entroncamento entre a rodovia BR 116 (Rodovia Presidente João Goulart) e a 

rodovia RJ-122 (localidade de Parada Modelo), com acesso, a partir da RJ 122, pela 

estrada vicinal à esquerda, por onde se percorrem 944 m, no sentido norte. (Decreto 

Nº. 44.403 / 2013) 

 

Como se pode observar, trata-se de uma população que não foi consultada 

previamente sobre os impactos, em sua região, em função da opção tardia quanto ao 

abastecimento de água do empreendimento.  
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A associação do Poder Público, nas diferentes escalas, no caso do ERJ, a participação 

da Secretária Estadual do Ambiente (SEA), o órgão estadual de licenciamento o INEA, a 

Petrobras responsável pelo empreendimento e o capital privado, interessado em amplificar 

seus ganhos, está sistemática é muito comum dentro do modus operandi dos incorporadores 

dos Grandes Projetos de Investimento.  Essa questão é sintetizada, por David Harvey. 

 

O Estado, com seu monopólio da violência e suas definições da legalidade, tem 

papel crucial no apoio e na promoção desses processos (mercadificação, 

expropriação, taxação etc.), havendo consideráveis provas de que a transição para o 

desenvolvimento capitalista dependeu e continua a depender de maneira vital do agir 

do Estado. O papel desenvolvimentista do Estado começou há muito tempo, e vem 

mantendo as lógicas territorial e capitalista do poder sempre interligadas, ainda que 

não necessariamente convergentes (HARVEY, 2009:121). 

 

Podemos inferir, que mais o relevante nesse conflito, iniciado com a proposição da 

Barragem do Guapiaçu, mesmo que não haja uma solução para o impasse até o momento, a 

CEDAE e a SEA, apenas adiaram o projeto por questões de recursos. O que chama a atenção, 

são as relações público e o privado, novas e antigas revelado, além de como foi conduzido 

essa questão. 

Não faltaram protestos e reações de diversos setores da sociedade contra o projeto de 

construção da barragem de Guapiaçu, conforme podemos verificar em alguns relatos da 

grande mídia, como O GLOBO e O DIA24, impressa e online, com grande público no ERJ. 

 

Cerca de mil pessoas fizeram manifestação neste sábado, na praça central de 

Cachoeiras de Macacu, contra o projeto do governo do estado para construção da 

Barragem de Guapiaçu. Depois da concentração no entroncamento da RJ-116 

(Itaboraí-Friburgo) com a RJ-122 (Rio-Friburgo), representantes dos mais diversos 

segmentos — como produtores e trabalhadores rurais, comerciantes, ambientalistas 

e autoridades públicas — se uniram na carreata que percorreu sete quilômetros (O 

GLOBO,2016). 

 

O ato pretende reunir 5 mil pessoas no próximo sábado. A ideia é fechar as rodovias 

RJ-116 (Itaboraí-Cachoeiras de Macacu) no entroncamento com a RJ-122 (Rio-

Friburgo), acesso à BR-116 na altura de Parada Modelo, na Rodovia Rio-

Teresópolis. “Queremos mostrar que a barragem inundaria uma das maiores áreas 

produtivas de Cachoeiras, desempregando mais de 700 famílias e trazendo ameaça 

de vermos uma nova Mariana”, ressalta o presidente do Sindicato dos Produtores 

Rurais, Bruno Paciello (O DIA, 2016). 

 

                                                 
24 O GLOBO. Manifestantes protestam contra barragem em Cachoeiras de Macacu ... Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-protestam-contra-barragem-em-cachoeiras-de-macacu-

18767921#ixzz56BwtmWjo>. Acesso em: 26 de dez. de 2016. O DIA. Projeto de barragem polêmica em 

Cachoeiras de Macacu volta à tona. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/_conteudo/2016-02-20/projeto-de-

barragem-polemica-em-cachoeiras-de-macacu-volta-a-tona.html>. Acesso em: 27 de dez. de 2016. 
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Nesse contexto, podemos evidenciar esses pequenos agricultores somente foram 

comunicados, tardiamente, quanto à desapropriação das propriedades. Esse é um dos 

resultados do processo de licenciamento fragmentado, os impactos são informados à 

população afetada em momentos distintos. Uma prática é consolidada na maioria das vezes, 

os grandes projetos são apresentados consolidados, após a homologação da concepção e 

localização do empreendimento. 

O projeto da Barragem de Guapiaçu previa alagar cerca de 5.000 hectares de terras 

consideradas férteis, com capacidade de armazenamento de 90 milhões de litros d’água e 

altura da lamina de água de 17 metros de profundidade: o valor previsto para a obra é 

estimado em R$ 250 milhões de reais.  

Na área onde se pretende concretar e alagar, segundo o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), está uma das regiões agrícolas mais produtivas do Estado, que abastece em 

torno de 60% do Ceasa-Irajá e a maior produtora de aipim e de goiaba branca do Estado do 

Rio de Janeiro:  

 

Na prática, porém, é que moram os problemas – e eles não são poucos. O projeto é 

para lá de controverso. Primeiro porque a área eleita para receber o reservatório tem 

altíssima produção agrícola. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado do Rio (Emater-RJ) estima que o cultivo de aipim na região movimente R$ 

8,10 milhões/ano, e o de milho verde, R$ 2,31 milhões. Das terras do Guapiaçu 

saem 13 toneladas por ano somente desses alimentos. Depois, pela necessidade de 

desapropriar terrenos e realocar cerca de 1.500 moradores que vivem há décadas na 

região, inclusive em assentamentos de projetos de reforma agrária – e reivindicam o 

direito de permanecerem. Outro argumento bastante propagado por quem é contra a 

barragem é a falta de clareza no processo de licenciamento e uma postura impositiva 

do órgão ambiental estadual (ALENCAR, 2016). 

 

No momento, o projeto passa por revisão técnica, o Estado atravessa uma crise 

econômica, e a Petrobras, grande interessada nos recursos hídricos da região, procura 

parceiros no mercado para continuar as obras do Comperj. Mas a proposta de construção 

continua nos planos da Secretaria Estadual de Ambiente e do Inea, responsáveis pelo 

licenciamento ambiental da barragem. 

Ainda segundo relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários 

da Associação dos Geógrafos Brasileiros (GT Agrária-AGB), das seções Niterói e Rio de 

Janeiro, em parceria com organizações comunitárias, universidades e pesquisadores 

independentes e se insere no contexto de análise dos riscos e impactos da implantação de 

grandes projetos de desenvolvimento no espaço agrário fluminense, os membros do GT 

Agrária-AGB consideram fundamental que a proposta de construção da barragem do 

Guapiaçu: 
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Seja revista, com a realização de estudos mais profundos e, sobretudo, de amplo 

debate com as comunidades, de modo que a (s) opção (ões) escolhida (s) represente 

(m) uma solução efetiva para o problema do déficit hídrico regional, ao mesmo 

tempo em que minimize (m) os impactos sociais e ambientais. Da forma como o 

processo está sendo encaminhado, estamos diante de mais um caso de 

aprofundamento dos conflitos agrários em torno do território, de remoção de 

famílias de agricultores e do desmonte das estruturas sociais e produtivas existentes, 

constituindo, assim a continuidade do padrão de poder imposto por esta agenda de 

desenvolvimento determinada pelo grande capital (GT AGRÁRIA-AGB, 2014). 

 

Em relação ao lançamento de efluentes, esse aspecto também foi tratado na sentença 

proferida pelo juiz federal Eduardo de Assis Ribeiro Filho no Rio de Janeiro, que reconheceu 

o fracionamento de licenças. O juiz referiu-se aos impactos decorrentes do emissário 

submarino.25  

Conforme a decisão, na primeira análise sobre o Comperj, não havia nenhuma 

referência aos impactos decorrentes dos efluentes na região de Maricá. Destaca, inclusive, que 

o relatório técnico do procedimento de licenciamento inicial do empreendimento “(...) se 

limitou a afirmar que esse lançamento não possui impacto ambiental, não explicando as 

razões disso e ignorando toda a preocupação externada pelas associações de pescadores da 

região registrada em audiência pública realizada pelo MPF em conjunto com o MPE/RJ”. 

 

 

3.3.2 Emissário Terrestre e Submarino de Maricá 

 

 

O Emissário Terrestre e Submarino de Efluentes Industriais será responsável pelo 

lançamento dos efluentes tratados do Comperj na região litorânea do município de Maricá. A 

obra está em andamento, com polos nos municípios de Itaboraí e de Maricá, com 

                                                 
25 Emissário submarino é uma tubulação utilizada para lançamento de esgotos sanitários ou industriais no mar, 

aproveitando-se da elevada capacidade de autodepuração das águas marinhas que promovem a diluição, 

dispersão e redução de cargas poluentes. Atualmente os emissários submarinos são considerados 

complementares e integrados aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários das cidades litorâneas. A 

emissão de dejetos líquidos, no ambiente, foi regulamentada pelo Protocolo de Annapolis*. (*) A Organização 

Mundial de Saúde, com o patrocínio solidário da USEPA, publicou em 1999, o “Protocolo de Annapolis”, 

inserido em uma série de documentos denominada como Proteção do Meio Ambiente do Homem - Água, 

Saneamento e Saúde. Este documento oficial da OMS e USEPA comenta, em seu texto, os sistemas de 

disposição de esgotos sanitários que empregam emissários submarinos longos, nos seguintes termos: “Assume-

se que emissários submarinos longos são aqueles convenientemente projetados, em termos de sua extensão e 

profundidade de descarga, de forma a assegurar uma baixa probabilidade da pluma de mistura esgotos / águas 

marinhas vir a atingir as zonas locais de balneabilidade. Nestas condições, um emissário longo apresenta-se 

como uma alternativa de muito baixo risco para a saúde humana, na qual é improvável que um banhista venha 

a ter contato físico com esgotos sanitários, sejam tratados ou brutos.” 
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aproximadamente 40 km de extensão no território e mais 4 km no oceano, conforme traçado 

apresentado na Figura 25.  

 

Figura 25 – Traçado do Emissário do Comperj 

 
Fonte: SCHMITT (2014) 

 

Quanto a este ponto, ocorre que o empreendedor não cogitara desde o início que o 

emissário submarino atingiria a região de Maricá. De acordo com o EIA/Rima 

(CONCREMAT, 2007, p. 5-93), o destino final dos efluentes oriundos do emissário seria a 

Baía de Guanabara. 

A mudança na concepção do projeto e a solução técnica encontrada para o lançamento de 

efluentes em Maricá, não foi bem-vindo por parte da comunidade, causou conflitos, protestos 

da comunidade e segmentos da sociedade. Vários protestos foram retratados nos principais 

meios de comunicação26, conforme: 

 

Em análise pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a construção de um duto de 

rejeitos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) ligando a refinaria 

à Praia de Itaipuaçu, em Maricá, é alvo de protestos de ambientalistas, que entraram 

com uma ação no Ministério Público estadual. Na terça-feira, o promotor Luciano 

Mattos, da Promotoria de Tutela Coletiva de Niterói, juntou à ação um documento 

com três mil assinaturas. Os autores pedem o cancelamento do processo de 

                                                 
26 O DIA. Projeto de barragem polêmica em Cachoeiras de Macacu volta à tona. Disponível em: 

<https://odia.ig.com.br/_conteudo/2016-02-20/projeto-de-barragem-polemica-em-cachoeiras-de-macacu-volta-

a-tona.html>. Acesso em: 27 de dez. de 2016. MARICAINFO. Obras do emissário submarino entram na reta 

final em Itaipuaçu. Disponível em:< http://maricainfo.com/tag/comperj>. Acesso em: 28 de dez. de 201. 

EXTRA. Construção de duto do Comperj em Maricá é alvo de protestos. Disponível em: 

<https://extra.globo.com/noticias/rio/construcao-de-duto-do-comperj-em-marica-alvo-de-protestos-

5156000.html>. Acesso em: 28 de dez. de 2016 
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licenciamento e novos estudos de impacto ambiental (EIA-Rima) para a obra, que 

está em fase final de licenciamento (EXTRA, 2012). 

Moradores são contra, mas as obras para as instalações do emissário submarino do 

Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) já estão na reta final, quase 

chegando na praia de Itaipuaçu. As obras começaram em 2012 e se arrastaram até 

agora, com pausas em diversos momentos, seja por falta de licença ambiental ou por 

ter perfurado áreas de nascentes. As intervenções já chegaram à rua 60 do bairro 

Jardim Atlântico, no distrito Itaipuaçu, onde máquinas e operários da empreiteira 

OAS, envolvida no escândalo da Petrobras, trabalham para efetuar o serviço o mais 

rápido possível, já que o Comperj que deveria entrar em funcionamento neste ano 

ainda é um sonho distante de ser realizado (MARICAINFO, 2015). 

 

Mesmo que seja compreensível que qualquer projeto esteja sujeito às alterações e que 

muitas delas podem ser ambientais, social e economicamente melhores, o que justificaria 

mudanças importantes, não se pode negar que a escolha da melhor alternativa para o 

lançamento de efluentes poderia ter sido tomado desde o início da análise do processo de 

licenciamento. 

Acrescente-se o fato de que o órgão ambiental já havia refutado essa opção, como se 

pode observar na leitura do condicionante número 20 da Licença Prévia FE013990, a primeira 

do GPI: 

 

20 – Considerar no licenciamento do emissário submarino a alternativa de 

disposição oceânica; qualquer outra solução que envolva a Baía da Guanabara como 

corpo receptor, deverá considerá-la ambiente eutrofizado, como premissa dos 

estudos que venham a apoiar essa alternativa, principalmente com relação aos teores 

de nitrogênio e de fósforo do efluente final salino.  

 

A instalação de um emissário submarino causa impactos tanto na parte terrestre quanto 

aquática. Ainda que possam ser mitigados por algumas medidas, existem. Dentre os quais se 

podem citar a destruição de áreas de preservação permanente, a desapropriação de moradias 

na região e a influência negativa ao meio ambiente marinho. Esta última afeta a prática 

pesqueira, uma das atividades econômicas mais importantes desenvolvida na região e que 

garante a sobrevivência da população local. 

A Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) liberou em julho de 2012 a 

licença prévia (LP) para a instalação dos emissários terrestre e submarino do Comperj, no 

Município de Maricá.  

No documento, a Petrobras assume o compromisso de executar cerca de 50 

condicionantes estabelecidas na licença. Como exemplo, podemos citar a ampliação de 2 km 

para 4 km do emissário submarino, para o despejo de efluentes em alto-mar, e adotar padrões 

de tratamento mais rigorosos que os estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA Nº. 430, 2011).  
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A Figura 26 mostra o traçado do Emissário submarino e o túnel terminando dentro do 

mar da praia de Ponta Negra, no município de Maricá. 

 

Figura 26 – Traçado do Emissário do Comperj e túnel submarino até o leito marinho 

 

 

Fonte: SCHMITT (2014) 

 

A Petrobras terá ainda de investir R$ 160 milhões no saneamento da maior parte dos 

municípios de Maricá e de Itaboraí. Parte do emissário terrestre passará por Itaboraí, 

município-sede do Comperj. Do montante a ser investido pela empresa na região, R$ 60 

milhões serão destinados ao saneamento de Maricá, que já conta com recursos de R$ 30 

milhões do PAC, do Governo Federal, para obras de esgotamento sanitário.  

A Prefeitura Municipal de Maricá (PMM) criou o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) um instrumento de planejamento de políticas públicas, baseado na Lei 

Federal 11.445/07, que estabelece diretrizes para a prestação dos serviços de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

Como podemos verificar na Figura 27, estão sinalizados os 4 distritos atendidos pelo 

projeto que envolve a Petrobras e os seguintes órgãos: Inea, SEA, e a Prefeitura de Maricá. 

 

 

 

 

Figura 27 – Distritos atendidos pelo projeto da Prefeitura de Maricá 
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Fonte: COHIDRO (2013) 

 

O estudo, segundo a PMM com ampla participação popular, foi concluído, traçou um 

diagnóstico do município, levantou a sistema atual e propôs soluções no curto, médio e longo 

prazo levando em consideração a previsão de aumento populacional do município, sendo um 

dos objetivos específicos a garantia da universalização dos serviços públicos.  

A Prefeitura de Maricá contratou a empresa de consultoria Conen Infraestrutura 

Urbana, responsável pelo estudo do PMSB e pelas obras em andamento, com foco em quatro 

temas básicos: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, além de serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos. 

 

 

3.3.3 Programa de Compensação Ambiental e Sistema de Saneamento Básico de Itaboraí 

 

 

No caso da Prefeitura Municipal de Itaboraí, o projeto completo prevê a implantação 

de 167 km de redes coletoras, 22 estações elevatórias e respectivas linhas de recalque e ETE 

com capacidade nominal de 330 l/s.  

O sistema será implantado em dois períodos: a primeira etapa de obras está em fase 

final e corresponde ao programa de compensação ambiental pela construção do Comperj, 
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determinada pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e pelo Instituto de Estadual do 

Ambiente (Inea), com investimento da Petrobras. Esta etapa atenderá a área central da cidade, 

a qual irá beneficiar os bairros Nova Cidade, Ampliação, Jardim Imperial, Sossego, Retiro e 

Centro.  

O restante, segunda etapa, será implantado com verbas do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. Esta etapa já possui projeto executivo, mas ainda 

não há previsão de início, pois as obras não foram licitadas. O sistema de esgotamento 

sanitário do município de Itaboraí foi planejado para um período de 35 anos, tendo início no 

ano 2015 e término em 2049.  

A meta de atendimento de coleta e tratamento de esgoto adotada é atingir 47.850 

habitantes, isso significa um alcance de 90% da população total do município ao final do 

período de planejamento. Há uma grande área de cerca de 25% do município, considerado 

área de expansão futura, não sendo encontradas informações de quando será feita a etapa nem 

dados sobre a fonte de investimentos.  

A Petrobras transferiu os R$ 100 milhões previstos na condicionante para o projeto de 

ampliação e desenvolvimento do saneamento básico em Itaboraí. A companhia assumiu com a 

Ceca para liberação da Licença de Instalação o compromisso de cumprir todas as exigências; 

os pesados investimentos se concentram no saneamento básico de Itaboraí e Maricá, o 

equivalente a cerca de 80% da rede destas cidades.  

 

 

3.3.3.1 Gasoduto Rota 3, interligará o Pré-Sal na Bacia de Santos ao Comperj 

 

 

Este novo gasoduto, denominado projeto Rota 3, cuja licença prévia (LP 516/2015) foi 

liberado em 08 de setembro de 2015, pelo IBAMA, tem como objetivo central, ampliar o 

escoamento de gás natural dos projetos em operação na área do pré-sal da Bacia de Santos. O 

Gasoduto possui aproximadamente 355km de extensão total, sendo 307 km referentes ao 

trecho marítimo e 48km referentes ao trecho terrestre, e escoará gás natural proveniente do 

Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

(Comperj), em Itaboraí 27.  

                                                 
27 Fonte: PETRONOTÍCIAS. 15 de dez. de 2017. Petrobrás apresenta planejamento para as atividades do projeto 

do gasoduto rota 3. Disponível em: < https://petronoticias.com.br/archives/106487>.  
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As Licenças de Instalação foram liberadas em julho de 2016 (LI 1123/2016), referente 

ao trecho marítimo do empreendimento com cerca de 297km de extensão, compreendido entre 

as lâminas d'água de 58m e 2.190m de profundidade. As atividades para instalação deste 

trecho foram iniciadas em outubro de 2016. A chegada do gasoduto na costa ocorrerá no 

município de Maricá (RJ), na praia de Jaconé. O gasoduto terrestre passará pelos municípios 

de Maricá e Itaboraí (LI 1124/2016). 

Durante a instalação do Gasoduto Rota 3, de forma a atenuar os impactos sociais e 

evitar perdas e danos nos petrechos de pesca, foi criado um canal de informação aos 

pescadores, que será divulgado em áreas específicas dos municípios de Niterói, Maricá e 

Saquarema, informando sobre as rotas das embarcações utilizadas na implantação do 

Gasoduto Rota 3.  

Assim, como na análise do emissário submarino e o Gasoduto Rota 3, observamos 

vários impactos sobre segmentos da população que antes não foram considerados diretamente 

como afetados pelo Comperj e seus sistemas complementares, os moradores de Maricá, 

Niterói, Saquarema e Itaboraí que passaram a sofrer efeitos decorrentes dos vários processos 

do empreendimento: o lançamento de efluentes e os sistemas complementares, gasodutos, 

linhas de transmissão, entre outros. Este também é um dos efeitos do licenciamento ambiental 

fracionado do Comperj. Inicialmente nas primeiras análises para concessão das licenças do 

empreendimento, a população não fora consultada, chamada a participar dos debates, e nas 

audiências públicas, na época da licença prévia (LP), somente foram convocados os 

moradores dos municípios de Itaboraí, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e São Gonçalo. 

As regulamentações para o licenciamento ambiental envolvem diferentes cenários e 

peculiaridades para os diferentes segmentos de petróleo e gás. Portanto, não é viável 

desenvolver nenhuma de suas atividades potencialmente poluidoras sem o licenciamento, e a 

ausência de licenças ou o descumprimento da conformidade legal, invariavelmente, 

implicarão em passivo para o empreendimento, seja financeiro, em consequência de multas, 

ou até mesmo criminal. 

O órgão ambiental estabelece, por meio das condicionantes, as condições, restrições e 

medidas de controle ambiental a serem seguidas pelo empreendedor, sem as quais a sua 

atividade sequer poderia ser exercida. O descumprimento dessas condicionantes pode 

acarretar sanções diversas, entre as quais a cassação da licença e, consequentemente, a 

interrupção das atividades da atividade licenciada. 

Lembramos que as condicionantes ambientais são exigências feitas ao longo do 

processo de licenciamento ou quando é feito a concessão da licença, cujo objetivo é a 
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mitigação ou compensação dos impactos ambientais decorrentes de um determinado 

empreendimento ou atividade.  A previsão legal dessas exigências encontra-se na resolução 

conama 237/97, em seu artigo 1°, inciso II, norma que conceitua licença ambiental.  

 

 

3.3.4 Píer de Itaoca, estrada para o Comperj e os problemas em São Gonçalo 

 

 

No momento as obras estão paralisadas, mas, sem dúvida, ainda existem impactos 

referentes a outros aspectos decorrentes do Comperj. Outro caso de condicionante complexa 

foi a logística para construção do píer de Itaoca, o transporte de equipamentos de grande porte 

para as obras, em São Gonçalo e a via especial de acesso ligando a Itaboraí, que, entretanto, 

merecem análise mais aprofundada.  

Na construção do porto ou píer de Itaoca, na praia da Beira, considerado a porta de 

entrada do complexo, o píer e a estrada são fundamentais para desembarque de equipamentos 

especiais de grandes dimensões e peso, os chamados ultra heavy over size ou Uhos. O píer e 

as obras de apoio foram construídos pela Constremac, empresa contratada da Petrobras, 

exigiram dragagem na praia da Beira para construção de um canal hidroviário de mais de 2 

quilômetros, além de calado (profundidade) de 5 metros.  

A construção da estrada de cerca de 18 quilômetros é vital para transportar milhares de 

toneladas de peças: vasos pressurizados, torres e reatores, entre o píer na Praia da Beira, em 

Itaoca, São Gonçalo, e o Comperj, em Itaboraí. As obras iniciadas pela empresa Engesa 

Engenharia, que não concluiu o trabalho, foram transferidas para a Carioca Christiani-Nielsen 

Engenharia.  

A previsão inicial da Engesa de US$ 63,5 milhões aumentou em 65%, com a 

passagem para a Carioca Christiani-Nielsen, alçando os US$ 118 milhões pelo serviço 

complementar. O custo total da obra saltou para US$ 181,5 milhões, o equivalente a US$ 10 

milhões por cada 1 dos 18 quilômetros da estrada, a previsão inicial era de US$ 3,5 milhões 

por quilômetros da estrada; portanto, bem mais caro que o custo para construção da 

autoestrada Arco Metropolitano. 

Essa condicionante, além do custo para Petrobras, trouxe vários problemas para a 

população, pois, logo após a conclusão do transporte dos equipamentos para o Comperj, a 

estrada foi abandonada pela Companhia. Segundo dados obtidos no local, a estrada ligou 

várias comunidades facilitando a logística das gangues, cujos negócios ilícitos, de tráfico de 
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armas e drogas, começando às margens da Baía de Guanabara e sendo transformada em via 

expressa do tráfico. 

As comunidades integradas foram todas do chamado complexo do Salgueiro, no Rio, 

com o Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma extensa área, com cerca de 300.000 habitantes, 

carentes de serviços básicos de Saúde, Educação e Saneamento. Outro detalhe é a geografia 

local, segundo dados colhidos com moradores, a área é pontilhada por manguezais, a 

circulação entre as comunidades sempre foi difícil, devido ao isolamento da barreira natural, e 

a estrada facilitou a integração e o domínio de uma só facção criminosa.  

Antes, as gangues atuavam com elevada margem de risco na logística de distribuição. 

Percorriam o trajeto entre Itaoca e Salgueiro, mas precisavam enfrentar mato e terrenos 

pantanosos para chegar à planície do Jardim Catarina, onde se concentram mais de 20% da 

população de São Gonçalo. O píer, segundo os moradores, também virou playground para os 

traficantes, que utilizam a área para ostentarem carros roubados, fazer manobras radicais, tipo 

“cavalo de pau”, entre outras ações criminosas.  

Os moradores para transitarem de carro ou moto pela estrada devem manter os faróis 

acessos e o pisca-alerta ligados durante o dia; à noite, a luz interna do veículo deve estar 

acesa. Essa é a regra imposta pelos traficantes, aqueles que descumprirem as regras podem ser 

alvejados, como em vários casos relatados na mídia de pessoas que se confundem com o uso 

do equipamento GPS (ground position system) e acabam entrando em comunidades 

comandadas pelo tráfico no Estado do Rio de Janeiro. 

A Baia de Guanabara é cercada por 55 rios e córregos, esses rios cortam várias 

comunidades, na baixada fluminense e de São Gonçalo, onde deságuam. Portanto, estratégicas 

para o tráfico, feito em pequenos barcos que circulam com armas, drogas e contrabando 

atracando nas praias de Itaoca, bairro-ilha de São Gonçalo e píer da Praia da Beira; ponto 

instalado para o traslado dos equipamentos para o Comperj.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo aplicou à Petrobras em 

abril de 2016 multa de R$ 170 milhões de reais devido à situação de abandono da estrada, 

responsável pelo desvio de córregos e rios, dados previstos no EIA/Rima, causando 

alagamento em comunidades como Jardim Catarina, Bairro das Palmeiras, Fazenda dos 

Mineiros, Ilha de Itaoca, Luiz Caçador e Salgueiro. Esta foi a segunda maior multa aplicada a 

uma empresa do tipo no Brasil, superada apenas pelo valor aplicado pelo Ibama à Mineradora 

Samarco, devido ao desastre de Mariana (MG), em dezembro de 2015, no valor de R$ 250 

milhões de reais.  
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Essa condicionante previa diversas obras em conjunto em âmbito municipal, estadual e 

federal a ser construídas junto ao píer, em área desapropriada de 50.000 metros quadrados, na 

Praia da Beira (DIÁRIO OFICIAL, 2014), incluindo um Terminal Pesqueiro Público do 

Estado do Rio de Janeiro (TPP). A implantação do TPP e a criação de um Condomínio 

Industrial Pesqueiro Sustentável organizariam um cluster, termo utilizado pela indústria que 

denomina o lugar onde ocorre a concentração de empresas de um mesmo setor.  

 

 

3.3.4.1 Projeto Cidade da Pesca 

 

 

O empreendimento chamado Cidade da Pesca, uma área de 630.000 metros quadrados, 

previa a implantação do Condomínio Industrial Pesqueiro Sustentável, sendo que à época 

havia duas grandes empresas conhecidas como âncoras interessadas em investir no projeto. 

Uma delas era a Crusoé Foods, com sede no Chile, presente em 23 países da América, 

inclusive no Brasil. 

A multinacional pertence à holding espanhola Jealsa-Rianxeira, primeira na Espanha, 

segunda da Europa e quarta do mundo no segmento de conserva de pescado, que ocuparia 

uma área de 100.000 metros quadrados para fixar uma indústria no local.  

A expectativa era de criação no local de um condomínio industrial onde seriam 

construídas várias unidades de apoio à produção como: fábricas de embalagens e gráficas; 

papel, latas, plástico, papelão; fábrica de gelo. Além de unidades de produção como, por 

exemplo: distribuidoras de pescado, unidades de armazenagem e estocagem (frigorífico), 

fábricas de processamento (beneficiamento e filetagem), fábricas de conserva; fábricas de 

farinha, ração e óleo; mercado modelo (peixarias) 

A parceria prevista no projeto traria para o Estado, sem dúvida, um grande volume de 

investimentos, geração de empregos diretos e indiretos. Importante frisar, neste contexto, boa 

parte para mulheres, o Estaleiro Tecnológico de Itaoca (Esteit) outro exemplo, havia outras 

empresas do ramo que sinalizaram interesse em instalar-se ali, como a construção de um 

Mercado Municipal de Peixes e Complexo Pesqueiro (MPCP). O projeto é ambicioso, como 

podemos ver na imagem (Figura 28).  
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Figura 28 – Projeto Cidade da Pesca. 

 
Fonte: O DIA (2015) 

 

A Escola da Pesca, que funciona no Gradim, seria transferida para o complexo; 

trazendo melhorias urbanas e sociais para comunidades pesqueiras, o programa já foi iniciado 

nos bairros de Itaipu, na Região Oceânica, e Jurujuba, todos em Niterói. 

O presente trabalho procurou apresentar alguns pontos problemáticos, como o 

abastecimento de água e o lançamento de efluentes como atividades externas, característica de 

um licenciamento ambiental fragmentado. 

Entre essas atividades, chamam a atenção as Linhas de Transmissão, vias de acesso 

terrestre e/ou aquaviário para o transporte de grandes equipamentos, o sistema dutoviário para 

entrada de insumos (gás, petróleo, etc.) e saída de produtos28 e o emissário terrestre- 

submarino, com impactos nos municípios de Itaboraí e Marica. 

 

 

3.3.5 Linhas de Transmissão de Cachoeira de Macacu para o Comperj 

 

 

Linhas de Transmissão (LT) são empreendimentos de grande porte que visam conectar 

uma fonte geradora de energia em uma ponta, por uma subestação elevadora, até um centro 

consumidor na outra ponta, por uma subestação rebaixadora. Devem ter tensão acima de 

138kV; para tensões menores, define-se como Linha de Distribuição (BRASIL, 2004). 

 

 

                                                 
28 As unidades de primeira geração são as produtoras de petroquímicos básicos, produtos resultantes da primeira 

transformação de correntes petrolíferas (nafta, gás natural, etano, etc.) por processos físico-químicos. (Gomes, 

Dvorsak, Heil. 2005). 
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Figura 29 – Linhas de transmissão: áreas afetadas e ocupadas do território  

 
Fonte: Autor (2016) 

 

As LTs influenciam pelo menos 3 (três) áreas afins, geralmente contíguas, como a área 

diretamente afetada pelos equipamentos instalados, área de influência direta e área de 

influência indireta, que compõem a delimitação geográfica onde podem ocorrer modificações 

ambientais permanentes ou temporárias.  

 

 

3.3.6 Impactos no Território 

 

 

São nessas áreas que os elementos do empreendimento podem afetar as relações 

físicas, físico-químicas, sociais e biológicas do meio ambiente e impactar na saúde, na 

segurança, na qualidade dos recursos naturais e na qualidade de vida dos agentes. 

 

Figura 30 – Linhas de Transmissão de 345kV do Comperj 

 
Fonte: acervo do autor (2016) 
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Levando em consideração esses aspectos a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), por meio da resolução autorizativa Nº 5.853, de 24 de maio de 2015, resolve: 

 

(...) (i) declarar de utilidade pública, em favor da Interessada, para instituição de 

servidão administrativa, a área de terra necessária à passagem do trecho de linha de 

transmissão entre o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e o 

seccionamento da Linha de Transmissão 345 kV Adrianópolis – Macaé, circuito 2. 

A íntegra desta Resolução e seu Anexo consta dos autos. 

 

O traçado de uma LT inevitavelmente traz alterações no uso e ocupação do solo, 

principalmente ao longo da faixa de servidão. Isso porque durante a operação da LT há 

restrições para o uso do solo no entorno da faixa de servidão, podendo-se citar: o plantio de 

árvores de médio e grande porte, silvicultura, culturas frutíferas ou não, utilização de arado ou 

qualquer outro implemento agrícola que possua mais de 50 cm; construções e benfeitorias, 

como galpões, depósitos, aviários, estábulos, barracos de madeira, chiqueiros de alvenaria ou 

madeira etc. 

Pode-se inferir que a maioria dos impactos causados pelas LTs estão relacionados à 

fase de implantação. Ao analisar a amplitude e significância, evidenciamos alterações no meio 

abiótico, biótico e socioeconômico, que devem estar previstos no EIA/Rima, bem como as 

medidas mitigatórias ou de neutralização dos efeitos.  

É importante destacar que as consequências deste tipo de empreendimento para o meio 

ambiente vão além dos aspectos analisados no presente estudo. O efeito multiplicador sobre o 

uso dos recursos naturais da região ocasiona transformações significativas no uso e na 

ocupação do solo, decorrentes principalmente da construção, melhoria de estradas e aumento 

da oferta de energia elétrica na região.  

Atividades produtivas impactantes para o meio ambiente, tais como agricultura e 

pecuária, serão intensificadas e expandidas. A ausência de questionamentos significativos em 

relação aos aspectos ambientais durante as audiências públicas relacionadas ao 

empreendimento indica que a população local não foi devidamente esclarecida quanto a esses 

impactos. 

Quando todas as unidades do Comperj estiverem em operação, estima-se que a 

demanda elétrica seja da ordem de 400 MW29. A demanda de energia na primeira fase de 

operação será atendida por geração própria, na 2ª fase a implantação das Linhas de 

                                                 
29 MW unidade de potência equivalente a um milhão de watts (1.000.000 W); Megawatts.  
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Transmissão30 (LTs) 345kV31 vão assegurar o fornecimento de energia, complementando 

qualquer parcela que, por alguma razão, esteja indisponível por geração própria (unidades de 

utilidades: água, vapor e eletricidade do Comperj).  

Segundo os estudos de viabilidade, esses sistemas são necessários porque agregam 

confiabilidade e segurança aos processos, e as LTs farão a conexão entre as linhas de 

transmissão Adrianópolis-Macaé de 345 kV, pertencente à empresa Furnas Centrais Elétricas 

S.A., e a subestação de entrada do empreendimento, integrando-se, dessa forma, à rede básica 

do sistema elétrico interligado. 

 Na Figura 31, é possível verificar o traçado das linhas de transmissão Adrianópolis-

Macaé até a subestação de entrada do Comperj. 

 

Figura 31 – Croqui das linhas de transmissão Adrianópolis-Macaé (RJ) 

 
Fonte: RIMA (2009) 

                                                 
30 Linhas de Transmissão (LTs) distinguem-se de outros sistemas elétricos como subestações e plantas 

industriais, pois normalmente se estendem por extensas áreas dotadas de distintos atributos estéticos, culturais, 

abióticos ou bióticos e frequentemente depara-se com Áreas de Preservação Permanente (APP’s) Unidades de 

Conservação, grotas, fontes minerais, rios, ecossistemas urbanos, atividades agropecuárias e até mesmo áreas 

arqueológicas. (Menezes, 2006) 

31 kV unidade de medida de potencial elétrico, de símbolo kV, que equivale a 1000 volts; quilovolt. 
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Os municípios impactados serão Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, por onde passarão 

as LTs. O sistema consistirá basicamente em duas LTs de transmissão aérea paralelas, com 

extensão de aproximadamente 10 quilômetros cada uma (Quadro 8), com tensão de 345kV, 

além de 42 torres, de características técnicas diferentes, atendendo às especificidades do 

projeto.  

Ao longo do traçado das duas LTs aéreas e paralelas está previsto o estabelecimento 

de uma faixa de servidão de 85 metros, de modo a garantir a segurança das instalações e da 

população do entorno segundo a NBR 5422 (ABNT, 1985). 

 

Quadro 9 – Linhas de Transmissão do Comperj e os impactos no território 

 
Fonte: autor (2016) 

Nota: determinado de acordo com a NBR 5422 (ABNT, 1985). Os municípios 

afetados neste caso são: Cachoeira de Macacu e Itaboraí. 

 

Algumas áreas, em especial as localizadas na faixa de servidão, sofrerão várias 

restrições de uso e ocupação em decorrência da implantação e operação do empreendimento, 

segundo o EIA/Rima para Implantação das LTs de 345 kv da derivação para o Comperj. 

Devido a questões de segurança de acordo com NBR 5422 (ABNT, 1985), não serão 

permitidas queimadas ou culturas que utilizem queimadas; irrigação localizada; instalações 

elétricas e mecânicas; depósitos de materiais (inflamáveis ou não); moradias ou benfeitorias; 

plantio de árvores de grande porte; bem como edificações recreativas, escolares, industriais, 

comerciais e culturais.  

O que é permitido na Faixa de Servidão, segundo o relatório EIA/Rima: 

✓ Andar pela faixa; 

✓ Plantações rasteiras; 

✓ Culturas frutíferas de pequeno porte; 

✓ Circulação de veículos agrícolas; 

✓ Cercas de arame devidamente aterradas, passagens e porteiras. 

Área Números

Faixa de servidão* 85 m, acrescida de 200 m para cada lado da linha (485 m)

Extensão da Linha de Transmissão 10 km (10.000 m)

Área total de servidão 850.000 m² (0,850 Km²)

Área de Influência Direta (AID) meio físico, biótico e abiótico.

Área de Impacto Direto 4.850.000 m² (4850 Km²)

Área de Influência Indireta (AII) 5 Km para cada lado ao longo da LT. 

Área de Impacto Indireto 50.000 m² (50 Km²)
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O que não é permitido na Faixa de Servidão: 

✓ Irrigação localizada; 

✓ Instalações elétricas e mecânicas; 

✓ Depósitos de materiais inflamáveis e não inflamáveis; 

✓ Áreas recreativas, industriais, comerciais e culturas; 

✓ Construir moradias ou benfeitorias; 

✓ Plantar árvores de grande porte; 

✓ Realizar queimadas ou cultivos que realizem queimadas (cana de açúcar). 

 

O modus operandi das grandes corporações é demonstrado no protocolo de ação, os 

poderes públicos nas diferentes escalas são requisitados, e isso fica claramente exposto no 

processo de desapropriação de áreas onde há interesse de ocupação pelo capital. Neste caso 

específico, das Linhas de Transmissão, o estudo de impacto relata de forma inquestionável 

que as áreas localizadas na faixa de servidão terão a demarcação estabelecida por Decreto de 

Utilidade Pública. 

Destacamos mais um parágrafo e outro detalhe do estudo: “Os proprietários de terras 

ao longo da faixa de servidão serão devidamente indenizados de acordo com avaliações feitas 

caso a caso, em observância às normas da PETROBRAS, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e da legislação vigente”. Nessa afirmativa, que pode passar despercebido 

aos olhos de um observador menos atento, verificamos que é um processo em construção. O 

marco regulador não deve fixar as normas da corporação em primeiro lugar ou da ABNT, mas 

sim a legislação ou a conformidade legal, considerando os interesses dos agentes sociais 

envolvidos. 

Detalhamos, para efeito didático, o que passa a ser permitido ou não ao longo da faixa 

de servidão de acordo com o estudo, para evidenciar o quanto um projeto complementar 

extramuros e de menor porte pode impactar o modo de vida de comunidades inteiras. Desde 

que apresentem interface com um grande empreendimento como o Comperj.  

Dessa forma evidenciamos o quanto é complexo e determinante fazer uma análise 

cumulativa32 da grande quantidade de impactos, condicionantes e medidas mitigadoras deste 

GPI. Normalmente, os estudos não se ocupam literalmente com impactos ditos insignificantes 

ou de baixa significância, tampouco de ações que, tomadas individualmente, tenham baixo 

                                                 
32 São aqueles que se acumulam no tempo ou no espaço, resultando de uma combinação de efeitos decorrentes 

de uma ou diversas ações. Uma série de impactos significantes pode resultar em significativa degradação 

ambiental e concentrados espacialmente ou caso se sucedam no tempo. 
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potencial de causar impactos significativos. Visto que tais situações, de acordo com a 

conformidade legal, são tratadas por outros instrumentos de planejamento e gestão ambiental, 

como, por exemplo, o zoneamento de uso do solo, o licenciamento convencional e a 

obrigatoriedade de atendimento a normas e padrões. 

Destacamos que, nos grandes projetos sujeitos à preparação do estudo de impacto 

ambiental, a consideração de impactos cumulativos é crucial para bem fundamentar as 

tomadas de decisões. Nos EUA, a chamada Lei da Água Limpa (Clean Water Act) requer 

explicitamente que a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos (EPA ou 

USEPA) considere os impactos cumulativos quando analisa pedidos individuais de descarga 

de materiais dragados ou de execução de aterros em ambientes aquáticos ou áreas úmidas. 

Nesse contexto, sinalizamos as lideranças políticas quanto à proeminência de 

enfrentarem uma discussão transparente, aberta e tecnicamente qualificada sobre a melhora 

nas práticas de licenciamento. Abrangendo diferentes olhares e uma série de aspectos 

basilares como, por exemplo, o marco regulatório. As alternativas existem e não devem conter 

propostas discrepantes ou visionarias, que a pretexto de celeridade, desprotejam a sociedade e 

perpetuem o licenciamento com deformidades congênitas. 

Quanto à prática do licenciamento ambiental no Brasil, uma discussão que se arrasta 

por décadas, podemos afirmar que há um razoável consenso quanto à necessidade de 

aprimoramento, agilidade e diminuição do grau de judicialização do processo. Evidências e 

estudos sérios fundamentam o que funciona, as oportunidades de melhorias e onde é preciso 

efetuar os devidos aprimoramentos. O licenciamento pode e deve tornar-se mais previsível, 

menos conflitivo e mais efetivo na proteção de direitos e deveres de todos os envolvidos no 

processo.  

O aprimoramento deve estar embasado em premissas bem consolidadas, para evitar 

retrocessos, não atropelar os órgãos técnicos especializados nem alterar o atual regime de 

responsabilidade pelo de danos, além de exigir ampliação da discricionariedade33 dos órgãos 

licenciadores.  

Praticas que poderão garantir maior segurança jurídica e, certamente, diminuírem as 

disputas judiciais. Um dos grandes problemas que brotam dessa incerteza diretamente ligado à 

demora na concessão de licenças envolve a inviabilização de financiamentos internacionais 

por desatendimento dos padrões dos bancos internacionais. Conforme o artigo 

                                                 
33 Discricionariedade é a qualidade daquilo que depende da decisão de uma autoridade com poder discricionário. 

Também considerado a liberdade dada à Administração Pública para agir e tomar decisões. 
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“Licenciamento ambiental e incertezas” publicado recentemente por Martin Raiser, diretor do 

Banco Mundial para o Brasil:  

 

Hoje grande parcela dos bancos é signatária dos “Princípios do Equador”, que 

estabelecem critérios para concessão de crédito que visam garantir a segurança do 

investimento em projetos responsáveis do ponto de vista econômico, social e 

ambiental. No Brasil, a Cooperação Financeira Internacional (IFC) assinou 

recentemente um memorando de entendimento com o BNDES para que a instituição 

possa adotar seus padrões de desempenho da que estabelecem critérios para análise e 

acompanhamento socioambiental de operações de crédito de clientes. A legislação 

brasileira sobre licenciamento já atende a muitas dessas normas internacionais. 

Embora sempre haja margem para aprimoramento, o foco agora deve ser a 

superação de problemas ligados à capacidade limitada e ao mau planejamento e 

seleção de projetos (RAISER, 2016). 

 

O Banco Mundial recentemente revisou e aprovou as novas Normas Ambientais e 

Sociais, que passam a valer a partir de janeiro de 2018 e, segundo o Bird, seguem tendências 

internacionais e são vistas pela instituição como oportunidades de ampliarem e melhorarem os 

resultados socioambientais. Além de fortalecerem os sistemas nacionais e instituições dos 

países onde desenvolvem projetos melhorando a cobertura dos riscos ambientais e sociais.  

Muitos dos temas constantemente abordados por diferentes atores convergem entre os 

diagnósticos produzidos ao longo das últimas décadas e apontam para a necessidade de que os 

investimentos estejam dentro da capacidade das instituições de meio ambiente. Entendemos 

esta capacidade como: conhecimento, infraestrutura, recursos tecnológicos, contratação e 

manutenção de quadros técnicos qualificados e definição de fontes estáveis para o 

funcionamento.  

Isso aliado à melhoria contínua na gestão e transparência das informações dos 

processos técnico-administrativos do licenciamento e produção de referências estratégicas e 

melhor ligação entre licenciamento e planejamento territorial. Bem como necessidade de 

definição de uma regra geral e consistente, a partir dos preceitos da Constituição Federal, 

estabelecendo a realização de EIA prévio para os casos de atividade potencialmente causadora 

de significativo dano.  

Muitos desses aperfeiçoamentos independem da mudança de legislação, embora 

tenham sido o foco dos debates públicos e privados. O contexto social, político, econômico e 

institucional global traz um grande desafio e novas oportunidades que devem ser levantados 

na literatura, buscando a desejada convergência de propostas objetivas quanto ao 

Licenciamento Ambiental no Brasil.  

As estratégias de sustentabilidade, termo bastante divulgado no meio corporativo, não 

podem ignorar a participação popular no processo de licenciamento. Portanto, saindo do 
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discurso e promovendo práticas sustentáveis que efetivamente atendam aos anseios da 

comunidade e que o relacionamento do empreendedor com a comunidade seja transparente.  

Algumas ações são imediatas, como um canal de comunicação direto, a 

disponibilidade de informações solicitadas ou a construção de espaços de educação ambiental, 

entre outros, visto que essas ações não são um pacote de bondades e benesses.  Mas, sim 

estratégias que podem auxiliar na avaliação e no levantamento de necessidades da 

comunidade, além de garantirem um bom relacionamento do empreendedor com os seus 

principais públicos. 

O processo de licenciamento ambiental tem como pressuposto basilar a participação 

popular e o diálogo, dessa forma, podemos antecipar os possíveis questionamentos da 

comunidade. A transparência neste processo minimiza eventuais conflitos e a utilização de 

recursos administrativos e/ou estratégias de embate legal, ações que atrasam o andamento do 

processo de licenciamento ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES fINAIS 

 

 

Apresentamos algumas considerações sobre o setor petroquímico, os GPI, o Comperj e 

o licenciamento ambiental fracionado como subsídio ao aperfeiçoamento, fortalecimento da 

participação dos diferentes agentes, além da necessidade de maior ação integrada 

governamental, no campo do planejamento e desenvolvimento regional. Verificou-se ao longo 

da pesquisa o surgimento de uma série de elementos objetivos e subjetivos que não 

contribuíram como incrementos e não propiciaram o desenvolvimento consistente e 

sustentável esperado para Itaboraí, em função dos vultosos investimentos.  

A entrada de novas plantas petroquímicas é complexa e muito atrelada às legislações, 

como pudemos ver! Além do cumprimento de normas técnicas muito específicas, que passam 

frequentemente por atrasos, e não é possível prever exatamente quando, e se, a capacidade 

adicional planejada será efetivamente ativada. 

A petroquímica é um segmento que exige alto grau de pesquisa e inovação em seus 

processos. Nos últimos anos, houve aumento acentuado na utilização do etano como matéria-

prima para a produção de eteno, uma resposta econômica à diferença de custos em relação à 

nafta, situação identificada especialmente nas regiões do Oriente Médio e América do Norte. 

Em 2015, inspirados no aprovisionamento de lucros cada vez maiores, fizeram com que 

diversas corporações da área petroquímica anunciassem seus planos de construção de novas 

plantas, principalmente, focadas nas regiões da Ásia, Oriente Médio e América do Norte. 

Investimentos direcionados aos grandes mercados consumidores consolidados, a 

previsão dessas plantas é de incremento na produção de cerca de 24 milhões de toneladas no 

período de 2015 e 2019, sendo que, desse total, 37,5% na China (9 milhões de toneladas de 

capacidade) e 33,3% nos EUA (8 milhões de toneladas de capacidade), portanto, mercados 

que absorveram cerca de 71 % dos projetos.  

Normalmente, a tomada de decisão quanto a novos investimentos ocorre em períodos 

de alta do “ciclo petroeconômico”, onde as margens de lucro das indústrias estão mais 

atrativas. Em 2015, o continente americano foi o maior produtor de resinas, com cerca de 

20% da produção mundial. As resinas termoplásticas são commodities vendidas nos mercados 

globais, cujos os preços, são altamente influenciados por fatores macroeconômicos globais, 

como: custo de matéria-prima, tendências de demanda e custos de transporte.  

A crise econômica mundial do final de 2008 afetou sensivelmente a rentabilidade da 

indústria petroquímica, que apresentava sinais de recuperação a partir do 2º trimestre de 2009. 
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Outro evento importante para o segmento foi a crise da dívida soberana europeia, que 

impactou negativamente, causando abalos no sistema financeiro mundial, no segundo 

semestre de 2011, esse fato causou considerável redução na demanda por produtos 

petroquímicos.  

No Brasil, a queda foi de 1% na demanda por resinas termoplásticas somente em 2014, 

dentro de um cenário político e econômico de grandes incertezas. Segundo dados da 

Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), as vendas internas e a demanda 

nacional de resinas termoplásticas, após apresentaram forte recuo em 2015, tiveram 

desempenho estável em 2016. Verificamos que o setor petroquímico e as indústrias químicas 

de maneira geral carecem de um projeto público privado integrado com ações urgentes, de 

curtíssimo prazo, para estimular o retorno à operação das atuais plantas, aumentando a 

capacidade de utilização.  

No longo prazo, medidas estruturantes são necessárias para atraírem novos 

investimentos que transformem as possibilidades em realidade, ou seja, a geração de 

empregos. Os grandes projetos anunciados pelo empresariado e pelo governo, como 

fundamentais para o desenvolvimento local e regional, geram grande controvérsia, são objeto 

de críticas na opinião pública, além de receberem variados questionamentos da comunidade 

acadêmica, ONG’s e de parcela da sociedade. 

O Brasil ganhou destaque nos estudos estratégicos do setor petroquímico após a 

Petrobras anunciar a descoberta das grandes reservas abaixo da camada de sal (pré-sal), no 

litoral fluminense. Os investimentos sociais dos governos Lula-Dilma efetuados ao longo da 

última década, potencializaram o mercado doméstico, sinalizado pelo movimento das classes 

C e D, embalados pelo crescimento desse mercado, as grandes corporações direcionaram suas 

estratégias para avançarem rumo a novas fronteiras. No sentido inverso, visualizamos 

movimentos significativos e substanciais de corporações multinacionais que direcionam seus 

negócios e investimentos para o mercado brasileiro. 

O consumo de plástico entre as classes A e B aumentou consideravelmente, aliado aos 

avanços detectado nas classes C e D, que entraram forte no mercado e na renda nacional, 

seguem consumindo fortemente, entre outros produtos, o plástico. Um estudo da Associação 

Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM/2015), a partir de projeções de consultorias 

internacionais apontam que o Brasil responderá por metade da produção de plásticos de fontes 

renováveis em 2020 – quando esse tipo de resina representará 10% do consumo mundial. 

Os atores centrais continuam os mesmos, os grandes grupos multinacionais, o perfil do 

negócio, segue conduzindo suas margens de lucro, definidas pela oferta e demanda do 
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mercado. Apesar do movimento atual de queda nos preços do petróleo, a indústria 

petroquímica global segue a pleno vapor, em pontos distintos do planeta – como os 

megacomplexos petroquímicos construídos no Oriente Médio e na Ásia, que ampliaram a 

participação dessas regiões globalmente de 36% em 2005 para 49% em 2015.  Enquanto, o 

USA e a União Européia assistiram, no mesmo período, suas respectivas participações, caírem 

de 52% para 39%, segundo projeção da consultoria Nexant, 2015.  

Neste contexto, crescem as perspectivas e diminuem as probabilidades que o segmento 

de resinas continue mantendo sua base de produção nos USA ou na União Européia.  Em 

função de algumas tendências do mercado, matérias-primas subsidiadas e mercados com 

maior promessa de crescimento, como o brasileiro, que têm atraído fortemente os donos do 

negócio.  

O Cenário atual da petroquímica global é o resultado de mudanças estruturais que 

envolveram a consolidação de novos atores, paralelamente à maior adaptabilidade e 

flexibilidade das empresas líderes mundiais do setor, que buscaram parcerias internacionais e 

a constituição de joint ventures com esses entrantes, em função do deslocamento dos 

principais eixos produtores e consumidores – crescimento do Oriente Médio e Extremo, em 

detrimento de países da Europa (BASTOS, 2009).  

Esse deslocamento da oferta, determinado principalmente pela disponibilidade de 

matéria-prima (petróleo/gás) e vantagens de custo levou a parcerias inéditas, com joint 

ventures entre tradicionais players. Dentro desse deslocamento dos principais eixos 

produtores destacamos, a posição dos Estados Unidos, Oriente Médio e China.  

Esse fenômeno de reversão da tendência anterior de estagnação da indústria 

petroquímica americana foi possível graças, como já dissemos, a aposta na exploração de 

baixo custo do shale gas, também conhecido no Brasil como gás de xisto. O baixo custo do 

gás gerou aumento dos investimentos na produção de derivados do etileno, propileno e 

metanol. No caso dos Estados Unidos, os dados até 2014 ainda não captaram os efeitos do 

aumento da produção de Etano via shale gas. Possivelmente, em função dos projetos de 

expansão de sua capacidade de produção de Eteno, ainda não estarem operacionalizados.  

O Oriente Médio possui o menor custo de produção de etileno, a partir do etano, o que 

contribui para que essa região se constitua como o bloco de maior produção e menor custo de 

produtos petroquímicos orientados para a exportação a nível mundial (NEXANT, 2014). Ou 

seja, em linhas gerais, a diversificação de matérias-primas e produtos petroquímicos 

impulsionam o crescimento do Oriente Médio e da indústria petroquímica.  
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Já na China, a industrialização e a urbanização do País impulsionaram o crescimento 

do consumo e do mercado de petroquímicos, o que demandou forte investimento doméstico 

para diminuição da dependência de importações. Destaque para o crescimento na produção de 

olefinas a partir do metanol, com o início recente da operação de 5 plantas, além de mais 25 

em construção (NEXANT, 2014). Importante destacar que quase todo o metanol produzido na 

China é produzido a partir do carvão.  

No Brasil, os movimentos de fusões e aquisições resultaram no fato de que a Braskem 

se tornou a única empresa brasileira de 1ª geração, com 4 unidades de craqueamento 

localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. A Braskem 

é a única petroquímica integrada de 1ª e 2ª geração de resinas termoplásticas no Brasil, 

embora existam produtores isolados de resinas e intermediários (BRASQUEM, 2016).  

Considerando a indústria química como um todo, os dados de 2014 divulgados pela 

Lafis (2016) revelam que a China é o país com maior faturamento, neste setor, chegando a 

US$ 1.837 bilhões, correspondendo a 34,1% do faturamento mundial, seguido pelos USA 

(14,9%) e Japão (5,4%). O Brasil é o 6º e apresentou o maior faturamento, naquele ano cerca 

de US$ 147 bilhões (2,7% do total). 

O fortalecimento da China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) e Reliance 

Industries Limited (RIL / Índia), esbarram em uma questão estrutural: a falta de matérias-

primas local para suprir os grandes saltos na capacidade de produção.  Nesse cenário, as 

perspectivas apontam para o Brasil e suas grandes reservas comprovadas do pré-sal, para o 

longo prazo, nessa procura por matéria-prima abundante, e, principalmente barato.   

O capital empregado pela Repsol Sinopec no Brasil nos últimos vinte anos foi de cerca 

de US$ 9 bilhões, sem considerar outros investimentos históricos em downstream, hoje, 

focado em Upstream, o Brasil tem posição estratégica para a corporação.   

Dentro desses grandes projetos da indústria, o Comperj se destaca devido a magnitude, 

e, em função do potencial de impacto local e regional, desta forma, os cuidados e a atenção 

devem ser redobrados pelos órgãos licenciadores, agentes públicos e a sociedade. Devido a 

amplitude dos impactos sinérgicos e cumulativos, destacamos quanto ao sinal de alerta e o 

acompanhamento do processo que deve surgir, logo na primeira fase dos estudos.  

O desenvolvimento do projeto e o local para instalação são peças-chave para o sucesso 

de todo o empreendimento, de acordo com os sistemas de gestão corporativo, e ponto de 

partida que acompanham e influenciam diretamente todos os estudos, atos administrativos, 

normativos e legais. A escolha do local para um grande empreendimento é um processo 

refinado pelas grandes corporações e os grupos econômicos responsáveis.  
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Primeiramente, a análise é focada no equilíbrio entre receitas e custos, considerando os 

prazos compatíveis com a vida útil do empreendimento naquele local. Vários estágios são 

estudados detalhadamente, como: fatores de locacionais; restrições da área (plano diretor, 

unidades de conservação, entre outros), pesquisas locais nas zonas escolhidas, atribuições de 

pesos aos fatores escolhidos e em seguida são feitas as comparações finais.  

Não é um processo simples e muito menos uma decisão de curto prazo, são escolhas 

muito bem trabalhadas no plano estratégico e de negócios, o planejamento é feito para um 

período mínimo de 4 (quatro) anos. Na decisão para implementação de um projeto, são 

considerados os fatores da seleção regional, também chamados fatores locacionais, tais como, 

matéria-prima, meios de transporte, relação peso/volume entre matéria-prima e produto 

acabado, mão-de-obra, custos logísticos (armazenagem, movimentação, transportes etc.) e 

condições climáticas. 

Além dos chamados fatores para escolha da região específica como região urbana, 

rural ou periferia, transporte, zoneamento, serviços, impostos municipais (incentivos 

municipais), sindicalização local e facilidade na aquisição e na qualidade de terrenos. 

Portanto, destacamos esse não é um processo simples e a decisão é muito bem 

fundamentada. A localização depende primeiramente do mercado a ser atendido, muito mais 

que os incentivos fiscais, questões de logística como agilidade na entrega de produtos a seus 

clientes, sejam eles clientes finais ou transformadores/montadores.  Além, do tipo de indústria 

a ser instalada, outro fator que deve ser amplamente estudado, considerando a natureza dos 

bens, função e tecnologia 

Esses fatores ou a falta de alinhamento prévio proporcionam leituras diferentes por 

parte dos agentes públicos, privados e sociais, gerando manifestações em sua maioria 

totalmente antagônicas, ligadas a interesses setoriais, alguns questionáveis, cujas 

consequências não agradam a todos e o conflito termina sendo judicializado.  Dentro de uma 

ótica mais ampla, outros fatores precisam ser considerados pelos agentes públicos, como os 

reflexos na economia local, que geralmente, sofrem desorganização seguido da eventual 

substituição dessas atividades familiares por outras, chamadas modernas.  

Atividades econômicas consideradas tradicionais, como: o extrativismo vegetal, a 

agricultura de subsistência, a cerâmica, pesca artesanal, entre outras, são substituídas por 

atividades econômicas alinhadas ao mercado, grandes empresas e grupos nacionais e/ou 

internacionais.  Esses grandes empreendimentos ao longo de seus processos de instalação, 

deixam marcas, mudanças variadas nos hábitos, costumes, aumento da violência, tráfico, 



201 

prostituição, consumo de drogas, entre outros. Além é claro, da influência de novos valores 

culturais e sociais, sinalizados nos indicadores socioeconômicos locais.  

Destacamos, uma prática comum na implantação dos GPIs, essas novas atividades 

utilizam tecnologia de ponta e o recrutamento de mão de obra, geralmente é feito nos grandes 

centros, muitas vezes no exterior. Detalhe, não evidenciamos oportunidades na oferta de 

emprego à população local, quando houveram registros de contratação local, as vagas 

disponibilizadas foram em serviços básicos, como: limpeza, capina, pedreiros, pintores, entre 

outros. Fatos observados ao longo da história dos grandes projetos desenvolvidos nas décadas 

de 1960 e 1970, quando foram construídas as maiores refinarias da Petrobras, a Reduc, 

RPBC, Refap, Regap, entre outras.  

Os grandes projetos são altamente automatizados e na fase de operação, demandam 

mão de obra especializada, contratada e treinada fora da região. A população local quando 

consegue alguma oportunidade, ressaltamos é contratada para serviços terceirizados, em sua 

maioria de baixa remuneração, via contratos temporários e poucos direitos trabalhistas.  

Ao longo da pesquisa, durante visita ao município de Duque de Caxias, 

especificamente, no distrito de Campos Elíseos, onde está localizado a Reduc, encontramos 

um contingente considerável de trabalhadores terceirizados que exercem várias atividades 

básicas, são descendentes diretos dos operários que construíram a refinaria, na década de 

1960. 

Analisando, os projetos petroquímicos executados nessas décadas, 50 e 60, 

observamos várias lacunas e pontos consistentes de melhoria. Salientamos que o sucesso de 

qualquer estratégia de desenvolvimento local, onde são instalados os GPIs, há uma forte 

dependência de integração entre os agentes sociais, públicos e privados. Esse trabalho 

conjunto e transparente pode auxiliar na mudança de paradigmas, e, principalmente, na 

transformação dos substanciais investimentos disponibilizados em instrumentos de melhoria 

da qualidade de vida e desenvolvimento humano.  

Neste cenário, as refinarias atuam de forma dinâmica e flexível produzindo mais de 

200 tipos de produtos ou derivados de petróleo, além da possibilidade de ajustarem a 

produção para atenderem a fase seguinte, a petroquímica primária e satisfazerem as demandas 

de diferentes maneiras. Visto que, esses artigos são geralmente de alta demanda, e as 

refinarias devem ser capazes de atuarem rapidamente aproveitando os preços favoráveis do 

petróleo e a demanda da petroquímica. 

Na outra ponta, os segmentos de refino e petroquímica, são altamente criticados por 

ambientalistas baseado, nos complexos desdobramentos e impactos nos recursos naturais. 
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Toda logística dispensada na extração, transporte e o processo de refino, em si, são altamente 

poluentes e alto risco para as comunidades vizinhas ou do entorno, como pudemos constatar. 

Outro fator complicador, nesse segmento, são os insumos utilizados devido à complexidade, 

esse processo envolve questões de manipulação, transporte (interno e externo), 

armazenamento e descarte final pós consumo.  

Destacamos que este segmento da indústria está diretamente ligado a grande mutação 

de inovação e tecnologia, visto que, os processos são modificados e adequados a questões de 

custos operacionais e ganhos econômicos. Portanto, este segmento, principalmente, os 

produtos básicos dessa cadeia, exigem grande concentração de capital e baixa intensidade do 

fator trabalho.  

Em geral, a competitividade da indústria petroquímica está criticamente associada a 

fatores como grau de verticalização empresarial, nas grandes economias de escala, 

disponibilidade e garantia de fornecimento de matéria-prima. Os altos investimentos em 

tecnologia e logística de distribuição são fatores distinguem esse segmento e o torne muito 

mais competitivo.  

As grandes corporações mudaram alguns de seus paradigmas e passaram a incluir em 

suas agendas a questão do ambiental. Quanto a esta questão, Castells assinala que “a maioria 

de nossos problemas ambientais mais elementares ainda persistem, uma vez que seu 

tratamento requer uma transformação nos meios de produção industriais e de consumo, bem 

como de nossa organização social e de nossas vidas pessoais”. 

Vários elementos têm marcado a dinâmica local e regional, corroborando para graves 

problemas sociais e naturais em torno das obras do Comperj, como o acelerado e desordenado 

crescimento urbano, que acentuou a expansão de áreas periféricas desprovidas de 

equipamentos urbanos adequados, principalmente de saneamento básico. 

Dessa forma, territórios e comunidades locais necessitam estarem ou serem preparados 

para desfrutarem essas oportunidades e os gestores públicos devem estar capacitados para 

superarem os entraves sinalizados. Quanto ao setor privado a demanda também é forte para 

integração, frisamos com o meio técnico especializado, a sociedade, ONG’s, entre outros, 

além de qualificação dos seus atores corporativos para que utilizem as ferramentas de gestão, 

de modo adequado no planejamento e na execução desses grandes projetos industriais. 

Há que se registrar os intensos conflitos sociais decorrentes de interesses distintos com 

os atores sociais presentes na região, alguns citados anteriormente, ao longo da pesquisa. A 

maior parte desses conflitos envolvem comunidades, pescadores, pequenos agricultores, entre 
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outros, que são expropriadas dos seus territórios para cederem espaço a esses 

empreendimentos e aos seus projetos modernizadores difundidos no espaço regional.  

Os discursos dos agentes públicos e privados que norteiam o processo de 

modernização e desenvolvimento do território brasileiro que se propagam para os distintos 

subespaços do país, não são diferentes do que evidenciamos na recente expansão ampliada 

pelos royalties do petróleo, no norte fluminense.  Esse modelo, aplicado na região considera 

as estruturas sociais e econômicas preexistentes, como atrasadas, e incapazes de gerenciar 

seus processos de desenvolvimento. Deixam claro, sua concepção e o modo de atuação, onde 

os instrumentos considerados modernos e pautados na difusão da atividade industrial, são o 

suficiente para impulsionar e desenvolver a região.  

Alternativas podem e devem ser buscadas com toda sociedade como: colher resultados 

de instituições de ensino e de pesquisa, por meio de sua comunidade científica, como forma 

de auxiliar as demandas sociais em várias áreas, promover o diálogo de saberes, aplicando se 

a produção acadêmica, bem como levantamento de documentos internacionais que versem 

sobre as questões a serem discutidas.  

A criação de um banco de informações integrado, apoio e fomento à pesquisa e 

extensão, a criação de um observatório de impactos e riscos ambientais desses GPI’s.  

Melhorando a forma de diálogo e/ou comunicação, digo, ouvir e escutar as comunidades 

tradicionais, os pesquisadores, os movimentos sociais, empresas, agentes de governo, 

operadores do direito, a fim de buscarem proposições para garantia da convivência entre os 

diferentes agentes envolvidos. 

Nesse contexto, a compreensão dos impactos e dos conflitos socioambientais, que 

surgem com a entrada desses grandes projetos, analisando as ações empreendidas pelo poder 

público e privado no uso e na apropriação dos recursos naturais, bem como, estas ações 

implicam no reordenamento territorial. 

Educação surge como a principal opção, a formação de agentes ambientais locais 

podem auxiliar e fortalecer o debate quanto a instalação dos grandes. Oficinas podem ser 

montadas e ministradas por professores e estudantes de graduação e pós-graduação de 

universidades e outras instituições de ensino. 

A pesquisa e extensão, também são ferramentas que possibilitam organizar uma 

agenda sobre os impactos, riscos e danos socioeconômicos e ambientais. Através da 

abordagem teórica e técnica que norteiam os estudos de Ecologia Política, com ênfase nos 

custos ambientais, entre outros.  
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O meio acadêmico pode e deve subsidiar na formação dessas parcerias entre os 

diferentes órgãos, secretarias municipais, Ministério Público (MPF/MPE), entre outros. 

Apoiando o Conleste e os diferentes agentes envolvidos para criação de bibliotecas 

comunitárias, além do apoio e consultorias aos movimentos sociais e comunidades, 

fortalecendo as instituições e fóruns colegiados. 

No caso do Comperj, verificamos que várias instalações ou atividades 

complementares, também chamadas de extramuros, somente foram integralmente detalhadas 

após a concessão da primeira licença ambientais do Comperj, em 2006. Entre elas, podemos 

citar a barragem de Guapiaçu, o Emissário Terrestre Submarino, o Sistema Duto Viário, as 

Linhas de Transmissão e de vias de acesso terrestre e aquaviário para transporte de grandes 

equipamentos, entre outros, caracterizando, desta forma, o que denominamos licenciamento 

ambiental fragmentado. 

Uma das principais consequências decorrentes da fragmentação do licenciamento é a 

impossibilidade delimitar de forma sinérgica e cumulativa todos os impactos nos recursos 

naturais e na sociedade com a instalação parcelada de diversas atividades. A falta de 

integração entre os diferentes estudos de impactos ambientais propicia, uma apresentação 

parcial do Comperj.  

Visto que, a emissão de novas Licença Prévia, ocorreram muito tempo depois e os 

novos estudos indicaram novos impactos socioambientais que não foram previstos 

anteriormente. Grifamos, que o primeiro EIA/Rima apresentado menciona expressamente que 

os impactos ocasionados pelo abastecimento de água, e o lançamento de efluentes seriam 

considerados em estudos seguintes, no momento oportuno de cada licenciamento ambiental.  

Nessa oportunidade seriam demonstrados, no detalhe pertinente, todos os impactos 

associados à sua construção e operação do Comperj.  Assim, foram emitidas várias licenças 

descritas anteriormente, cujos impactos distribuídos por diferentes municípios e comunidades 

da região. A barragem do rio Guapiaçu um dos casos mais emblemáticos, os impactos dessa 

obra não foram do conhecimento e discutidos com a população local, somente foram 

informados sobre o projeto, posteriormente, no momento do licenciamento ambiental.  

Entretanto, o controverso governador do ERJ, Sérgio Cabral, por meio de um decreto 

determinou como de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas do município de 

Cachoeira de Macacu direcionadas a implantação da barragem do rio Guapiaçu. O que 

chamou a nossa atenção é que o decreto foi negociado em paralelo à apresentação do 

EIA/Rima da barragem, apresentado em setembro de 2013, dois meses antes da publicação do 

decreto. 
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O Emissário Terrestre e Submarino de Efluentes Industriais responsável pelo 

lançamento dos efluentes tratados do Comperj, na região litorânea do município de Maricá. A 

LP foi liberada em 2012 e a obra está em andamento, com polos nos municípios de Itaboraí e 

de Maricá.  

O gasoduto, denominado projeto Rota 3, teve a licença prévia liberada em 2015, são 

355km de extensão, escoará gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até o 

Comperj, em Itaboraí, passando pelo município de Maricá (RJ).  

Ainda existem impactos referentes a outros aspectos como a logística de construção do 

píer de Itaoca, em São Gonçalo para o transporte de equipamentos de grande porte, através de 

via de acesso até Itaboraí. A dragagem na praia da Beira outra obra de grande impacto para 

construção do canal hidroviário.   

Os municípios de Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, foram impactados pelas linhas de 

transmissão de energia, empreendimento licenciado em 2015 com grande intervalo de tempo, 

e, mais uma vês, as comunidades afetadas pelas obras não tiveram a menor ideia do impacto 

dessas atividades, chamadas extramuros ou complementares, do Comperj. Destacamos que 

essa situação é grave, está na contramão à conformidade legal, visto que, limita 

consideravelmente, uma reação conjunta e integrada dos agentes públicos e sociais 

impactados. 

Esses grandes projetos não contribuem de acordo com o programado para a 

diminuição das disparidades e desigualdades existentes entre as regiões do país. Pelo 

contrário, as regiões onde esses projetos são instalados sofrem, de modo geral, com a 

“desestruturação das atividades econômicas preexistentes, o crescimento desordenado da 

população, desemprego, favelização, marginalização social, e, quase sempre, degradação 

ambiental” (VAINER e ARAÚJO, 1992, p. 33). 

Os GPIs são complexos e possuem a peculiaridade de alterarem completamente a 

dinâmica do local onde implantam seus projetos, empreendimentos altamente estratégicos, 

planejados do ponto de vista econômico e operacional. O problema é como os agentes 

públicos e sociais podem lidar com essas demandas de forma mais efetiva na prevenção dos 

impactos e na remediação dos danos ambientais, sociais e econômicos. 

A fragmentação do licenciamento ambiental, funciona como um disfarce e sobressai 

aos interesses econômicos em detrimento dos interesses socioambientais. Cumprindo a 

finalidade de vencer furtiva e gradativamente as resistências, utilizando-se, inclusive, de arma 

psicológica, geração de emprego, melhora da qualidade de vida, desenvolvimento local, entre 

outros.  
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Esta etapa abre caminho e força a seguinte, sob o argumento de desperdício de 

recursos, opção do empreendedor por outros municípios até a conquista final do seu objetivo, 

fracionar o processo de licenciamento, segundo essa ótica, agilizar a execução do projeto.  

Neste contexto, o órgão ambiental, a autoridade administrativa responsável pela 

tomada de decisão e o Poder Judiciário, no papel de controle, não podem circunscrever o 

exame ao fragmento fático, isolado do conjunto sinérgico, sistêmico e nem às regras legais, 

isoladas da Constituição. 

Quando analisamos o quotidiano dos licenciamentos ambientais de grandes 

empreendimentos no país, deparamos empiricamente, com o fenômeno da fragmentação dos 

empreendimentos de expressivo impacto socioambiental em empreendimentos menores. A 

finalidade velada do empreendedor é simplificar os processos de licenciamentos ambientais, 

tornando-os mais céleres e baratos. Esta forma de ação, aproveita as lacunas presentes na 

legislação ambiental, onde há brechas e pontos que permitem o cometimento desse tipo de 

ação ilegal. 

Os impactos analisados no âmbito dos grandes empreendimentos e seus respectivos 

licenciamentos ambientais, rompem os limites da obra em si, e inúmeras vezes reagem com os 

impactos de outros empreendimentos. O subdimensionamento ou o fracionamento desses 

impactos geram inúmeros danos que afetam a análise de viabilidade do empreendimento. A 

elaboração das condicionantes de licenças e o cálculo das compensações ambientais que serão 

impostas ao empreendedor. 

Destacamos, nossa intenção de propor a discussão e trazer subsídios teóricos para a 

tomada de decisões, mostrando que o processo de fracionamento do licenciamento ambiental 

é nocivo, à luz de uma leitura sistêmica das normas ambientais, por constituir ilegalidade e 

fraude ao processo de licenciamento de grandes empreendimentos.  

Neste contexto, observamos que o processo de fragmentação faz parte de um jogo 

ideológico, muito maior, de modo que, licenciando-se parcialmente um empreendimento, na 

maioria vezes o licenciamento das atividades complementares é praticamente impositivo aos 

órgãos ambientais.  

Conduzidos pela pressão social, política e econômica que atuam de forma integrada 

para que o empreendimento desenvolva toda a capacidade produtiva, prevista no projeto.  

Caso a discussão dos impactos cumulativos e sinérgicos, não sejam técnicos e minuciosos, 

vários danos podem passar despercebidos nas análises de viabilidade ambiental dos 

empreendimentos.  
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O poder público deve avaliar para cada empreendimento, submetido a sua apreciação e 

posterior emissão de licença, os impactos cumulativos e sinérgicos em relação aos demais 

empreendimentos localizados no mesmo território, apesar da precária estrutura dos órgãos 

ambientais, enfatizamos que essa análise é fundamental para mensurar os impactos, e deve 

estar devidamente equacionada nos estudos ambientais.  

Podemos inferir, que a fragmentação do processo de licenciamento, acarreta uma visão 

distorcida dos impactos ambientais e macula os procedimentos licenciatórios. Essa prática 

deve ser rechaçada previamente sempre que possível, a fim de evitar danos irreversíveis aos 

recursos naturais e a sociedade.  A falta de fiscalização pelos agentes públicos, de 

planejamento pelas empresas e de acompanhamento da sociedade revelam inúmeros impactos 

negativos desse processo. Conforme, destacamos ao longo desta pesquisa, o Comperj e suas 

atividades complementares nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu, 

entre outros.  

A precária integração entre os órgãos de planejamento e os de licenciamento ambiental 

são um dos entraves do descompasso encontrado na implantação dos GPI. Uma série de 

problemas, são evidenciados nesse processo, desde a falta de infraestrutura, de recursos e de 

pessoal dos órgãos participantes até questões relacionadas à qualidade dos estudos de 

empreendimentos.  

No Quadro 10, a seguir, sintetizamos alguns questionamentos para alinhamento de 

informações.  
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Quadro 10 – Principais questionamentos e demandas nos Processos de Licenciamento 

Ambiental 

Fonte: Autor (2016) 

 

Verificamos algumas oportunidades de melhoria como ausência de procedimentos e 

normas internas de padronização do processo, descumprimento dos prazos legais, 

planejamento e ações desconectados. É preciso aprimorar esse processo para que se estabeleça 

uma relação de confiança entre o órgão ambiental e o empreendedor, de forma que atos 

autodeclaratórios possam ser incorporados ao processo de licenciamento ambiental. 

Esses projetos exigem obras de infraestrutura necessárias para funcionamento, como já 

citamos, núcleos urbanos, rede energética, captação de água, lançamento de efluentes, 

descarte de resíduos, etc. Geralmente, parte das condicionantes destes projetos é 

compartilhada com os governos, em diferentes escalas, para instalação de saneamento básico, 

saúde, educação e mobilidade urbana. Esses investimentos exigem vultosos recursos, que 

acabam sendo captados por meio de empréstimos externos, com consequente crescimento da 

dívida de municípios e Estados.  

O procedimento de licenciamento ambiental brasileiro tem sido alvo de debates e 

discussões públicas em diversas empresas, academia e sociedade de maneira geral, as 

Falta de Confiança na capacidade do empreendedor de 

atuar sob bases sustentáveis.

• Não são admitidos atos autodeclatórios;

• Os processos são minuciosamente analisados, com frequentes pedidos de 

complementação de informações que ampliam demasiadamente. 

Falta de aparelhamento dos órgãos licenciadores (em 

número e nível de conhecimento de seus técnicos).

• Dificuldades para entender a real extensão dos impactos ambientais causados pelos 

empreendimentos;

• Como há um grande numero de empreendimentos a serem licenciados: faltam 

técnicos em número suficientes para atenderem às demandas. 

Falta de segurança jurídica para concessão das licenças 

ambientais e o conhecido como Princípio da Precaução.

• Uma infinidade de leis, nos diversos níveis federativos, pouco claras e objetivas

• Aquele que concede a licença ambiental responde com o seu CPF por eventuais 

danos ambientais;

• Na dúvida: é melhor não conceder a licença ambiental.

Termos de Referência Para estudos Ambientais Mal Feitos

• Dificuldades para o empreendedor atender o termo de referência;

• Os TR não são elaborados de forma participativa (stakeholders, órgãos ambientais, 

órgãos envolvidos, empreendedores). As “surpresas” ficam para depois... (nas 

condicionantes)

As audiências públicas não cumprem com a sua função

• Momento que deveria ser fundamental no passo a passo da obtenção da licença 

social;

• Entretanto, a sociedade é mal preparada para entender o projeto, para discuti-lo, 

ficando sujeita a interesses de outrem;

• Não há acompanhamento do processo por parte do até então proprietário do bem 

mineral: a União. O problema é do minerador.

Falta de Transparência dos Empreendedores

• Estudos ambientais (EIA/RIMA) mal feitos, que não retratam a realidade do 

potencial poluidor do empreendimento;                                                                                                                                  

• Excesso de atenção aos ganhos econômicos da empresa com a implantação do 

empreendimento e pouca atenção aos impactos socioeconômicos, com propostas de 

soluções;                                                                                                                                                        

• Resultado: ação do MP, representando os interesses da sociedade, interrompendo 

o processo de licenciamento ambiental;                                                                                                     

Questionamentos nos Processos de Licenciamento Ambiental
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opiniões divergem quanto ao objeto das críticas, mas todas as partes pedem aprimoramentos. 

Não há divergência quanto à importância do mecanismo de possibilidade de proteção dos 

recursos naturais e geração de recursos que podem ser direcionados para o desenvolvimento 

socioeconômico da região onde são instalados os GPIs. Críticas quanto à efetividade, ou seja, 

capacidade de realizar os objetivos previstos na legislação e a eficiência, isto é, capacidade de 

realização de forma ágil, direta e efetiva. 

Vários pontos de melhoria do processo foram detectados como: falta de atualização 

técnica e operacional dos profissionais dos diferentes órgãos ambientais para lidarem com a 

complexidade de alguns estudos e, especialmente, agências estaduais e municípios, fato que 

compromete a descentralização e a agilidade necessária da avaliação. Alguns problemas 

levantados podem ser sintetizados no Quadro 9, a seguir. 

 

Quadro 11 – Problemas levantados por órgãos da sociedade 
Órgãos Oportunidades de melhoria do processo 

ABEMA/USP Dificuldade de identificar os critérios técnicos exigidos e atendê-los. 

ABEMA/USP Falta de critérios de padronização para a realização e a avaliação dos EIA. 

ABEMA/USP Falta de clareza quanto ao conceito de impacto ambiental. 

TCU e MPF  Falta de consideração de efeitos cumulativos e sinérgicos. 

TCU e MPF Baixa efetividade dos mecanismos de participação e controle social. 

TCU e MPF 
Falta de monitoramento das medidas de mitigação e compensação 

determinadas pelas licenças. 

TCU e MPF Falta de acompanhamento e do cumprimento de condicionantes de licença. 

FGV/IPEA Falta de planejamento setorial e regional. 

FGV/IPEA 
Falta de integração do licenciamento com instrumentos de planejamento 

territorial. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Além dos problemas sintetizados no quadro anterior podemos destacar a  politização 

dos cargos gerenciais do setor público, com reflexos sobre a qualidade da gestão, a 

sobreposição de funções entre órgãos públicos, a baixa capacitação técnica para analisar, com 

a requerida qualidade, as informações prestadas nos relatórios preparados pelos 

empreendedores requerentes de licenças, o aumento da influência de argumentos subjetivos e 

ideológicos, a indefinição das competências legais de cada nível de governo (União, estados e 

municípios) e a exigência ou imposição política de avaliação rápida de projetos prioritários. 

Vários estudos e levantamentos de dados empíricos evidenciaram a ausência de 

acompanhamento sistemático dos impactos ambientais nas diferentes etapas dos GPIs. 

Concluímos que o atual processo de licenciamento considera de modo individualizado ou de 

maneira fragmentada o empreendimento. Essa forma de abordagem acaba por desconsiderar 
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os impactos cumulativos e os efeitos sinérgicos, o que dificilmente será capaz de produzir 

resultados adequados e positivos para a sociedade. 

Uma das principais questões levantadas nos estudos foi ausência de critérios e padrões 

unificados para os estudos de impacto ambiental, bem como ausência de clareza nas 

definições das medidas de mitigação correlatas, ação que poderia trazer melhores resultados e 

mais eficazes para prevenção de impactos. 

Um grande problema político e estratégico, do licenciamento ambiental, no âmbito 

empresarial é a falta do estudo de avaliação ambiental estratégica (AAE). Esse instrumento é 

fundamental para análise estratégica do negócio, na etapa prévia de planejamento ambiental, 

sua falta acaba por transferir várias demandas para o processo de licenciamento.  

Destacamos e identificamos, algumas como falta de diálogo sistêmica e estratégica 

quanto ao desenvolvimento econômico, regional e de impactos territoriais, quando são 

ignorados vários temas socioeconômicos e ambientais. Muito bem, sintetizado pela a Prof.  

Ela Wiecko V. de Castilho da UNB, quando afirma que “O desenvolvimento deve promover 

não só a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos ecológicos, mas também a 

sustentabilidade social. A primeira baseia-se na biodiversidade e a segunda na 

sociodiversidade.”  

Tal falta é evidenciada na forma como são conduzidos os debates nas audiências 

públicas ao longo do processo de licenciamento ambiental de GPIs. Geralmente, de forma 

ríspida, individualizada e imediatista, não são considerados os planos territoriais e/ou 

setoriais, bem como os impactos cumulativos e sinérgicos.  

As audiências públicas geralmente acontecem em uma fase relativamente avançada do 

processo decisório o que compromete sua efetividade. A legislação prevê a participação 

sociedade no momento da avaliação do EIA e para a emissão da LP. Para minimizar essa 

lacuna, o órgão público responsável pelo processo deveria ampliar a quantidade de reuniões 

preparatórias ou pré-audiências com os atingidos pelos impactos do empreendimento.  

A realização de outras audiências, em diversos momentos do processo decisório, a 

divisão do debate em temas variados, onde a comunidade teria mais oportunidade de 

participação, e, portanto, exporem sua realidade, uma alternativa para melhoria da qualidade 

nas audiências públicas que passariam ser mais objetivas, focadas e eficazes. 

Na área pública, o órgão licenciador normalmente não apresenta estrutura interna, de 

hardware e software, muito menos pessoal qualificado para atender e tratar as expectativas da 

comunidade, podendo atuar como interlocutores, reunindo esforços para analisar o 

empreendimento e seus impactos no âmbito do território. A falta de articulação com 
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instrumentos de planejamento, na área pública, evidenciado na dificuldade de avaliação 

sistêmica dos impactos socioambientais. Bem como ausência de auditorias de avaliação e 

acompanhamento sistemático de ações, pelo órgão ambiental, considerando os impactos e 

riscos socioambientais em todas as fases do licenciamento.  

Notamos insuficiência do ferramental metodológico, como adoção de indicadores de 

desempenho capazes de sinalizar os benefícios gerados, evidenciar os impactos ambientais 

gerados por um sistema unificado e informatizado do Licenciamento Ambiental. Além da 

falta de objetivos e metas claras para o empreendedor e a sociedade a serem alcançados ao 

longo do processo de licenciamento.  

Outra oportunidade de melhoria, nesse processo, consiste na capacidade de 

envolvimento da sociedade nos mecanismos de participação e, especificamente, das 

comunidades impactadas, onde há baixa participação social no processo decisório. As 

demandas levantadas por essas comunidades são tratadas tardiamente, num momento em que 

dificilmente poderão ser incorporadas ao projeto.  

A falta de informações, inadequação de formato, ausência de mecanismos de 

participação em estágios iniciais do processo, etapa de elaboração de condicionantes contribui 

para a maioria dos embates nas audiências públicas, para que não sejam efetivas e capazes de 

agregarem as partes interessadas. 

A percepção do processo de licenciamento ambiental pela sociedade é bem 

controversa, há dois limites bem definidos, antíteses no amplo espectro de discussões. Alguns 

segmentos da sociedade, conduzidos pela mídia consideram um gargalo, um obstáculo e um 

desestímulo aos grandes empreendimentos. Por conseguinte, um obstáculo a geração de 

emprego e renda.  

Outros segmentos, consideram o processo de licenciamento é um processo 

corrompido, onde o capital impõe a sua vontade, compra consciências e, se apropria do 

território, dos recursos naturais. Nesse ínterim, o que salta os olhos é a desinformação e, o 

pior, o desinteresse pelo aprimoramento técnico dos instrumentos e ferramentas utilizados. 

Leituras antagônicas, muitas vezes extremadas e simplistas, e porque, não dizer muitas vezes, 

mal-intencionadas e que não sobrevivem a uma análise técnicas.  

A demora na expedição das licenças pelos órgãos ambientais não deve ser entendida 

como parte de um processo deliberado para barrar o desenvolvimento. Assim como, a 

liberação desses documentos não pode ser entendida, como o resultado de práticas de 

aliciamento e corrupção.  
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Na prática, são várias as causas desses problemas, imbricadas entre si, destacamos: a 

baixa qualidade dos estudos ambientais elaborados para a obtenção das licenças, dificuldades 

inerentes aos procedimentos de previsão de impactos, visão cartorial do processo de 

licenciamento, deficiências nos processos de comunicação com a sociedade, falhas do modelo 

de realização de audiências públicas e os conflitos políticos internos aos órgãos do setor 

ambiental, entre outros. 

São cada vez mais frequentes na mídia notícias de atrasos em investimentos, devido 

aos prazos para concessão de licenças e quanto aos prováveis impactos ambientais, muitos 

deles plenamente compensáveis ou mitigáveis. Também, evidenciamos, a imposição política 

de avaliações intempestivas e superficiais em projetos quase sempre considerados como de 

alta prioridade, mas de alto risco de danos ambientais.  

O processo de licenciamento sofre, com frequência, contestações judiciais, um 

problema recorrente, geralmente, questionando a divisão de competências entre as diferentes 

escalas de poder, situação que deixa dúvidas e não está claramente delineado na resolução. 

Esse processo é altamente politizado desde a escolha dos ocupantes de cargos técnicos e 

gerenciais dos órgãos licenciadores. Também, observamos uma visão cartorial e burocrática 

do licenciamento, processos que não são pautados por um esforço sinérgico de ciência e 

política, pelo contrário, impera pressa na obtenção das licenças, tipo a qualquer preço.  

Outro, obstáculo são as apostas na judicialização do processo, seguido pela 

desqualificação de técnicos e instituições, inclusive, utilizando ferramentas e artifícios legais 

contendo juízos de valor construídos a margem de uma análise técnica imparcial. O excesso 

de normas, regulamentos e resoluções, alinhado as legislações em diferentes escalas 

corroboram à histórica vocação nacional para a burocratização de procedimentos na gestão 

pública, à resiliência das práticas de corrupção em nossa sociedade e à existência de falhas e 

omissões na legislação.  

A Agência Portuguesa do Ambiente (Anpa), seguindo as orientações da Comissão 

Europeia para o Meio Ambiente, recomenda a aplicação da Diretiva 42 de Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE).  Segundo a Agência essa diretiva contribui de modo 

estruturado e sistemático para a integração dos impactos ambientais no início do planejamento 

dos projetos. O primeiro relatório sobre a eficácia da Aplicação dessa Diretiva de 2001, foi 

publicado em 2009, orienta e detalha um conjunto de ações que podem ser implementadas e 

os benefícios identificados pelos diferentes Estados-Membros da União Europeia. 

Destacamos, algumas implementadas e consolidadas pelos Estados-Membro, a 

integração dos impactos ambientais, logo na tomada das decisões estratégicas, o que tornam 
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esses planos e programas mais eficazes; melhoram a cooperação e integração entre as 

diferentes escalas de autoridades de planeamento; integram as questões de meio ambiente e 

saúde envolvidas; aumentando a transparência na tomada de decisões, e quanto ao 

envolvimento e participação de diferentes agentes sociais nas várias etapas desse processo. 

 Segundo a Anpa, essa Diretiva é um instrumento basilar para tomada de decisão, mira 

a melhoria do processo e a sustentabilidade de todo projeto. Sinaliza a contribuição da AAE 

para maximizar o alinhamento com a conformidade legal e as políticas públicas ambientais 

específicas.  Ou seja, diretamente ligadas ao processo de licenciamento e as demais demandas 

dos órgãos ambientais. De acordo com a legislação portuguesa, nacional e comunitária, trata-

se de um avanço, uma contribuição na preparação dos programas, na aprovação dos planos, e 

principalmente, para a sinergia de todo processo envolvem o público e as autoridades 

públicas. 

Destacamos que os grandes problemas do processo de licenciamento brasileiro têm 

origem nas lacunas deixadas pelo poder legislativo, como, falta de regulação legal de alguns 

setores que ainda não possuem a legitimidade da lei. As normas que sustentam o 

licenciamento vêm apresentando lacunas, desde a década de 1980. O que pode ser 

evidenciado nas recorrentes contestações judiciais das notórias limitações do processo, como, 

os conflitos de competência entre União, Estados e Municípios.  

O processo de licenciamento ambiental, conforme demonstrado no capítulo 3, o 

projeto não é discutido ampla e preventivamente na fase preliminar ou pré-projeto. 

Normalmente, a discussão é iniciada na fase de projeto do empreendimento, quando já estão 

fechadas algumas metas e não se aplica mais algum instrumento de mediação e negociação de 

conflitos. Essa aplicação é corporativa, faz parte do processo de planejamento interno não 

admitindo possíveis alternativas ao projeto.  

Este processo geralmente não considera a sinergia dos impactos, especialmente os de 

natureza regional e global. A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um processo capaz de 

substituir – com incontestáveis vantagens – a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). 

Portanto, uma alternativa capaz de evitar a tomada de decisões irreversíveis ou de difícil 

reversão por meio da efetiva inserção da dimensão ambiental no planejamento das ações do 

Poder Público.  

A AAE tem como pressuposto a consideração de soluções alternativas, permitindo, 

desse modo, serem feitas escolhas por meio de metodologias que incluem contexto de 

incerteza, o nível de aplicação é o das políticas, planos e programas. Esta ação pode reduzir 

eventuais impactos cumulativos e sinérgicos  
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O licenciamento ambiental é um processo amplo e interdisciplinar, ao contrário do que 

defendem alguns setores é extremamente difícil isolá-lo e situá-lo, exclusivamente, no campo 

científico, político ou jurídico. O processo deve ser fundamentado na combinação entre 

política e ciência, amparado por bases sólidas legais amplamente discutido com a sociedade.  

Nesse contexto, os estudos que compõem o EIA, com frequência, deixam de 

apresentar qualidade compatível com as dimensões dos empreendimentos para que não surjam 

impactos não previstos, comprometendo a emissão de licenças e gerando custos adicionais 

não previstos. Ademais, espera-se que os empreendedores viabilizem formas eficientes e 

eficazes de comunicação com as comunidades afetadas, optando pelo diálogo e pela 

transparência evitando dentro do possível os eventuais conflitos.  

A valorização da indefinição das competências legais das diferentes escalas de 

governo e aliado a fragilidade legal de algumas das resoluções do Conama intensificam a 

judicialização do processo decisório essa uma prática que não contribui para a mediação dos 

conflitos, motivados, principalmente, pelas ações do Ministério Público.  

A intensificação da capacitação dos técnicos dos órgãos licenciadores e das equipes 

envolvidas nos estudos devem ser aprimorados de maneira que as análises apresentem a 

qualidade necessária a complexidade dos processos. Outra, método que precisa ser abolido é 

aquele que desqualifica, as informações prestadas nos relatórios, bem como, a atuação dos 

técnicos envolvidos nas analises, diminuindo a influência de argumentos subjetivos e 

ideológicos no processo. 

O documento referencial para elaboração do EIA/Rima, conhecido como, modelo de 

elaboração do Rima, segundo as normas, é um instrumento criado especificamente para 

democratizar a informação. Esse documento, ao longo das últimas três décadas, demonstrou 

inúmeras lacunas, esse tempo é o suficiente para justificar uma reavaliação em seu processo, 

instrumentos e ferramentas. Quanto às audiências públicas, a forma utilizada atualmente parte 

de um processo apenas burocrático e cartorial de participação, não sendo capaz de garantir 

uma ampla participação da sociedade devido as suas características.  

O desenvolvimento desta tese buscou analisar os impactos socioeconômicos e 

ambientais do Comperj, considerando sua posição no segmento petroquímico, como forma de 

contribuição para o debate em andamento na sociedade e no Congresso Nacional, acerca de 

mudanças sugeridas na legislação ambiental, especificamente, no processo de licenciamento 

ambiental.  

Nesse sentido, identificamos desafios recorrentes e um conjunto de ações nas 

diferentes etapas do licenciamento, que permitiram visualizar oportunidades de melhoria 
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nesse processo e caminhos para superá-los. Levantaram-se considerações quanto ao previsto e 

ao executado nas condicionantes do licenciamento ambiental, especialmente, nos chamou a 

atenção à fragmentação do processo de licenciamento.  

Portanto, o aprimoramento das políticas e restrições legais ao processo de 

licenciamento ambiental é um processo natural, necessário, o modelo atual não cabe no 

paradigma da sustentabilidade, um novo modelo de gestão ambiental deve utilizar os diversos 

instrumentos disponíveis na Política Nacional de Meio Ambiente. Uma oportunidade pode ser 

o estímulo a novas parcerias e o compartilhamento de responsabilidades entre os diferentes 

atores sociais, no planejamento e na tomada de decisões. Ação que poderá estimular 

modernização de instrumentos, o abandono de velhas práticas, formas de ação, mudanças de 

valores, entre outros, além do reaparelhamento das instituições e organizações públicas. 

O Congresso Nacional, especificamente o Poder Legislativo é o responsável pela 

tarefa de corrigir e adequar as atualizações necessárias ao processo de licenciamento dentro da 

conformidade legal.  Além de estimular a adesão da sociedade e a comunidade científica, 

reduzindo a judicialização desse processo, estabelecendo parâmetros para atuação do 

Ministério Público, democratizando a informação validada por mecanismos confiáveis e que 

promova a participação da sociedade em sintonia com os princípios constitucionais. 

O licenciamento ambiental proporcionou um grande ganho para a proteção do meio 

ambiente, o exercício da democracia e da cidadania. Apesar dos problemas levantados, 

principalmente pelos empreendedores relacionados à exigência do licenciamento, não 

podemos responsabilizá-lo por todas as mazelas instrumentais atribuídas pelas atividades 

econômicas. Destacamos que esta ferramenta se baseia em informações técnicas e científicas 

de boa qualidade, embora funcione como um instrumento de mediação de interesses e 

conflitos, não podendo atuar como instrumento político ou ideológico.  

Visualizamos algumas oportunidades de melhoria no atual processo de licenciamento 

ambiental, de maneira a aperfeiçoá-lo, aumentando a transparência, celeridade e eficácia, 

reduzindo a subjetividade dos critérios que norteiam a emissão dessas licenças.  A elaboração 

de um glossário com definições ambientais, termos de referência, manuais de estudos 

ambientais, notas técnicas e outros documentos, aprovados e publicados pelo órgão 

licenciador.  

Este documento deve ser baseado na classificação dos empreendimentos e de suas 

atividades, de forma que seja capaz de orientar de forma clara, objetiva e conclusiva a 

metodologia para realização do estudo exigido e que garanta a participação ampla dos 

diferentes atores envolvidos. Outro, requisito é quanto ao aprimoramento e a uniformização 
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de conceitos e regras, que disciplinem a realização de audiências públicas, as consultas e 

oitivas com às comunidades na área de influência direta do empreendimento ou atividade.  

Uso efetivo de instrumentos de planejamento que orientem, simplifiquem e agilizem o 

licenciamento ambiental, bem como reduzam a subjetividade dos critérios que norteiam a 

emissão das licenças.   

Desenvolvemos uma análise sobre as principais oportunidades de melhoria pontuadas 

ao longo do estudo, resultados de questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal 

(MPF), o Tribunal de Contas da União (TCU), entre outros. Percebemos que os desafios 

apontados pelas diferentes pesquisas têm alto grau de recorrência, ainda que registrem a 

percepção de diferentes setores. Não consideramos a concentração de riquezas, no período do 

estudo, o que destacamos foi o percentual estatístico majoritário dos desprivilegiados (IBGE, 

TCE, FIRJAN, várias publicações citadas e discutidas na fundamentação teórica).   
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