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“No dia 2 de janeiro 

Um grande fato se deu 

Na casa de um pescador  

Português apareceu  

Aí todos chegaram  

Fizeram aquele veneno  

Que tinha direito à casa  

Mas não tinham direito ao terreno 

Primeira vez eles vieram  

Os pescadores estavam não 

Mas à tarde eles voltaram  

E botaram a cerca no chão 

Disseram que tinham razão.  

Por causa do conflito  

trouxeram até camburão  

Dali todos chegaram  

E foram apresentados 

Trouxeram a policia  

E até o delegado 

Primeiro veio o cabo 

Falamos com boa atenção 

Mas o cabo foi tão safado  

Que fez essa traição 

Feteira é homem de dinheiro  

Só topa parada dura 

Dizendo que as terras são deles  

mas não apresenta as escrituras.” 

 

Sr. Enéas Marques, pescador zaqueeiro, poeta comunitário. 

  



 
 

RESUMO 

A presente pesquisa pretende analisar o conflito socioambiental entre a comunidade tradicional 

de pescadores de Zacarias e a empresa IDB Brasil em torno do projeto de construção do 

complexo turístico-residencial Fazenda São Bento da Lagoa, localizado no município de 

Maricá, no estado do Rio de Janeiro. É nosso objetivo compreender como os atores sociais 

envolvidos no conflito se articulam no interior desse litígio e identificar quais as estratégias 

discursivas utilizadas pelos atores para legitimar sua posição no conflito socioambiental em 

questão. Para tal, lançamos mão de algumas ferramentas teóricas inspiradas no trabalho de Luc 

Boltanski para realizar uma discussão acerca das críticas lançadas à empresa IDB Brasil e das 

justificativas acionadas por esta última para respaldar suas ações na região. 

Palavras-chave: Conflito socioambiental; Crítica; Justificação; Pesca Artesanal; Maricá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present research intends to analyze the socioenvironmental conflict between the traditional 

fishing community of Zacarias and the company IDB Brasil around the construction project of 

the farm-residential complex São Bento da Lagoa, located in the municipality of Maricá, in the 

state of Rio de Janeiro. It is our goal to understand how the social actors involved in the conflict 

articulate within this litigation and to identify the discursive strategies used by the actors to 

legitimize their position in the socio-environmental conflict in question. To this end, we have 

used some theoretical tools inspired by Luc Boltanski's work to discuss the criticisms of the 

company IDB Brasil and the justifications that the IDB Brazil supports in order to support its 

actions in the region. 

Key-words: Environmental conflict; Criticism; Justification; Artisanal Fishing; Maricá. 
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INTRODUÇÃO 

1.1. DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS AO COMPERJ 

Desde os anos 60 o debate ambiental vem ganhando visibilidade na sociedade. No caso 

brasileiro, a questão ambiental despontou com a discussão sobre o tema de desenvolvimento. 

De acordo com Alonso e Costa (2002), os estudos sobre a questão ambiental no Brasil começam 

a ganhar notoriedade durante o processo de redemocratização do país, quando exilados de 

esquerda retornavam com preocupações ecológicas.  

No entanto, para Alonso e Costa (2002), a atenção de cientistas sociais para as questões 

ambientais ganhou corpo após a realização da conferência sobre meio ambiente da ONU no ano 

de 1992 no Rio de Janeiro - a ECO-92 – quando o debate sobre o tema de sustentabilidade 

orientou a discussão ambiental na sociologia (FLEURY et al., 2014). 

Uma outra forma de considerar a questão ambiental nas ciências sociais são os estudos 

sobre conflito ambiental. De acordo com Madeira (2014), a maioria desses estudos apresentam 

um caráter descritivo de maneira a caracterizar e explicar a situação ambientalmente 

conflituosa, evidenciando sua correspondência com os processos sociais mais amplos. 

Dentre estes estudos, há aqueles que privilegiam a chamada “ambientalização dos 

conflitos sociais”, ou seja, um processo pelo qual eventos anteriormente interpretados como 

“conflito social” passam a ser lidos e representados como também uma dimensão ambiental 

(LEITE LOPES, 2006).  

Por outro lado, há aqueles que afirmam que os conflitos ambientais enfatizam as 

diversas formas de uso e apropriação do meio natural, como na perspectiva de Acserald (2004) 

e Zhouri (2005).  

Segundo Oliveira: 

A noção de conflito ambiental vem sendo pensado, no interior do processo de 

construção do campo ambiental, sob uma perspectiva que identifica as lutas sociais 

travadas em torno de elementos que constituem uma mesma base territorial e seus 

recursos (OLIVEIRA, 2004, p. 95). 

Para a autora, a ideia de conflito ambiental aparece associada à noção de direitos e 

desigualdades no acesso aos “recursos” do ambiente. 

Segundo Scotto (1997), os problemas ambientais como formas de conflitos que 

envolvem interesses privados e públicos em torno de elementos da natureza podem ser 
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considerados como conflitos sociais porque envolvem a natureza e a sociedade. Dessa forma, 

podem ser entendidos como conflitos socioambientais. 

Poderíamos então chamar os conflitos que têm elementos da natureza como objeto e 

que expressam relações de tensão entre interesses coletivos e interesses privados de 

conflitos sócio-ambientais. Em geral eles se dão pelo uso ou apropriação de espaços 

e recursos coletivos por agentes econômicos particulares, pondo em jogo interesses 

que disputam o controle dos recursos naturais e o uso do meio ambiente comum 

(SCOTTO, 1997, p. 28). 

Dessa forma, percebe-se que a questão ambiental envolve a realidade social, pois está 

atrelada aos problemas de desigualdade social, de hierarquização no acesso e uso dos recursos 

naturais (EGUES, 2015, p. 46). 

Para Carneiro (2005), a noção de conflitos ambientais está no centro das questões 

ambientais e são entendidos como disputas que opõem diferentes grupos sociais que lutam pela 

atribuição de distintos significados e usos às condições naturais territorializadas. 

De acordo com Acserald, para realizar análises em conflitos ambientais é necessário que 

se leve em consideração as quatros dimensões que os constituem: a apropriação simbólica e a 

apropriação material da natureza; a durabilidade e a interatividade espacial das práticas sociais 

(ACSERALD, 2004, p. 27). 

Acserald define como conflitos ambientais os que envolvem  

grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do 

território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das 

formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos 

indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes das 

práticas de outros grupos. (ACSELRAD, 2004, p. 26). 

 Considerando o panorama delineado até então, a presente dissertação se debruça sobre 

um conflito que envolve diversos atores sociais com diferentes modos de apropriação, uso e 

significação do território em questão, buscando legitimar de distintos modos suas formas de 

apropriação deste.  

 Desde 2006, há um projeto de instalação de um empreendimento turístico residencial na 

restinga de Maricá, localizada no Estado do Rio de Janeiro, por empresários espanhóis. Esta 

área situa-se dentro de uma unidade de conservação de tipo APA (APA de Maricá) e lá reside 

uma centenária comunidade tradicional de pescadores que se encontra ameaçada com o projeto. 

A instalação desse projeto provocará a perda da biodiversidade da área, prejudicará a pesca na 

lagoa e removerá moradores dessa comunidade.  
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  A atenção do grupo espanhol se voltou para o município de Maricá devido à sua 

proximidade com a cidade vizinha, Itaboraí. Em 2006, foi anunciada que esta receberia as 

instalações do COMPERJ e isso marcou a escolha da implantação do empreendimento no 

município de Maricá.  

 O COMPERJ foi considerado o maior projeto individual da história da Petrobrás, e foi 

maior obra do PAC no estado do Rio de Janeiro. Lançado no início de 2006 pelo Governo 

Federal, seu investimento estava estimado em 15 bilhões de reais, com o objetivo inicial de 

refinar 150 mil barris diários de petróleo pesado provenientes da Bacia de Campos (SOARES, 

2012, p. 101). Entretanto, de acordo com Dias et al. (2013, p. 159) após alterações no cenário 

petroquímico brasileiro, a expectativa de refino passou para 330 mil barris por dia. 

 Anunciado pela mídia como uma alavanca para o desenvolvimento da região e uma 

grande conquista para o Estado do Rio de Janeiro (SOARES, 2012), a construção do COMPERJ 

iria promover grandes transformações tanto na economia quanto no fluxo populacional no 

município de Itaboraí e nos municípios vizinhos. 

O raio de influência do COMPERJ iria além do município de Itaboraí, causando 

impactos não somente diretos, como também indiretos nos municípios vizinhos e também 

provocando, em virtude da obra, impactos socioambientais (BEZERRA, 2015). Diante de tal 

fato, foi criada uma nova região em função desse raio de influência, chamada de Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (CONLEST), que delimitou 

os municípios que seriam afetados pelo projeto e incluídos em medidas compensatórias da 

empresa e da administração pública (BEZERRA, 2015). De acordo com Oliveira, 

As forças políticas e econômicas da região definiram que 15 municípios (inicialmente 

eram apenas 11 municípios) seriam diretamente afetados pelo empreendimento e 

constituiriam o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste 

Fluminense (CONLEST) visando coordenarem entre si, com o poder público 

(estadual e federal) e com a empresa os efeitos positivos e negativos na região e 

também para se organizarem em torno dos royalties. Atualmente está formado pelos 

seguintes municípios: Itaboraí, Araruama, Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, 

Guapimirim, Magé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, São Gonçalo, 

Saquarema, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis (OLIVEIRA; BUHLER, 2015). 

Dessa forma, o anúncio da instalação do COMPERJ ocasionou alguns efeitos no 

município de Maricá, principalmente, em relação a instalação do empreendimento Fazenda São 

Bento da Lagoa. Por ser um dos municípios inseridos no raio de influência do projeto e devido 

à sua localização estratégica entre o município de Itaboraí e o litoral do Estado, o município de 

Maricá passou a ter importância econômica. De fato, tal importância atraiu atenção de 
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investidores internacionais para instalações de megaempreendimentos turístico-imobiliários 

para investir no município (FREIRE, 2013). 

Assim, houve uma crescente valorização imobiliária na cidade de Maricá entre os anos 

2008 e 2015, resultante das massas de mão de obra do COMPERJ que utilizam o município 

como cidade dormitório (SOUZA, 2016). De acordo com reportagem do jornal O DIA 

Em Alphaville, foram vendidos 400 lotes em quatro horas. No Privilege Golf, 95% 

dos 360 lotes também já estão nas mãos de turistas e trabalhadores do Comperj, que 

fica a 20 quilômetros. “Neste loteamento, de 500 mil metros quadrados, por exemplo, 

toda a infraestrutura está pronta, com calçamento e tratamento de água e esgoto”, 

destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lourival Cazula (Jornal O Dia, 

2 de setembro de 2014).  

Desta maneira, a presente pesquisa pretende analisar o conflito socioambiental entre a 

comunidade tradicional de pescadores de Zacarias e a empresa IDB Brasil em torno do projeto 

de construção do complexo turístico Fazenda São Bento da Lagoa, localizado no município de 

Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Tal pesquisa tem por objetivo compreender como os atores 

sociais envolvidos no conflito se articulam no interior desse litígio e identificar quais as 

estratégias discursivas utilizadas pelos atores para legitimar sua posição no conflito 

socioambiental em questão. 

 

1.2.QUESTÕES METODOLÓGICAS E TRAJETÓRIA DA PESQUISA E DA 

PESQUISADORA 

Exposta a problemática desta dissertação, algumas considerações de cunho 

metodológico devem ser apresentadas. A ideia de desenvolver uma pesquisa sobre o conflito 

socioambiental na restinga de Maricá foi fruto de uma série de aprendizados e questionamentos 

ao longo da minha vida acadêmica e pessoal.   

Nordestina e filha de pais nordestinos, do Estado do Maranhão, de uma família de nove 

irmãos, nos mudamos para o Estado do Rio de Janeiro em 1998. Meus pais escolheram Maricá, 

pois era uma cidade calma e, como eles dizem, eles “queriam criar seus filhos longe da violência 

do Rio de Janeiro”. Além disso, o emprego do meu pai era na cidade de Cabo Frio, mais próxima 

de Maricá. Inicialmente, morávamos no bairro Itaipuaçu, próximo à praia. Como veremos ao 

longa da dissertação, é a partir desse bairro, e prolongando-se até a barra de Maricá, que se 

estende a antiga fazenda São Bento da Lagoa.  
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Essa fazenda está situada na área conhecida no município como restinga de Maricá. 

Sempre ouvi falar dessa área como um lugar degradado, local de abandono de carros roubadas. 

A restinga era descrita como um local perigoso. Tal narrativa tem a intenção de desqualificar a 

área para aqueles que não a conhecem tão bem. E revela também, o abandono desta pelo poder 

público.  

No ano 2000, decidimos morar mais próximo ao centro da cidade e fomos morar as 

margens da principal rodovia do município, a RJ 106. Assim, em 2002, presenciamos a 

duplicação da rodovia e como isso implicou num crescimento populacional ainda maior da 

cidade, facilitando o acesso às praias do município e aos municípios vizinhos como Niterói.  

Foi também esse acesso mais fácil à Niterói que tornou possível, em 2011, ingressar na 

Universidade Federal Fluminense, no curso de ciências sociais. No segundo semestre, ao cursar 

a disciplina de metodologia, tive uma aula sobre a produção de etnografias. Aí, pudemos ler um 

capítulo do livro “Gente das areias” do antropólogo Marco Antônio da Silva Mello (2017), que 

havia produzido uma etnografia sobre a comunidade de Zacarias. Até então, a comunidade de 

Zacarias como o autor a apresentou era desconhecida por mim – eu nada sabia da relação desta 

com seu território e seu passado de lutas e resistências.  

Isso não quer dizer que eu desconhecia a sua existência no município. É muito conhecida 

a tradição da pesca nas lagoas de Maricá entre seus moradores. Além disso, a comunidade de 

Zacarias é conhecida pela sua importância na pesca no município. Os pescadores e a atividade 

de pesca de Maricá têm um grande significado na história do Rio de Janeiro. A pesca no 

município produzia o equivalente a 1/3 do total da pescaria realizada no litoral fluminense do 

estado na década de 40.  

A festa junina da comunidade também é bastante conhecida pelos moradores da cidade. 

Neste evento, os pescadores fazem a tradicional corrida de canoas. O jogo de futebol e os 

encontros dominicais na associação também são atividades de lazer dos pescadores e moradores 

de outras localidades. Durante a pesquisa de campo fui no domingo na comunidade, pois este 

era o dia que poderia encontrar os pescadores reunidos na associação. Neste dia conheci uma 

pessoa que me disse que não morava na comunidade, mas que aquele lugar fazia parte da sua 

vida. Estava ali naquele momento dos pescadores porque era seu momento de lazer também. 

Dessa forma, passei a acompanhar os acontecimentos em torno do projeto de implantação do 

empreendimento em Maricá.  
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Em 2014, quando ainda cursava a graduação em ciências sociais, frequentei a disciplina 

Antropologia Urbana, estudando especificamente os impactos que grandes empreendimentos 

causavam nas populações locais. Assim, comecei a me interessar por estudos sobre impactos 

de grandes empreendimentos nas populações atingidas e como as cidades vinham buscando se 

promover e se vender como “mercadorias”.  

Ao ingressar no mestrado, em 2017, minha intenção era continuar com os estudos sobre 

os impactos das obras realizadas para receber os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. 

No entanto, no segundo semestre do mestrado, ao cursar a disciplina Ciência, Desenvolvimento 

e Saberes Tradicionais, ministrada pelo professor André Dumans Guedes (meu orientador), 

decidi mudar de tema.  

Tal decisão foi decorrente da primeira aula desta disciplina, onde trabalhamos a tese de 

doutorado de Mônica Nogueira (2009), intitulada “Gerais a dentro a fora: identidade e 

territorialidade entre Geraizeiros do Norte de Minas Gerais”. Ao realizar a leitura do texto 

percebi como os projetos de modernização e a implantação das plantações de eucalipto, nessa 

região, modificaram o território em questão de modo tão rápido e violento.  

Essa leitura me fez refletir novamente sobre Maricá e sobre o projeto Fazenda São Bento 

da Lagoa. Desde então, me vi envolta por vários questionamentos sobre a cidade em que moro. 

Como diria minha falecida avó, “devemos olhar para os problemas do nosso próprio quintal”. 

E foi isso que decidi fazer. Assim, mudei o tema da minha pesquisa.  

Uma das minhas primeiras atividades ao tomar tal decisão foi pesquisar informações na 

mídia local. Ao iniciar o levantamento de notícias sobre o conflito percebi que alguns dos 

principais jornais locais enalteciam as características do empreendimento, ressaltando como 

este seria um importante instrumento para o desenvolvimento de Maricá.  

Percebi também que, quando a mídia noticiava ações da comunidade de Zacarias contra 

a atuação da empresa, ela costumava apresentar também uma nota sobre a importância do 

projeto para o município. Tal estratégia visava buscar um consenso geral na população acerca 

do quão benéfico tal empreendimento seria para a cidade. Dessa forma, decidi pesquisar quais 

eram as críticas e as justificações acionadas tanto pela empresa quanto pela comunidade de 

Zacarias para legitimar seus discursos.  

O segundo momento da pesquisa foi buscar trabalhos acadêmicos sobre a temática que 

havia decidido estudar. Já conhecia o trabalho do professor Mello, e a partir daí fui em busca 
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de outros trabalhos sobre o tema. A partir desse momento, percebi como os estudos sobre 

povoados pesqueiros no estado do Rio de Janeiro têm atraído a atenção de pesquisadores de 

diversas áreas. A partir da década de 1970, foram produzidas várias pesquisas sobre 

comunidades pesqueiras no litoral fluminense do estado do Rio de Janeiro.  

Alguns dos pesquisadores dessa época que se debruçaram sobre a temática estavam 

relacionados ao PESCART/RJ (Programa de Assistência à Pesca Artesanal). Este projeto 

proporcionou a dois pesquisadores elaborarem suas pesquisas sobre a pesca artesanal do litoral 

fluminense: Roberto Kant de Lima escreveu “Pescadores de Itaipu – Meio Ambiente, Conflito 

e Ritual no Litoral do Estado do Rio de Janeiro” (1997); e Marco Antonio da Silva Mello redigiu 

“Praia de Zacarias: Contribuição à Etnografia e História Ambiental do Litoral Fluminense 

Maricá/RJ” (1995). Este último trabalho resultou no livro “Gente das Areias – História, Meio 

Ambiente e Sociedade no Litoral Brasileiro”, escrito em coautoria de Arno Vogel (2017).  

Assim, outras pesquisas foram se desenvolvendo com temáticas sobre comunidades 

pesqueiras. Algumas dessas pesquisas foram publicadas pela Eduff na série Pescadores e 

Pescarias, o que é bastante sugestivo da existência de uma rica tradição de estudos sobre esse 

tema nessa mesma Universidade Federal Fluminense onde eu estudo.  

Metodologicamente, esta dissertação desenvolve-se baseada em informações empíricas 

apreendidas a partir de diferentes fontes. Associando informações primárias e secundárias, 

utilizamos os seguintes instrumentos: análise de documentos; entrevistas semiestruturadas e 

observação participante.  

Chamamos de informações primárias as entrevistas semiestruturas com atores 

envolvidos no conflito e que são relevantes aos objetivos da pesquisa. Foram realizadas 

entrevistas com pescadores da comunidade, com os representantes da ACCLAPEZ (Associação 

Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias) e da APALMA (Associação de 

Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá). As informações secundárias reproduzidas ao 

longo do trabalho foram reproduzidas de fontes decorrentes de documentos produzidos pela 

ACLLAPEZ, APALMA, Movimento Pró-restinga, pelos órgãos públicos estaduais e federais e 

pela empresa IDB Brasil; e por meio de teses e dissertações, artigos, matérias jornalísticas e 

atas de audiências públicas.  

Com o objetivo de fornecer aos leitores um encadeamento dos dados empíricos que 

sustentam o objeto de pesquisa proposto, esta dissertação divide-se em três capítulos. 
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O capítulo I discorre sobre o panorama histórico do município de Maricá de forma 

resumida, apresentado alguns marcos no processo de desenvolvimento da cidade, sobretudo no 

que se refere à sua importância na atividade pesqueira do estado do Rio de Janeiro desde a 

década de 40. Neste capítulo, abre-se um parêntese para discutimos sobre a questão da luta dos 

povos tradicionais em busca do reconhecimento de seu território. Em seguida, apresenta-se de 

forma breve as históricas lutas da comunidade de Zacarias contra o avanço da especulação 

imobiliária em seu território. Objetiva-se, assim, apresentar os elementos necessários à 

compreensão dos elementos que irão compor as críticas à empresa nos capítulos subsequentes.   

No capítulo II, apresento de forma descritiva o cenário atual do novo conflito que a 

comunidade enfrenta desde 2006, quando descobriu a venda da área para o grupo espanhol. A 

partir daí vários eventos foram se desenvolvendo ao longo dos anos, trazendo elementos 

suscetíveis de análises. Assim, serão apresentadas as ações pelas quais a comunidade vai 

acionar críticas ao modo como a empresa vem agindo e as justificações pelas quais a empresa 

busca responder a essas críticas. 

Por fim, no terceiro capítulo, exponho o quadro conceitual que poderá oferecer algumas 

perspectivas de análise do conflito socioambiental aqui estudado. Neste capitulo utilizo alguns 

elementos da sociologia dos regimes de ação que teve seus principais aportes teóricos tomados 

a partir dos trabalhos de Boltanski e Thévenot (1991) e Boltanski e Chiapello (2009). De acordo 

com a perspectiva desses autores, em momentos de disputas os indivíduos são levados a 

legitimarem suas ações. Dessa forma, os atores apresentam argumentos para justificar suas 

práticas. Assim, analiso a dinâmica conflituosa, os campos de disputas, as críticas e as 

justificações dos atores envolvidos no conflito ao buscar legitimar suas ações. 
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2. A COMUNIDADE DE ZACARIAS NA HISTÓRIA DE MARICÁ  

No presente capítulo, pretende-se apresentar um panorama histórico do município de 

Maricá e da comunidade de Zacarias. Nesse sentido, focamos de forma breve no 

desenvolvimento urbano e crescimento populacional da cidade de Maricá e como estes afetaram 

as lagoas e os núcleos de pescas que foram importantes na história do município.  

Em seguida, apresentaremos a história de uma das comunidades de pesca de Maricá, a 

comunidade tradicional de pescadores de Zacarias, onde relatamos sua trajetória de lutas e 

resistências contra as tentativas de instalações de empreendimentos imobiliários em seu 

território.  

2.1.O MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ 

 Maricá é um município do Estado do Rio de Janeiro e faz parte da região metropolitana 

do Estado. O município faz fronteira com Oceano Atlântico e com os municípios de Niterói, 

São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Saquarema. Possui uma população estimada em 157.789 

habitantes, segundo dados do último censo do IBGE1.  

 

 

                                                           
1 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/marica/panorama Acesso: 03/10/2018 
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Figura 1.- Mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Fonte: CEPERJ, 2018.  

O município, até os anos 1930, era eminentemente rural, destacando-se a produção de 

cana-de-açúcar e de café nas áreas costeiras e a produção de laranjas, que contribuíram com o 

desenvolvimento econômico do município (FREIRE, 2001). No entanto, a partir dos anos 40, 

o parcelamento de terras e a inserção do município como espaço urbano para fins turísticos 

trouxeram ao município um novo dinamismo econômico (FREIRE, 2001). De acordo com 

Freire, 

Tal como os demais municípios da Região dos Lagos, Maricá foi um lugar concebido 

pela elite local e pelo governo do estado, nos anos 40, para ser o lócus de veraneio das 

classes médias urbanas e da elite da Capital da República. Seria parte integrante do 

que Cláudio Barbosa da Costa chamou de “Cinturão Territorial Turístico da metrópole 

carioca” (FREIRE, 2001, p.13).  

Com relação a esta expansão, Mello e Vogel afirmam que 

De 1950 a 1955, este processo teve o seu primeiro grande pique, contabilizando um 

total de 21 loteamentos, correspondentes a superfície de 28,8 milhões de metros 

quadrados. Entre 1970 e 1975 surgiram mais de 30 loteamentos, com uma área total 

de 28,4 milhões de metros quadrados. De 1976 a 1980 foram 35 os novos loteamentos, 

cobrindo uma área de 10,6 milhões de metros quadrados (MELLO; VOGEL, 2017, 

p.229) 

Corroborando com Mello e Vogel, Martins relata que 
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A urbanização decorrente dos loteamentos se deve a atuação de proprietários de terras 

locais, imobiliárias, construtoras e financeiras, ficando o capital estatal direcionado 

para o provimento de infraestrutura e serviços básicos. Em consequência, o baixo 

custo da terra em Maricá, a inexistência de códigos urbanísticos e a beleza do 

potencial natural do local permitiram a atuação de agentes imobiliários do Rio de 

Janeiro, Niterói, e até mesmo de fora do país (MARTINS apud Souza, 2016, p.61-62). 

Dessa maneira, o primeiro boom imobiliário ocorreu entre os anos de 1950 a 1955 e o 

parcelamento de terras nesse período foram realizadas por empresas externas a Maricá 

(MARTINS, 1986).  

Como afirma Martins,  

Na década de 1950, a maior parte dos loteamentos foi desenvolvida por empresas 

externas a Maricá, cabendo à SEAI, empresa de Feteira que sucedeu a COVIBRA, 

quase a metade da área total loteada por empresas. De 1943 a 1955, a SEAI participou 

com 11.493.840 metros quadrados dos 24.788.849 metros quadrados de loteamentos 

feitos por empresas (“tornou-se a maior proprietária de terras do município de Maricá, 

ocupando toda a orla marítima que ia de Itaipuaçu até Ponta Negra” – (MARTINS 

apud SOUZA, 2016, p.57). 

Entretanto, a participação do município nesse boom veranista na Região dos Lagos era 

ainda muito tímido. Esse cenário se modifica a partir dos anos 70 com a construção da ponte 

Rio-Niterói, que facilitou o deslocamento entre a metrópole e a Região dos Lagos (FREIRE, 

2001). 

No entanto, essa indústria de loteamentos tornou-se deficitária. A prefeitura estimava 

32 mil lotes devedores (SOCHACZEWSKI, 2004), e para solucionar esse problema, em 1978, 

a FUDREM, órgão criado pelo governo estadual para gerir a RMRJ, apoiou a prefeitura no 

cadastramento dos lotes para a realização da cobrança (SOCHACZEWSKI, 2004). De acordo 

com Sochaczewski (2004), 

Esta base permitiu a cobrança dos impostos prediais e rurais atrasados, levando a um 

superávit de Cr$ 8 milhões em 1978. Em oito anos, um município rural passara a ter 

nos imóveis a sua maior fonte de renda interna (SOCHACZEWSKI, 2004. p.36) 

 Com essa mudança criou-se um novo dinamismo no processo de urbanização no 

município, o que deu início ao segundo boom imobiliário na cidade. Nesse segundo boom 

imobiliário, as atividades de pesca e agricultura, no entanto, declinaram, embora o setor da 

construção civil tenha crescido e famílias que possuíam casas no município para veraneio se 

fixaram na cidade (SOCHACZEWSKI, 2004).  

Esse aumento da população ocorreu sem a devida infraestrutura adequada, o que fez 

com que as demandas por infraestrutura e trabalho levassem parte da mão de obra da cidade 
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para os municípios vizinhos e ao município do Rio de Janeiro, permitindo assim que Maricá se 

transformasse em uma cidade dormitório.  

Entretanto, na década de 80 houve uma nova intensificação da ocupação nos 

loteamentos em Maricá, tanto no que se refere a veranistas quanto a moradores permanentes, o 

que favoreceu o crescimento populacional no município (FREIRE, 2001). Nesse processo e 

durante este período, Maricá se consolidou no imaginário do veranista e morador como uma 

região tranquila para se viver. Como afirma Freire, 

Os atributos de Maricá antes desprezados — tranquilidade, beleza natural 

proximidade — são agora valorizados pelas classes médias do centro metropolitano, 

que procuram se refugiar da violência, ter acesso permanente ao centro e, ao mesmo 

tempo, estar em contato contemplativo com ecossistemas ainda preservados 

(FREIRE, 2001, p.22) 

Desde então, o município vem passando por grandes transformações no seu território, 

principalmente, pelo aumento populacional associados à construção da Ponte Rio-Niterói 

(1974) e da ponte do Boqueirão (1979). E mais, “com a duplicação da Rodovia Amaral Peixoto 

(RJ-106) em 2002 muitos veranistas fixaram residência no município” (CABRAL, 2014, p.48). 

Nesse ano houve mais um boom imobiliário na região, marcado sobretudo pela expansão dos 

condomínios fechados na cidade. 

De acordo com Souza (2016), foi esse processo de modernização do território 

maricaense que possibilitou a entrada de capitais para grandes empreendimentos imobiliários 

no município. Entre os anos 2000 e início de 2010, ocorreu uma significativa mudança no 

mercado turístico-imobiliário de Maricá, na qual a classe média alta começa a dar sinais de 

emigração para o município, com a redução das residências de veraneios (SOUZA, 2016, p.47).  

Nos últimos anos, o que contribuiu de forma significativa para a crescente valorização 

imobiliária no município foi a instalação do COMPERJ, como destacamos anteriormente. O 

poder aquisitivo elevado de alguns dos empregados nesses projetos associados a esse 

empreendimento os autoriza a adquirirem casas em Maricá, o que se revela conveniente também 

por ser esse um local próximo aos seus trabalhos. É também assim que o município de Maricá 

se encontra na rota dos interesses do setor imobiliário, como relata Silva (2016) 

Maricá agora é um município, então, fundamental para servir de localização a um 

“emissário de efluentes químicos, um gasoduto e um terminal portuário privado com 

estaleiro naval” (Ibidem, p. 77). Gerando crises em termos ambientais e atraindo 

investimentos em conjunto com o setor imobiliário para o município (SILVA apud 

SOUZA, 2016, p.50).  
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Apresento abaixo o quadro cronológico com os principais marcos históricos do 

município de Maricá elaborado por Michelle Coyunji em sua dissertação sobre Espaço e 

temporalidade nas lagunas de Maricá (2009), onde apresenta de forma resumida o 

desenvolvimento da cidade.  

 

Anos  

8000 anos Sambaquis revelam a presença de 

grupos pré-históricos. 

Século XVI Ocupação livre de Ponta Negra e das 

Lagoas. 

1574 Divisão em sistema de sesmarias. 

1635 Estabelecimento da Fazenda de São 

Bento. 

1675 Estabelecimento da Fazenda de São 

Bento. 

1775 Maricá é elevada à categoria de 

Freguesia 

1814 Estabelecimento Vila de Santa Maria 

de Maricá. 

1815 Instalação oficial da Vila de Santa 

Maria de Maricá. 

1815 O principal cultivo passa da cana-de-

açúcar para o café. 
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1888 Inauguração do trecho inicial da 

Estrada de Ferro Maricá. 

1889 Maricá passa à condição de cidade 

Década de 

1940 

Parte significativa da População 

maricaense migra para os grandes 

centros vizinhos. 

1943 COVIBRA compra a Fazenda de São 

de São Bento. 

Década de 

1950 

Implantação da Rodovia Amaral 

Peixoto (RJ-106). 

1951 Abertura do Canal de Ponta Negra 

1950-1955 Período de intenso parcelamento da 

terra em Maricá. 

Década de 

1960 

Declínio do processo de parcelamento  

Década de 

1970 

Maricá é inserida na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, e 

deixa de ser predominantemente rural. 

1974 Construção da Ponte Presidente Costa 

e Silva e incremento no 

processo de parcelamento. 

1977 Inauguração da Ponte do Boqueirão. 
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1977 O Plano Diretor Urbano de Maricá 

realizado pela FUNDREM foi 

aprovado na Câmara Municipal  

Década de 

1980 

Crise econômica nacional resulta em 

retração no processo de 

parcelamento 

Década de 

2000 

Duplicação da Rodovia Amaral 

Peixoto (RJ-106). 

2001 Maricá é inserida na Microrregião dos 

Lagos 

2006 Maricá passou a constituir Zona 

Limítrofe do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro (Comperj). 

2006 Estabelecimento do Plano Diretor de 

Maricá. 

2007 Maricá passou a receber royalties 

provenientes do Comperj. 

 

Quadro 1: Quadro cronológico com principais marcos do histórico da formação e evolução urbana do município 

de Maricá. Fonte: COYUNJI (2009, p. 66). 

 

2.2.APA DE MARICÁ 

A área escolhida pela empresa IBD Brasil para a instalação do seu projeto no município 

de Maricá situa-se em uma área de proteção ambiental (APA-Maricá) localizada no litoral do 

estado do Rio de Janeiro, com cerca de 8 km de extensão e uma área total de 844,16 ha. 

(FREIRE et al; 2017) formada pela ilha Cardosa, Ponta do Fundão, a restinga (Fazenda São 
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Bento da Lagoa, área adquirida pela empresa) e o Morro do Mololô. Abaixo o mapa com a 

localização da área de proteção ambiental de Maricá. 

 

 

Figura 2 - Localização da APA de Maricá. Fonte: Inea – RJ. 

A instituição da APA de Maricá foi proposta em 1980 por ambientalistas, membros da 

comunidade local e científica e representantes do poder público com o intuito de deter o 

processo de urbanização (FREIRE, 2010). Após várias reivindicações por estes atores, o 

governador Leonel Brizola através do Decreto nº 7.230 no dia 23 de abril de 1984 estabeleceu 

a Área de Proteção Ambiental de Maricá (APA).  

No entanto, a criação desse tipo de unidade de conservação não foi seguida da 

desapropriação da área e nem da regularização fundiária que permitisse a titulação coletiva e a 

permanência dos pescadores na comunidade e dessa forma a área continua a ser privada. Tal 

situação deixa o ecossistema e a comunidade de pescadores que habitam essa área expostos às 

tentativas de urbanização da região. De acordo com Souza (2016), as principais atividades 

produtivas desenvolvidas na APA de Maricá são a produção artesanal e extrativista.  

A crise econômica brasileira e a do Estado do Rio de Janeiro na época não permitiram 

que houvessem a desapropriação, mas para tentar solucionar esse problema o decreto de criação 

dessa unidade de conservação contém algumas normas com restrições ao tipo de uso da área: 
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principalmente o uso para fins urbano e comercial, não permitindo ainda o parcelamento de 

terras. Isso impediu a implantação de Planos Diretores ou Planos de Manejo, com respectivos 

zoneamentos, que dessem anuência para qualquer tipo de uso urbano (FREIRE, 2017, p.131).  

 Segundo Freire (2017) 

Tal norma garantiu por um bom tempo a proibição de implantação de loteamentos e 

condomínios na restinga e em toda a Faixa Marginal de Proteção do Sistema lagunar 

de Maricá, possibilitando a preservação dos diversos ecossistemas associados à 

restinga (FREIRE, 2017, p. 131). 

A maior parte da área é constituída por vegetação de restinga como cactos, bromélias e 

gramíneas. “Esse ecossistema é constituído por flora e fauna, aves migratórias e espécies 

endêmicas ameaçadas de extinção, além de possuir sítios arqueológicos consistindo num 

patrimônio ambiental, cultural, arqueológico e científico” (LOUREIRO et al., 2010). A área em 

que pretende-se instalar o megaempreendimento é conhecida popularmente no município como 

“restinga de Maricá”.  

 

 

Figura 3 - Vegetação da restinga de Maricá. Fonte: Freire (2017, p. 130). 
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A restinga de Maricá foi muito importante para a ocupação do município, como 

argumenta Sochaczewski (2004): 

A restinga funcionava como rota dos tropeiros, que passavam por Maricá e chegavam 

até Cabo Frio com as mais variadas mercadorias. Nela, a pesca manteve-se como 

atividade mais importante e chegou a ter papel preponderante na economia do 

município (SOCHACZEWSKI, 2004, p. 30) 

A área não é somente considerada importante devido à ocupação inicial do município, 

mas também por manter o equilíbrio ambiental da região. O perfil arenoso da restinga é 

importante para preservação do solo urbano, como afirma Freire (2010) 

A preservação do perfil arenoso do solo é importante para a ocupação urbana em áreas 

de restinga, pois, por esse solo ser altamente poroso, a água das chuvas infiltra-se nele 

com facilidade, o que reduz os riscos de enchentes e os custos com obras de drenagem 

(FREIRE, 2010, p. 2).  

Mas é fundamental destacar, no âmbito dessa discussão, que existe na APA de Maricá 

uma centenária comunidade tradicional de pescadores que luta há anos contra a degradação e o 

processo de urbanização da restinga de Maricá. Essa comunidade tem executado há séculos 

atividades de uso e manejo dos recursos naturais importantes para a preservação da 

biodiversidade do seu território.  

 De acordo com Souza (2016), quando os técnicos contratados para fazer o estudo para 

a elaboração do EIA-RIMA da empresa foram até a restinga de Maricá estes solicitaram a ajuda 

dos pescadores para explicarem a fauna e flora do local. Isto demonstra o conhecimento que os 

pescadores da Comunidade de Zacarias têm do território que habita, ou seja, essa população 

contém um conhecimento tradicional2 e assegura a reprodução do ecossistema da região.  

 

2.3. COMUNIDADE TRADICIONAL: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE A 

CATEGORIA 

 Ao longo da dissertação iremos nos deparar com a categoria comunidade tradicional, 

pois a localidade a qual nos debruçamos nessa pesquisa é comumente chamada de comunidade 

tradicional de pescadores de Zacarias. Sendo assim, propomos neste item fazer um breve 

parêntese em nossa discussão para introduzir, muito rapidamente, alguns elementos referentes 

às questões políticas e classificatórias envolvendo essas comunidades tradicionais. 

                                                           
2 Esse conhecimento tradicional é entendido segundo Diegues como um conjunto de saberes e saber-fazer a 

respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração (DIEGUES, 2000, p. 30). 
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Sabe-se que muitas vezes o debate sobre comunidades tradicionais está relacionado às 

unidades de conservação3 para preservação da natureza4. Desta forma, foi também a partir das 

controvérsias levantadas entre as populações residentes em locais transformados em unidades 

de conservação que a noção de população tradicional se constituiu no Brasil (PRADO, 2012, p. 

175).  

Na década de 1980, houve intensos debates sobre populações humanas que habitavam 

em áreas protegidas, assim, o termo população tradicional passou a ser reconhecido. Esses 

grupos ao longo dos anos vêm lutando pelos seus direitos.  

O termo se transformou num importante instrumento estratégico nas lutas por justiça 

social (LITTLE, 2001) dos povos que reivindicam seus direitos, sobretudo, quando suas terras 

se encontram ameaçadas por projetos desenvolvimentistas. Inicialmente, a categoria população 

tradicional se referia aos seringueiros e castanheiros da Amazônia. No entanto, o termo 

expandiu-se e passou a abranger outros grupos (CUNHA e ALMEIDA, 2001). 

Assim, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), criado no ano 2000, 

não apresenta uma definição conceitual do termo, mas já aponta para a existência desse tipo de 

categoria social. Como podemos ver no art.4°, parágrafo XIII, que descreve o seguinte objetivo: 

“XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

                                                           
3
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), unidade de conservação é definida como: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000, art. 1º, I). De 

acordo com Lobão (2010), as primeiras unidades de conservação no Brasil foram os jardins botânicos do século 

XIX destinados ao lazer das classes altas. O instrumento que instituía as áreas de proteção foi o primeiro código 

florestal de 1934 que criou as categorias de parque nacional, estadual, municipal e as florestas nacionais. No ano 

de 1965, o novo código florestal (lei 4.771 de 18/09/1965) definiu as normas para a proteção da vegetação e 

critérios para sua exploração. Em 2000, esse código florestal é complementado pela lei 9.985 de 18/07/2000 que 

regulamenta o art. 225 da constituição federal que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza SNUC, após tramitar no congresso por oito anos. 
4
 De modo um pouco arbitrário, poderíamos assinalar como um momento crucial para o surgimento das 

preocupações com a preservação da natureza o que ocorreu no século XIX nos Estado Unidos, com a noção de 

preservação da wilderness (natureza em seu estado selvagem) (LITTLE, 2001). Afim de preservar a vida selvagem 

os preservacionistas propuseram a criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872, na cordilheira dos Grand 

Tetons. Segundo Diegues, a criação do parque estava orientada pela ideia de que mesmo que a biosfera fosse 

totalmente transformada, domesticada pelo homem, poderiam existir pedaços do mundo natural em seu estado 

primitivo, anterior à intervenção humana (DIEGUES, 2001, p. 13). De acordo com Diegues (2001), no Brasil um 

grande impulso para a criação de unidades de conservação ocorreu nas décadas de 70 e 80. No entanto, para 

Martins (2012), foi com a difusão da noção de desenvolvimento sustentável na ECO 92 que o debate sobre 

populações humanas e unidades de conservação começaram a ganhar contornos na política de criação de espaços 

protegidos no Brasil. 
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respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente” (BRASIL, 2000, p.3).  

Em uma das diretrizes apontada pelo SNUC no art. 5° lê-se o seguinte: “X -– garantir 

às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais 

existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa 

indenização pelos recursos perdidos” (BRASIL, 2000, p.4).  

Segundo Almeida (2008), embora a categoria população tradicional tenha obtido 

reconhecimento na instituição do SNUC, “isso não significou um efetivo reconhecimento das 

reivindicações encaminhadas pelos movimentos sociais e não possibilitou a resolução dos 

conflitos em torno da apropriação e de uso comum dos recursos naturais” (ALMEIDA, 2008, 

p. 25).  

Dessa forma, de acordo com Almeida (2008),  

Em dezembro de 2004, por pressão dos movimentos sociais, o Governo Federal 

decretou a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais com vista a implementar uma política nacional especialmente dirigidas 

para estas comunidades (ALMEIDA, 2008, p.26).  

Desta maneira, ainda segundo Almeida,  

A expressão “comunidades”, em sintonia com a ideia de “povos tradicionais” 

deslocou o termo “populações”, reproduzindo uma nova discussão que ocorreu no 

âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) nos anos de 1988-89 

(ALMEIDA, 2008, p.27)  

De acordo com Castro e Oliveira (2016, p.53), “essas discussões no âmbito da OIT 

questionaram o termo “populações” em função do seu critério geográfico para sua definição”.   

Assim, três anos depois da criação da Comissão, através do decreto federal no. 6.040, 

de 07 de fevereiro de 2007, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) que traz a seguinte definição de povos e 

comunidades tradicionais.  

os povos e comunidades tradicionais compreendem grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 

2007).   

Nesse sentido, o decreto apresenta o princípio e a consolidação da autodeterminação 

para o reconhecimento da população tradicional.  
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Assim, é importante reconhecer que uma comunidade tradicional tem uma 

especificidade no seu modo de vida e na sua cultura mesmo inserida no modo de produção 

capitalista e que não se encontra em um estado estático, mas num processo dinâmico em 

constante transformação.  

Portanto, a discussão abordada aqui buscou mostrar que mesmo que uma comunidade 

tradicional tenha adquirido hábitos « modernos » ou do meio urbano, essas populações 

continuam mantendo a sua cultura e seus traços singulares.  

2.4.A PESCA EM ZACARIAS 

A pesca é um dos traços que define a comunidade tradicional de pescadores de Zacarias. 

Segundo Diegues (1983), a pesca artesanal caracteriza-se por duas formas: 1. pela produção 

pesqueira de autossubsistência; 2. pela produção pesqueira realizada dentro dos moldes da 

pequena produção mercantil. Aqui trabalharemos com a definição da segunda forma. 

Pesca realizada dentro dos moldes de pequena produção mercantil. A principal 

característica dessa forma de organização é a produção do valor de troca em maior ou 

menor intensidade, isto é, o produto final, o pescado, é realizado tendo-se em vista a 

sua venda. O processo de trabalho se organiza dentro da unidade familiar (nuclear ou 

extensa) ou grupo de vizinhança, a tecnologia se caracteriza pelo baixo poder de 

predação, e o nicho ecológico explorado é relativamente restrito. A captura do pescado 

se realiza com instrumentos de produção (redes, espinhéis, canos, etc), de propriedade 

familiar ou individual, sendo a apropriação do produto regida pelo sistema de partilha 

ou quinhão. Da pesca, retiram a maior parte de sua renda, ainda que sazonalmente 

possam exercer atividades complementares (DIEGUES, 1983. p. 154). 

Podemos ver esta definição também em Cardoso (2001, p.36), para quem a pesca 

artesanal refere-se a de “uma pesca realizada com tecnologias de baixo poder de predação, 

levada a cabo por produtores autônomos, empregando força de trabalho familiar ou do grupo 

de vizinhança”. De acordo com Diegues (1999), os pescadores artesanais são aqueles que, sendo 

autônomos, ou trabalhando sozinho ou em parcerias, participam diretamente da captura, usando 

instrumentos relativamente simples.  

Nesse sentido, o município de Maricá era um dos mais conhecidos pela pesca lagunar e 

artesanal praticada em seu território. No ano de 1940, os 200 pescadores de Maricá produziam 

o equivalente a 1/3 do total da pescaria na costa fluminense (MELLO; VOGEL, 2017). Nos 

últimos anos do séc. XIX a principal renda do município era a pesca. Segundo Lamego 

A maior parte destas pescarias, efetuadas nas lagunas ou nas proximidades da praia, 

revelam a importância do pescador das restingas como fator econômico e biológico, 

não somente para a população do Rio de Janeiro, mas para toda a zona servida por 

esse Entreposto. Notável entre todas é a produção de Maricá, com mais de um terço 

do total fluminense, embora o valor monetário de sua exportação de peixe, seja 
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inferior ao de Cabo Frio onde espécies melhores são colhidas (LAMEGO, 1974, p. 

237). 

No município havia diversas comunidades pesqueiras, no entanto, as principais 

comunidades estavam localizadas em Zacarias, Barra de Maricá, São José de Imbassaí, 

Araçatiba, Guaratiba, Cordeirinho e Bambuí, havendo também a comunidade de Itapeba, Vila 

e Ponta Negra de acordo com Coyunji (2009).  

 

Figura 4 - Mapa com as comunidades pesqueiras tradicionais do sistema lagunar de Maricá, a partir de informações 

da SERLA em 1986. Fonte: (GOMES apud. COYUNJI, 2009, p. 99). 

A maioria das comunidades pesqueiras do município de Maricá estavam abrigadas na 

restinga de Maricá. Muitas dessas comunidades foram retiradas do seu local de moradia para 

dar lugar ao parcelamento de terras, o que resultou na redução da atividade pesqueira e na 

absorção dessa mão de obra em atividades terciárias como a construção civil. 

Em uma entrevista concedida a revista A Nova Democracia, um pescador relatou a 

abundância da pescaria na lagoa para os pescadores e o Rio de Janeiro antes da abertura da 

Barra.  

A lagoa era muito rica: dava camarão, curvinota, cará, anchoveta, parati, robalo. A 

gente aqui foi criada na base da savelha (espécie de peixe). Dava tanto peixe que 

Maricá abastecia o Rio, era pra toneladas, hoje quando muito se consegue umas 

curvinotas e não dá 40 quilos (A Nova Democracia, 2010).  

No município havia uma grande fartura de pescado. No entanto, no ano de 1952, 

começou o declínio dessa fartura que foi seguido por expulsões de pescadores de suas casas, 

destruições de grandes porções de terra da restinga e o avanço dos loteamentos na região 
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(MELLO, 2017). A pesquisa de campo realizada por Marco Antonio da Silva Mello (2017) na 

comunidade de Zacarias para elaboração de sua tese de doutorado apresenta diversas narrativas 

dos pescadores sobre o tempo de abundância e escassez do pescado.  

Entretanto, a pesca teve seu momento de calamidade no ano de 1975, quando houve 

uma grande mortandade de peixes nas lagoas de Maricá que durou 4 anos. Mello e Vogel 

relatam assim esse trágico momento para o município de Maricá:  

Aos 28 de agosto, fria manhã de inverno, a lagoa despertou coberta de peixes mortos. 

Quando o sol terminou de dissipar a névoa e seus raios multiplicaram as reverberações 

prateadas em toda a superfície, como se esta não fosse mais do que um imenso espelho 

estilhaçado, os pescadores tiveram certeza de que o espectro da fome tinha começado 

a rondar (MELLO; VOGEL, 2017, p. 25).  

Houve um grande alvoroço entre os pescadores e técnicos que atribuíam diversas causas 

para tal tragédia. Uma das causas bastante proferidas entre os pescadores era a abertura da barra 

de emergência (MELLO; VOGEL, 2017).  

Segundo o consenso geral, não se podendo mais abri-la, pois no lugar apropriado para 

tanto a prefeitura municipal construíra uma estrada, tornava-se impossível renovar as 

águas do sistema. A este fato se atribuía não só a escassez de peixe em tempos recentes 

como também a atual mortandade, que acabara por aniquilar o pouco restante 

(MELLO, VOGEL, 2017, p.27).  

Esse processo de abertura da barra consiste na abertura de um canal entre a lagoa da 

Barra e o mar, possibilitando dessa forma a renovação das águas e a circulação dos peixes. A 

abertura da barra era feita incialmente pelos próprios pescadores (MELLO; VOGEL, 2017, p. 

90), levando em consideração fatores naturais como lua, chuvas, marés, ventos e correntes 

marinhas. Essa abertura da barra tinha algumas restrições a serem seguidas como a quantidade 

de vezes que ela poderia ser aberta durante o ano (deveria ser aberta uma ou mais vezes caso 

fosse necessário), e deveria coincidir com o período de desova do camarão e os meses 

favoráveis para a abertura era de janeiro a início de maio (MELLO; VOGEL, 2017).   

Essas aberturas eram importantes para que houvesse o escoamento das águas, como 

demonstra Lamego. A estes fatores geológicos é que deve a Maricá suas apreciáveis 

lavouras de cana e maior número de engenhos de açúcar e de aguardente do que os 

outros municípios do mesmo quadro geográfico litorâneo, bem como as grandes 

pastagens nas extensas faixas marginais à laguna. Entretanto, a eles também se devem 

as periódicas inundações que devastam essas preciosas planícies, somente aliviadas 

pela intermitente abertura de um canal no cômoro da lagoa da Barra. Canal precário e 

continuamente obstruído pelo mar que de novo o fecha, recompondo a restinga, o que 

levou o Departamento de Baixada a talhar na rocha da Ponta Negra uma saída perene, 

judiciosamente aproveitando o exemplo da natureza que nesta costa só permite 

embocaduras estáveis em pontos rochosos (LAMEGO, 1974, p 57-58). 

Abaixo imagens da abertura da Barra. 
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Figura 5 - Processo de abertura da barra. Fonte MELLO; VOGEL (2017, p. 357). 

 

Figura 6 - Foto aérea da Barra aberta. Fonte: MELLO; VOGEL (2017, p. 361). 

No entanto, a prefeitura municipal de Maricá deu início à abertura do canal de Ponta 

Negra, o que dificultou a abertura de barras emergenciais. Essa abertura suscitou divergências 

entre os povoados vizinhos como bem relata Mello e Vogel (2017). 

Aos seus olhos, a barra permanente constituída pelo canal de Ponta Negra estava 

associada ao fracasso da pesca na região. Quando os de Guaratiba, Barra de Maricá, 

São José do Imbassaí, Praia Grande, Saco da Lama e Zacarias se referiam a este fato, 

constatavam com amargura que, por terem cedido aos desejos de seus vizinhos, se 

haviam tornado cúmplices da decadência das pescarias e, portanto, do seu próprio 
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empobrecimento. O canal tinha sido para eles um autêntico presente de gregos. Nos 

termos do modo de vida da região, uma escolha desastrosa para todos, afetando até 

mesmo os que mais tinham esperado beneficia-se com sua abertura. Recebido, 

inicialmente, como uma dádiva, esse investimento trouxera consigo a discórdia, 

envenenando as relações entre os povoados, acentuando diferenças, suscitando 

acusações e disseminando, entre todos, um clima de mútua suspeição, cujos indícios 

se encontravam por toda parte (MELLO; VOGEL, 2017, p.28).   

Dessa forma, a abertura desse canal de Ponta Negra provocou a redução da pesca no 

município, pois tornou-se difícil encontrar peixes na lagoa, embora se encontrassem peixes 

menos nobres como bagres e acarás. Esse declínio da pesca no município levou os pescadores 

mais novos a procurarem outras atividades ou irem pescar em outras lagoas.  

Entretanto, em 1976, ocorreu uma nova mortandade de peixes e a FEEMA constatou 

que o baixo índice de oxigênio na lagoa havia provocado esse novo episódio. No entanto, os 

pescadores atribuíam esta mortandade de peixes aos tratores da companhia que estava retirando 

areia das lagoas. Ao mesmo tempo em que os pescadores sofriam com essas mortandades de 

peixes outro problema também se apresentava: o projeto de construção da cidade São Bento da 

lagoa que implicava na remoção de dezenas famílias de Zacarias. Ao longo dos anos a 

abundância de pescado que havia nos anos 40 no município foi se reduzindo e, 

consequentemente, o número de pescadores também.  

No entanto, há ainda alguns núcleos remanescentes de comunidades pesqueiras no 

município localizados em Araçatiba, São José de Imbassaí, Itapeba, Zacarias, Barra de Maricá, 

Guaratiba, Bambuí Cordeirinho e Ponta Negra (GOMES apud. COYUNJI, 2009, p.100). Um 

dos mais expressivos é o da comunidade de Zacarias, como aponta Gomes.  

A comunidade de Zacarias é a mais expressiva comunidade pesqueira do entorno do 

ecossistema lagunar de Maricá. Localizada na Área de Proteção Ambiental de Maricá, 

ocupando uma faixa de cerca de 100m de largura, entre o Boqueirão, a ponta do Capim 

e a estrada que corta a APA, formando um arco ao longo da margem da lagoa. 

(GOMES apud. COYUNJI, 2009, p.100). 

  

2.5. A COMUNIDADE DE PESCADORES TRADICIONAIS DE ZACARIAS 

Na comunidade de Zacarias pratica-se a pesca lagunar que já foi muito admirada e 

importante na economia de Maricá.  A pesca era uma das principais rendas do município na 

década de 1940 e contribuía com um terço de toda produção do Rio de Janeiro (BRUM, p. 82, 

2016), conforme visto anteriormente. Dessa forma, é importante trazer o processo de formação 

da comunidade de Zacarias no município de Maricá. 
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O nome Zacarias vem de um índio cristão que viveu na região. A praia que leva esse 

nome indígena está situada no município de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, e dentro de 

uma Unidade de Conservação de tipo APA (Área de Proteção Ambiental). 

Como apontam Mello e Vogel (2017), 

Zacarias é nome de uma praia às margens da Lagoa de São José – o Lago Grande, 

numa enseada que se estende da Ponta da Pedra à Ponta do Capim, uma língua de 

areia rasa, suavemente arqueada laguna a dentro, onde forma duas coroas submersas. 

E Zacarias chama-se, também, a aldeia dos pescadores que vivem nesse lugar, a 

maioria deles portadores de sobrenome Marins (MELLO; VOGEL, 2017, p.225). 

Formada por um ecossistema de restinga e localizada entre as margens do Lago Grande 

ou Lagoa de Maricá e o mar, a comunidade é formada, principalmente, por pescadores 

tradicionais originários das famílias Marins, Marques e Costa.  

Mello e Vogel (2017) relataram em seu livro Gente das Areias o que chamam de saga 

de Juca Tomás – José Antonio Pinto de Marins – um dos seis filhos do casal Tomás Velho e 

Rita, moradores da praia de Zacarias. Juca Tomás era dono de um armazém, no bairro de 

Guaratiba, que abastecia diversos povoados da restinga. Este era casado com seis mulheres que 

lhes deram no total 31 filhos.  

Com o armazém Juca Tomás adquiriu alguns patrimônios como casa, canoa, cavalos, 

redes e remos. A pesca era uma das atividades que fornecia a principal renda do comércio. Em 

época de escassez na pesca as mulheres e crianças teciam redes que eram comercializadas no 

armazém.  

Com o declínio do armazém no final da década de 30, Juca Tomás reuniu todos os 

parentes, entre eles, mulheres, filhos, irmãos, primos, cunhados e concunhados para realizar a 

divisão de seus bens. Foram distribuídos a casa que morava na praia de Zacarias, as canoas, os 

remos, os cavalos e a casa grande – o armazém.  

Assim, Juca Tomás faleceu no dia 22 de agosto de um ano que pode ter sido o de 1936 

(MELLO; VOGEL, 2017). Logo após sua morte, os herdeiros do armazém encerraram as 

atividades deste e decidiram morar na praia de Zacarias. Outros familiares também tomaram a 

decisão de morar na praia. Dessa forma, o núcleo familiar dos Marins foram se constituindo em 

Zacarias.  

No entanto, as casas dos Marins não eram as únicas em Zacarias havia também a dos 

Marques. Assim, “embora os Marins não estejam apenas na Zacarias, e não sejam a única 
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família do assentamento, pode-se dizer que constituem o seu mais denso núcleo de parentesco, 

transformando-o, desse modo, no centro de gravidade dessa gente das areias” (MELLO e 

VOGEL, 2017, p.124) 

 

 

Figura 7 - Área que abrange a Lei da APA e a localização da comunidade pesqueira de Zacarias. Fonte: Movimento 

Pró Restinga, 2016.  

A comunidade tradicional de pescadores de Zacarias reside neste território ao menos 

desde 1797, tendo sido registrada pela Ordem Beneditina5. A área que hoje habitam os 

moradores de Zacarias e que abrange a APA de Maricá foi concedida como sesmarias aos 

monges do Mosteiro de São Bento. Esses chegaram ao Brasil no final do século XVI e 

construíram seu patrimônio devido as doações de bens. Em 31 de outubro de 1635, o território 

que abrange de Itaipuaçu a Ponta Negra foi concedido aos padres pelo governador do Rio de 

Janeiro Rodrigo de Miranda Henriques (BRUM, 2016). 

                                                           
5 Dada a complexidade dos eventos encontra-se no final do capítulo um quadro com o resumo dos dados históricos 

da ocupação da fazenda São Bento da Lagoa 
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Figura 8 – Mapa do Mosteiro de São Bento registrado com a localização da comunidade Zacarias. Fonte: Relatório 

de Violações de Direitos Humanos na Comunidade Tradicional de Zacarias, Maricá/ALERJ, (2016, p. 24).  

Através dessas doações, os Beneditinos de Maricá possuíam o maior latifúndio do 

município. Dessa forma, devido ao fato da área ser bastante extensa havia dentro da fazenda 

outras pequenas fazendas e sítios com diversos tipos de mão de obra. Sob a administração do 

Frei João de S. José Paiva, a fazenda viveu seu apogeu (BRUM, 2016). Ali se cultivava cana 

de açúcar, se produzia açúcar e havia uma pequena criação de gados. Além disso, a fazenda 

também possuía, de acordo com Mello e Vogel (2017), uma capela, roças, pastagens, engenhos 

e senzalas com alguns escravos.  

No entanto, logo após a morte do Frei João de S. José Paiva, a fazenda São Bento passou 

para a administração de dona Jordina Maria da Conceição, que obteve seu domínio útil em 

1881, por aforamento, da Abadia de Nossa Senhora de Mon. Serrat do Rio de Janeiro (PINTO, 

2008, p.70). Assim, a fazenda entrou em decadência e as únicas atividades que continuaram 

existindo na fazenda eram a pesca, a lavoura e a fabricação de carvão (MELLO; VOGEL, 

2017). Com isso, em 1903, o domínio útil da fazenda passou para o Cel. Joaquim Mariano 

Álvarez de Castro Junior e sua esposa Isabel França Álvarez de Castro.  

Estes transformaram o domínio útil das terras em domínio pleno em 27 de setembro de 

1909. Em 1936, as terras foram herdadas por Joaquim Mariano de Azevedo de Castro que as 
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venderam, em 18 de novembro de 1943, para a Companhia Vidreira do Brasil (COVIBRA). 

Estabelecida no município de São Gonçalo, esta empresa tinha como um dos principais sócios 

Lúcio Thomé Feteira, que logo depois com a falência da companhia se tornou o principal 

proprietário da fazenda (MELLO; VOGEL, 2017). 

Esse ano de 1943 possui um significado importante na memória dos moradores da 

comunidade, como pude perceber durante a pesquisa de campo na comunidade e em algumas 

reuniões em que participei. Isso ocorre, pois é nesse ano, usualmente, que se inicia a “história 

de resistência” narrada pela comunidade, a partir dos conflitos iniciados então com o português 

Lúcio Thomé Feteira “O ano de 1943 é o ano em que inicia a luta pela nossa permanência. Já 

são três gerações lutando contra a nossa expulsão” (pescador).  

A narrativa abaixo apresentada por Mello e Vogel (2017) apresenta, de forma resumida, 

como era a relação dos pescadores de Zacarias com os beneditinos, Jordina e com os Castros, 

antigos proprietários da fazenda, em que estes permitiam os moradores de Zacarias construírem 

casas para seus filhos e filhas que iam se casarem. Em troca os proprietários da fazenda pediam 

peixes. Essa relação teve fim com a venda da fazenda para Lúcio Thomé Feteira. 

Os mais velhos contavam isso. Quando queriam fazer uma casa, para um filho, ou 

uma filha, que estivessem casando, eles iam lá na fazenda, em três ou quatro. Botavam 

roupa de domingo. Iam de chapéu, embaixo do sol forte, pela subida do caminho-das-

tropas, esse que sai ali da Ponta do Capim. Cada um levava o seu bastão; para ajudar 

na caminhada. Às vezes, era preciso espantar algum bicho ou matar uma cobra. Na 

fazenda, os padres vinham perguntar – “Por que vocês vêm com esses paus? ” Aí o 

pessoal explicava. Os padres, então, mandavam entrar, mas sem o bordão! Diziam 

para deixar encostado na parede, do lado de fora. Depois, davam o descanso; comida, 

água... coisa assim. Queriam saber como iam as coisas. A conversa adiantava. No fim, 

o pessoal chegava e perguntava se podia fazer uma casinha para o filho, ou a filha 

morar. Eles, então falavam que podia, mas que tinham que dar alguma coisa que fosse, 

um almoço de peixe cada tanto. O pessoal prometia dar. Então, voltava para cá mas 

ficava indo lá, levar a pescaria do sábado, para os padres. Era só isso a obrigação dos 

pescadores. Juca Tomás já não! Como tinha comércio, pagava algum dinheiro aos 

padres; igual a todo mundo que tinha venda nas terras deles. Com Jordina continuou 

a mesma coisa. De primeiro ela morava lá com o padre. Depois ficou tudo para ela, 

no mesmo sistema. Ela foi amigada com o Castro, parece, depois da morte do padre. 

E foi ela que passou a fazenda para ele, mais tarde. No tempo do Castro, o pessoal 

continuou indo lá pedir licença para fazer as suas casas. Ele deixava, mas dizia sempre 

que tinha que dar alguma coisa para ele, porque ele pagava os impostos por aquilo 

tudo. O pessoal, então, concordava. Não pagavam com dinheiro, que ninguém tinha, 

quase nunca, mas levavam peixe. E assim foi indo...[...] Por volta de 1932, a Vidreira 

começou a andar por aqui. Depois o Joaquinzinho veio e disse que ia vender para eles, 

mas que não tinha problema. Ele falou que a gente podia ficar, porque a Companhia 

só tinha interesse em contar lenha para a fábrica dela. Isso já era na época de guerra. 

Depois o Feteira apareceu com a companheira dele, a cavalo... E disse que era o novo 

dono. Mais adiante veio uma turma – o Queiroga, português, capataz da Companhia; 

Nilton, empregado do Feteira; o doutor Francisco, advogado deles; o presidente da 

Colônia [de pescadores], Francisco Sabino; e o Chico Nogueira, que era fiscal da 

prefeitura. Eles pararam na casa de comércio de Moçozinho. Falaram com ele. 

Disseram que ninguém precisava ter medo. Só iam abrir uma estrada, acompanhando 
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o combro da lagoa, sem mexer com os pescadores. Henrique, “Inácio”, Domingos e 

Evaristo estvam lá e ouviram a conversa. Mas, depois, veio o trator com o Queiroga 

na frente, comandando o traçado. Aí começaram os problemas... (MELLO e VOGEL, 

2017, p. 285-287).  

  

 

 

Figura 9 - Vista panorâmica de Zacarias, do Morro da Ponta da Pedra, na direção do Oeste. Fonte: MELLO; 

VOGEL (2017, p. 237). 

Mello e Vogel também relatam como Feteira – o sócio da companhia vidreira que com 

a falência desta se tornou o principal proprietário da fazenda –surgiu na comunidade e anunciou 

que havia adquirido a fazenda. 

Há mais de 30 anos, num dia que acabou por torna-se sombrio para a memória local, 

viera pela restinga, dos lados de São José do Imbassaí, um cavaleiro. Estava 

acompanhado de uma mulher, igualmente a cavalo. Ambos usavam trajes de montaria 

e alguns pretendem saber que a dama era loura, o que outros contestam. O certo é que 

foram chegando, pelo ombro da lagoa. Vinham devagar, como quem está a passeio. 

Não se detiveram muito em Zacarias. Nem mesmo chegaram a apear-se. Do alto do 

seu cavalo, o homem, cujo rosto corado os mais velhos diziam recordar-se bem, 

comunicou aos circunscitantes que estava inspecionando sua propriedade, pois havia 

comprado aquelas terras, com a Fazenda São Bento. Percebia-se nele um sotaque 

carregado. Sorridente, preocupara-se em tranquilizar os pescadores. Nada haveria de 

acontecer-lhes. Podiam continuar morando ali e prosseguir nos seus afazeres, como 

sempre. Elogiou a beleza do lugar e depois partiu, com sua companheira, pelo mesmo 

caminho por onde havia chegado. Muito tempo se passou, quase 35 anos, até que um 

dia apareceram uns homens dizendo que os pescadores deviam abandonar a Zacarias, 

porque não tinham direito à terra. Receberiam uma indenização pelas benfeitorias. 

(MELLO e VOGEL, 2017, p.173) 
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Assim, a promessa feita por Lúcio Thomé Feteira foi quebrada e este decidiu expulsar 

os pescadores de suas casas. A venda da fazenda trouxe diversos problemas para os moradores 

da área, como mostra Sochaczewski (2004): 

Com isso, a COVIBRA apossou-se também da restinga de Maricá, iniciando uma 

sucessão de medidas que viriam causar graves degradações e a transformar 

radicalmente o ambiente. Grandes quantidades de areia (além de turfa) foram 

exaustivamente extraídas e transportadas pela antiga Estrada de Ferro Maricá para 

abastecer a vidreira em Neves, que também utilizava madeira da antiga fazenda como 

lenha em seus altos-fornos (SOCHACZEWSKI, 2004, p. 29).  

Nesse sentido, um pescador, que vivenciou algumas das tentativas de expulsão dos 

pescadores, relata que Feteira dizia para eles deixarem a vida de pesca e trabalharem para a 

companhia dele. Muitos se recusaram a isso. E foram esses que recusaram que criaram a 

Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ) para 

combater junto aos moradores locais e ambientalistas o avanço dos loteamentos na região e 

para proteger o ecossistema.  

 

Figura 10 - Sede da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ). Fonte: 

acervo pessoal (2018). 
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Figura 11 - Fachada do bar instalado na parte detrás da sede da ACCLAPEZ com data da criação da associação. 

Fonte: acervo pessoal (2018). 

Desde então, os conflitos foram acirrando-se na comunidade de pescadores. Entre os 

anos de 1950 e 1955, com o retraimento da arrecadação tributária no município, teve o início 

do loteamento na restinga decorrente do processo de expansão urbana, com pequenas vendas 

de lotes. Essa expansão urbana resultou na expulsão de pescadores da comunidade para dar 

espaço às ruas de terra vermelha e às casas de veraneio (MELLO e VOGEL, 2017).  

Porém, a maior transformação no território a ocorrer na restinga de Maricá era o 

empreendimento da Cidade de São Bento, para cerca de 90 mil habitantes. Em 1970, a 

Sociedade de Exploradores Agrícolas e Industriais S.A. (SEAI) comprou a Companhia Vidreira 

do Brasil (COVIBRA), que havia entrado em falência. E, em 1972, Lucio Thomé Feteira 

comprou da Cia Urbanizadora São Bento da Lagoa a SEAI e a hipotecou a São Bento 

Urbanização e Turismo Ltda para construir na área o projeto denominado de Cidade São Bento 

da Lagoa (FREIRE, 2015). 

Para realizar o projeto, Lúcio Thomé Feteira associou-se a uma empresa imobiliária e 

mineradora espanhola, a Westinghouse. Esse projeto seria desenvolvido pela empresa C&S 

planejamento Urbano Ltda., com consultoria do arquiteto Lúcio Costa. No laudo pericial do 

projeto é descrita a seguinte situação em relação à comunidade de Zacarias: 

1. Os pescadores não possuem quaisquer títulos capazes de lhes assegurar, seja a posse 

seja a propriedade dos seus terrenos; 2. Não podem sequer reivindicar as benfeitorias, 
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feitas sem autorização do legítimo proprietário Lúcio Thomé Feteira; 3. O projeto da 

Cidade de São Bento da Lagoa abrange a área de Zacarias, e sua execução, implica, 

necessariamente, na retirada dos imóveis; 4. As rústicas casas deveriam ceder lugar a 

um hotel de luxo, fruto do espírito de empreendimento de um homem com muita fé, 

humano e corajoso, que se dispusera a investir em região adversa; 5. Os moradores 

dessas casas só teriam a ganhar com isso, obtendo, de uma só vez, lotes urbanizados, 

casas de alvenaria, escritura quitada e luz elétrica, tudo que não tinham e deveriam, 

em sã consciência, prezar. E, a uma distância de 500 metros dali, ou seja, na Vila dos 

Pescadores (MELLO; VOGEL, 2017, p. 223). 

Dessa forma, para dar início à implantação desse projeto, em 1975, a Companhia, 

juntamente com apoio policial, sob as ordens de oficiais de justiça e através de alguns de seus 

funcionários, entrou na comunidade com tratores e derrubaram a primeira casa (MELLO; 

VOGEL, 2017). A partir desse episódio, os moradores se viram totalmente envolvidos em torno 

desse projeto. Assim, a pressão na comunidade foi se intensificando e muitos moradores, com 

medo da violência da Companhia, decidiram abandoná-la e se instalaram nas proximidades.  

Por outro lado, houve também aqueles moradores que optaram por defender a 

companhia e trabalhar para ela, abandonando a pesca por um emprego com carteira assinada 

(MELLO; VOGEL, 2017). Entretanto, também houve aqueles, principalmente os da família 

Marins, que se opuseram a companhia e decidiram lutar para permanecer em seu território e 

para que este não fosse reduzido. Diante dessa resistência, a comunidade de Zacarias ficou 

conhecida como “a aldeia dos irredutíveis”. 

Assim, como argumentam Mello e Vogel, 

Compreende-se, então, melhor do que nunca, a hierarquia moral estabelecida entre 

“os que se renderam, os que se venderam e os que lutaram”. O que estes últimos 

reprovam nos anteriores é, num caso, a passividade, e no outro, a aliança com os 

estrangeiros (“gente de fora”). Para “os que se renderam” vale o princípio de que não 

existe quantidade social e politicamente neutra no seio de uma comunidade. “Os que 

se venderam”, no entanto, são vistos como traidores, pois trocaram sua afiliação e 

posição no povoado como se fossem bens possuídos a título individual, isto é, 

mercadorias passíveis de uma troca vantajosa. (MELO; VOGEL, 2017, p. 273-274) 

Como visto, Zacarias já vinha tendo conflito com empreendimentos imobiliários desde 

o final de 1950, mas foi na década de 70 que os moradores recorreram a medidas legais contra 

o avanço da especulação imobiliária. Em 1979, trinta e sete pessoas impetraram um mandato 

proibitório contra a SEAI (Sociedade de Explorações Agrícolas e Industriais S.A.) alegando 

sua condição de pescadores ameaçados pela colocação de tratores e abertura de caminho entre 

as casas. De acordo com Mello e Vogel (2017), esse episódio ficou conhecido como “a luta do 

tostão contra o milhão” Esta foi uma frase dita pelo advogado dos pescadores ao aceitar a causa, 

pois os pescadores não eram somente contra a companhia, mas também contra o executivo e o 

legislativo municipal que apoiavam o empreendimento (MELLO; VOGEL, 2017). 
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Nesse mesmo ano, no entanto, Maricá sofreu uma nova mortandade de peixes. Tal 

evento foi questionado pelos pescadores, que argumentaram que ele era o resultado da operação 

das máquinas da companhia. Assim, a SAPLAM entrou com uma ação questionando essa 

mortandade, o que resultou numa liminar de suspensão das licenças para novos lotes e 

responsabilizando os envolvidos. A esse respeito, Mello e Vogel afirmam que  

Por negligência e omissão, eram responsabilizados os governos federal, estadual e 

municipal, além de três companhias loteadoras. Na esfera municipal, o prefeito; na 

estadual, a Fundrem, a Feema e a Ceca; no âmbito federal, o IBDF, a sudepe, o DNOS 

e a Embratur respondiam às acusações de culpa do “cataclisma ecológico”. No 

domínio não governamental, figuravam como réus a Sociedade de explorações 

agrícolas e industriais (SEIA), isto é, Lúcio Thomé Feteira, além de Augusto B.F. do 

Valle, corretor, e J. Pimenta S.A. (MELO; VOGEL, 2017, p.201). 

  Essa determinação foi comemorada na praça de Maricá, reunindo várias caravanas que 

vieram do Rio de Janeiro, Macaé, Búzios e Campos, que viam nela uma grande vitória da causa 

ambiental ou ecológica (MELLO; VOGEL, 2017). No entanto, essa liminar foi suspensa pelo 

juiz da 5° vara Federal. Tal decisão, de acordo com Mello e Vogel (2017), gerou uma nova 

ofensiva dos empreendimentos imobiliários na área. 

  Assim, em 1989 Lucio Thomé Feteira realizou a promessa de venda para CK Almeida, 

com transferência de 50% em troca da realização de obras de infra-estrutura para dividir a área 

em lotes. Porém, em 2000 Feteira vendeu a área para a Terra Ouro Terrenos e Investimentos 

Ltda., que passou a assumir o termo de responsabilidade de preservação da área de floresta 

(FREIRE, 2015).   

Esta por sua vez, em 2006, vendeu a fazenda São Bento da Lagoa para o grupo luso-

espanhol Madrilisboa. Este pretende instalar na área um empreendimento imobiliário. A 

comunidade de Zacarias diante de tal projeto se vê novamente ameaçada de expulsão do seu 

território. Tal proposta será o foco de nossas discussões no próximo capítulo.  
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Figura 12 - Comunidade de Zacarias atualmente. Fonte: Movimento Pró-restinga (2015).  

O seguinte quadro elaborado por Coyunji (2009), apresenta dados históricos da 

ocupação da fazenda São Bento da Lagoa. 

 

Ano   

1635 Governo Rodrigo de Miranda Henriques doa a sesmaria aos beneditinos, 

em 31 de outubro; 

1675 Mosteiro São Bento compra a Sesmaria dos Mourões; 

1675 Escritura de venda de D. Isabel Pedrosa ao Mosteiro de são Bento; 

1848 Certidão da sesmaria de Frei Romano ratificando as terras; 
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1856 Declaração de terras que o Mosteiro de São Bento possui na freguesia de 

Maricá; 

1874 Realização da escritura de limites de terras entre o Mosteiro de São Bento 

e Dona Bárbara Rosado Paraíso; 

1880 Escritura no Rio de Janeiro da venda que o Mosteiro de São Bento realiza 

para D. Maria Peliciana Custodia de Castro; 

1881 Dona Jorgina Maria da Conceição, que obteve o domínio útil da fazenda 

por aforamento, da Abadia de Nossa Senhora de Mont’Serrat do Rio de 

Janeiro 

1903 Escritura de venda por Dona Maria Jorgina de Conceição a Joaquim 

Mariano Álvares de Castro Junior que citava a lagoa brava como domínio 

útil; 

1913 Registro no cartório do Rio de Janeiro da venda de terras do Mosteiro de 

São Bento ao Coronel Joaquim Mariano de Castro Junior; 

1919 Registro de titulo, realizado em Niterói, de propriedade do Mosteiro São 

Bento; 

1919 Escritura de venda feita pelo Mosteiro de São Bento ao Coronel Joaquim 

Mariano Álvares de Castro Junior; 

1943 Joaquim Mariano de Azevedo e Castro vende a fazenda São Bento de 

Maricá a Companhia Vidreira do Brasil (COVIBRA); 
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1943 Diversas averbações na venda supracitada foram realizadas como para a 

Comercio e Indústria Atlântico S/A COMINAT; 

1948 COVIBRA arquiva a planta geral da Fazenda de São Bento; 

1970 Venda da Cia. Vidreira do Brasil a SEAI - Sociedade de Exploradores 

Agrícolas e Industriais S/A; 

1972 Lucio Thomé Feteira compra da Cia. Urbanizadora São Bento da Lagoa, a 

Sociedade de Exploradores Agrícolas e Industriais – SEAI; 

1976 Lucio Thomé Feteira hipotecou a São Bento Urbanização e Turismo Ltda., 

a área que resolveram designar. “ventura property” para a construção 

nesta de uma comunidade denominada Cidade de São Bento da Lagoa; 

1978 É cancelada a hipoteca que grava o imóvel acima descrito e termo de 

responsabilidade de preservação da floresta feita pelo Sr. Lucio Thomé 

Feteira; 

1984 Termo de obrigações da SERLA arquivado em cartório em nome Lucio 

Thomé Feteira; 

1989 Lucio Thomé Feteira realiza promessa de Venda para CK ALMEIDA com 

transferência de 50% em troca da realização de obras de infra-estrutura 

para divisão da área em lotes; 

2000 Lucio Thomé Feteira vende a propriedade para Terra Ouro Terrenos e 

Investimentos Ltda.; 
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2000 Terra Ouro Terrenos e Investimentos S/A averba ter conhecimento do 

termo de responsabilidade da preservação da floresta e do termo de 

obrigações. 

 

2006 A área é vendida ao grupo Luso-espanhol Madriilisboa. 

 

 

QUADRO 2 - Dados históricos da ocupação da fazenda São Bento da Lagoa. Fonte: COYUNJI (2009, p. 66). 
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3. HISTÓRIA DO CONFLITO: “BRIGA DE CACHORRO GRANDE” 

 O subtítulo deste capítulo é a fala de uma das minhas interlocutoras que sempre que se 

referia a maneira como ocorria o conflito dizia: “isso aí é briga de cachorro grande”. Assim, o 

presente capítulo tem por objetivo analisar de forma descritiva o conflito em curso, desde 2006. 

Enfatizando as características do projeto que pretende se instalar na área, as ações realizadas 

pelos diferentes atores sociais envolvidos no conflito e como se desenvolve essas ações.  

3.1 O PROJETO “COMPLEXO TURÍSTICO-RESIDENCIAL FAZENDA DE SÃO 

BENTO DA LAGOA” 

No ano 2000, Lúcio Thomé Feteira, proprietário da secular Fazenda São Bento, vendeu 

as terras ao grupo português Cintra que por várias vezes tentou a aprovação do plano de manejo 

para área, mas não obteve sucesso. Diante da tentativa frustrada, o grupo, por sua vez, no final 

do ano de 2006 vendeu a área ao grupo luso espanhol IDB-Brasil subsidiária do grupo 

CETYA/Aricam. O grupo atua no mercado de construção civil.  

A IDB é uma das empresas da holding CETYA, a qual por sua vez, opera na Espanha, 

fora da área de Navarra, através da Aricam onde é acionista majoritária. As empresas 

do conglomerado atuam no ramo da construção civil, na produção de cimento, blocos 

de concreto, xisto betuminoso e agregados da construção civil, mas não tem currículo 

em complexos turístico-residenciais na Espanha, na Índia ou na Polônia (países onde 

atuam). Em 2012, foram denunciados por formação de cartel para manipulação de 

preços na região de Navarra, na Espanha. (ECOSOL apud SOUZA, 2016, p. 4)  

No EIA da empresa consta a atuação de outras empresas na implantação do projeto 

Fazenda São Bento da Lagoa: Grupo ABACUS; Mayerhofer & Toledo Arquitetura, 

Planejamento e Consultoria Ltda; Azevedo Santos Ltda; M2A Engenharia e Consultoria Ltda; 

Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. 

O projeto que o grupo propõe para a área é o denominado “Complexo Turístico-

Residencial Fazenda de São Bento da Lagoa”. Segundo o site da IDB Brasil, o projeto pretende 

ser o melhor destino turístico na América Latina e um polo de formação em hospitalidade, 

inovação e tecnologia. 

 A empresa pretende instalar o empreendimento, como visto anteriormente, na antiga 

fazenda São Bento da Lagoa, localizada na restinga de Maricá próxima à praia, lagoa, restinga, 

dunas – dentro de uma Unidade de Conservação da Natureza (UC) definida como Área de 

Proteção Ambiental de Maricá, (APA Maricá-RJ).  
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      Figura 13 – APA de Maricá. Fonte: Site INEA. 

De acordo com os empresários da empresa IDB-Brasil, o projeto está estimado em 1,195 

bilhões de reais, podendo futuramente ter um investimento adicional de 1,3 bilhões de reais e 

irá ocupar uma área de 841 hectares com 8 km de praias. Com previsão de 10 anos para a sua 

concretização desde a apresentação do projeto final em 2012. No projeto proposto inicialmente 

em 2007 constava a ocupação de apenas 10% da área e a construção de moradias de luxo 

(condomínio, casas e prédios), marina privada com capacidade para 1.000 embarcações, 

grandes zonas desportivas (campo de golfe), spa, teatro, parque empresarial, piscinas, centro 

comercial, hotéis, para aproximadamente 95 mil habitantes (SOUZA, 2016). Entretanto, de 

acordo com Souza (2016) 

Em uma análise com softwares de geoprocessamento, (...) constatamos que a área a 

ser urbanizada e, consequentemente, ocupada era muito maior do que a apresentada. 

Pelo zoneamento criado pela legislação estadual, a chamada Zona de Ocupação 

Controlada (ZOC), onde o projeto afirmava que seriam feitas as construções, 

compreendia cerca de 21% da APA e a Zona de Preservação de Vida Silvestre 

(ZPVS), que o projeto pretendia não alterar, correspondia a quase 58%. Em síntese, a 

ocupação real que seria utilizada pelo projeto era na ordem de 42% e não 10% como 

os empreendedores afirmavam (SOUZA, 2016, p.100-10).  

Esse projeto inicial sofreu diversas modificações e no projeto apresentado ao INEA em 

2014 a empresa reduziu a área de intervenção, a quantidade de casas e prédios, retirou a 

construção da marina e ilhas artificiais e incluiu a comunidade de pescadores. Segundo Souza 

(2016), o projeto inicial vinha sendo modificado à medida que não conseguia aval judicial para 

ser implementado.  



58 
 

O projeto é voltado às classes média alta e classe alta constituído por um centro 

empresarial, quatro hotéis que juntos comportarão 1.100 quartos, condomínios de alto padrão, 

escola, creche, hospital, dois shopping centers, três clubes, um centro hípico internacional e um 

campo de golfe. 

 

Figura 14 – Último projeto apresentado pela IDB Brasil para a área em 2014. Fonte: Site IDB Brasil, 2014. 

Sobre a modificação do projeto, consta no EIA da empresa a seguinte afirmação: 

Em 2007 a IDB Brasil desenvolveu um estudo preliminar de ocupação do imóvel 

adquirido em dezembro de 2006, época em que a APA de Maricá ainda não possuía 

um Plano de Manejo. Este estudo priorizava aspectos técnicos e econômicos e previa 

a ocupação de grande parte da área da Fazenda. A preservação de ambientes naturais 

tinha a finalidade de apenas usufruir dos atributos locais, relacionados ao uso 

residencial e turístico. Esta concepção tornou-se pública em feiras imobiliárias na 

Europa. Tal veiculação repercutiu negativamente no Brasil, uma vez que carecia de 

uma análise aprofundada dos atributos ecológicos e aspectos de sensibilidade 

ambiental da área, gerando insegurança a respeito do futuro daquela área de Maricá. 

Em função disto, aquela concepção inicial de projeto foi descartada pelo 

empreendedor, sobretudo em vista da subsequente publicação do Plano de Manejo da 

APA. Por outro lado, a IDB Brasil, mudou sua estrutura societária, que resultou em 

uma radical reestruturação do empreendimento, incorporando ao mesmo as 

prerrogativas ambientais pertinentes. (RIMA, 2012) 

Dessa forma, o primeiro projeto elaborado pela IDB Brasil lançado em 2007 sofreu 

diversas críticas por parte da população e movimentos ambientalistas o que os obrigou a 

modificar o projeto. A empresa buscou diluir as críticas contrárias ao seu projeto inicial e o 

modificou buscando apresentar um projeto “mais sustentável” e que atendesse as demandas da 

população de Zacarias. 
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Segundo a empresa, esse novo projeto preza por um desenvolvimento sustentável da 

região contendo os seguintes aspectos: reposicionamento de estruturas prediais e instalações 

com objetivo de preservar áreas com maior qualidade ambiental, criação de corredores verdes, 

criação de uma reserva particular do patrimônio natural – RPPN, que é uma unidade de 

conservação de proteção integral, manutenção da comunidade de Zacarias e da regularização 

fundiária além de implementar melhorias urbanísticas, assegura também a oferta de empregos 

para os moradores da comunidade.  

O diretor executivo da IDB Brasil esclareceu que o empreendimento será sustentável 

com reutilização da água, estação de tratamento de esgoto e um centro de pesquisa. De acordo 

com o EIA da empresa, o empreendimento respeita o plano de manejo para a APA de Maricá e 

o plano setorial da área da restinga. 

A importância ambiental do imóvel requer das atividades ali implantadas a adoção de 

procedimentos condizentes com o que demanda a APA de Maricá, bem como também 

a rígida observância dos conteúdos do seu Plano de Manejo e demais legislações 

ambientais pertinentes. (RIMA, 2012) 

De acordo com os pescadores entrevistados e o presidente da ACCLAPEZ, essa 

mudança foi apenas no papel, pois mesmos após realizar essas alterações o projeto ainda inclui 

a destruição da histórica sede da associação de pescadores de Zacarias, fundada em 1943, o 

campo de futebol, a área de lazer e residências da comunidade. De acordo com o Movimento 

Pró Restinga, enquanto os empresários espanhóis vendem um "eco resort", propondo criar uma 

RPPN sobre Terras da União, eles omitem que irão desmatar 50% da restinga e suprimirão 70% 

da comunidade tradicional de pescadores.   

 

3.2 A COMUNIDADE PESQUEIRA DE ZACARIAS E A SURPRESA DA VENDA DA 

RESTINGA DE MARICÁ  

No final do ano de 2006, logo após a compra da antiga fazenda São Bento da Lagoa, a 

empresa deu início a sua atuação na região. Para impedir o deslocamento dos moradores da 

comunidade de Zacarias, os proprietários instalaram cercas em torno da restinga de Maricá, 

cancelas na entrada da comunidade de Zacarias, onde os moradores eram revistados e 

precisavam se identificar para entrar e sair da comunidade e também instalaram um contêiner 

da empresa que foi usado de escritório sem nenhum licenciamento aprovado o que provocou 

um momento de tensão na comunidade. Os moradores apenas souberam da venda da restinga a 

partir deste episódio e através dos jornais. A professora e representante do Movimento Pró-
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Restinga, Desirée Guichard Freire, na audiência pública de lançamento do Relatório de 

Violações e Direitos Humanos denunciou este episódio.  

Em 2006 a fazenda São Bento muda de proprietário, a restinga é cercada, são 

colocadas cancelas e o velho conflito dos anos 40, 50 e 70 emerge com toda força, 

guaritas, cancelas, proibições, incertezas e guardas no interior de Zacarias, então, de 

2006 para cá é um novo momento de um velho conflito (RIO DE JANEIRO, ALERJ, 

2016). 

Não houve nenhum comunicado sobre a venda da área como demonstra o depoimento 

da vice-presidente da ACCLAPEZ  

Esse empreendimento entrou aí e não nos avisou nada nem sequer realizou nenhum 

contato com a comunidade, não fez nenhuma reunião (DAS LUTAS, 2015).  

 De acordo com a reportagem do jornal A Nova Democracia,  

Quando a comunidade de Zacarias se viu cercada pela empreiteira proprietária da 

restinga o presidente da ACCLAPEZ — a associação comunitária — Vilson Corrêa 

contou com o apoio do CCM — Conselho Comunitário de Maricá, que agrupa mais 

de vinte entidades entre associações de moradores, sindicatos profissionais, 

cooperativas de serviços, professores universitários (UERJ e UFF) e Ongs — que 

imediatamente começou a organizar documentação para defender os direitos dos 

zacaeiros, bem como o ecossistema considerando que a área da restinga é Patrimônio 

Cultural — Comunidade Pesqueira Secular —, Ambiental — presença de vegetações 

de Restinga, integrante da Mata Atlântica (Reserva da Biosfera) —, Histórico e 

Arqueológico — sítios arqueológicos, históricos e sambaquis — e Científico — 

abriga espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; a área é uma das mais 

pesquisadas do país e é referência para os estudos científicos na formação de 

pesquisadores nas áreas de Geologia /Geomorfologia, Biologia, Geoquímica e 

Limnologia, entre outras. São mais de 500 trabalhos realizados por várias 

universidades, sobretudo pela UFRJ, UFF, UFRRJ e UERJ (A NOVA 

DEMOCRACIA, 2008) 
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    Figura 15 – Cercamento da restinga de Maricá pela empresa IDB Brasil. Fonte: Yasmim Mello, 2008. 

Quando houve esse episódio na comunidade, alguns pescadores foram até a entrada da 

comunidade e discutiram com os seguranças da empresa, argumentando que esta atitude era 

errada, pois eles estavam nas terras que lhes pertenciam. Alguns moradores foram até a 

delegacia juntamente com um candidato da oposição, que na época se posicionou contrário ao 

projeto, e registraram ocorrência contra a empresa. Na ocasião, o delegado se dirigiu até a 

comunidade e, ao chegar, registrou a denúncia, exigiu que fossem retiradas as cancelas e que 

fosse permitida a entrada e saída dos moradores. Diante do episódio e a evidência clara de que 

a empresa pretendia expulsar os moradores da comunidade da área, o presidente da 

ACCLAPEZ, recorreu à defensoria pública e entrou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça 

de Niterói denunciando a empresa por violação dos direitos dos moradores; e em maio de 2007 

a ACCLAPEZ obteve uma liminar obrigando a empresa a liberar o acesso à restinga. 
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Figura 16 – Restos das cercas implantadas pela empresa IDB Brasil na comunidade. Fonte: Relatório de Violação 

dos Direitos Humanos da ALERJ. 

 Diante desta atuação autoritária por parte da empresa, os moradores e os pescadores 

sentiram-se vulneráveis e com medo de serem expulsos e ter o seu modo de vida destruído. 

Relatos de pescadores demonstram esse sentimento de medo.  

Nós, pescadores, vem sofrendo essa ameaça porque as autoridades, elas ficam do lado 

do empreendimento. E as três esferas é a favor, é favorável ao empreendimento e nós 

estamos muito preocupados. E nós não estamos preparados para esse impacto que vai 

ser muito forte. [...] Eu me sinto perdendo meu espaço. (DAS LUTAS, 2015) 

Outro pescador também relata:  

O meu ganha pão é isso ali a pesca. Pesco o meu peixe ali vendo para o turista ali frito 

para o pessoal que vem aqui, peixe ensopado pirão, arroz vou lá no mar pescar o peixe. 

Tenho que pescar né? Sobrevivo disso desde garotinho meus pais também (pescador, 

entrevista ao programa de televisão SBT Rio, 2016). 
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Figura 17 – Contêiner da empresa na entrada da comunidade de Zacarias. Fonte: Acervo pessoal. 

 Mesmo após a retirada das cercas, o contêiner da empresa permanece no local como 

escritório. A partir desse episódio, uma série de desdobramentos foram se desenvolvendo. Este 

incidente foi bastante noticiado, e em uma reportagem ao jornal Extra, um pescador comentou 

o fato: 

Quando esse grupo internacional comprou a área, fez uma cerca de tela com arame 

farpado isolando a praia e a restinga. Ficamos sem poder pescar, sem ter acesso ao 

nosso meio de vida. A gente usa a vegetação da restinga para fazer artesanato, coletar 

ervas medicinais, recolhemos frutas para vender. É assim desde que me lembro, desde 

o tempo dos meus avós. Cada vez que vou ao Rio tentar resolver esse problema, um 

pedaço de mim fica lá, com a esperança de ver a especulação perder essa guerra 

(Extra, 19 de outubro de 2015).  

Segundo Pinto (2008), o engenheiro responsável pelo projeto alegou que nem os antigos 

proprietários e nem a intermediadora da venda, a prefeitura, informaram sobre a venda da área 

para os moradores da área de proteção ambiental.  

Diante dessas acusações de violações na comunidade, organizações da sociedade civil 

como APALMA, Movimento Pró Restinga e o Fórum de Pesquisadores da Restinga tornaram-

se parte integrante do conflito associando-se à comunidade em defesa do seu território e do 

ecossistema da restinga de Maricá, denunciando violações dos direitos humanos, exigindo 

transparência nos processos e assessorando juridicamente a comunidade. Desde então, a 
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comunidade e movimentos ambientais têm realizado ações para barrar o avanço da especulação 

imobiliária na região. 

 

3.3. O PLANO DE MANEJO 

Mesmo após esse episódio de constrangimento aos moradores da comunidade o 

empreendimento foi lançado, em maio de 2007, na feira de Madrid, na Espanha – com a 

presença de diversos políticos do município e do Estado. Esse episódio foi alvo de críticas e 

denúncias por parte do Ministério Público, como exposto na fala de Desirée Guichard na 

audiência do CDDHC da Alerj 

Em 2007 nós temos um quadro que é central para compreender isso, tá? O grupo 

espanhol então que compra a restinga leva todos os vereadores para a Espanha com a 

família para conhecer o empreendimento na Feira de Madrid, isso é amplamente 

noticiado, “Estadão”, O Globo, Ancelmo Gois; e coloca em dúvida qual a avaliação 

que esses governantes municipais e também estaduais vão fazer do empreendimento, 

será que vão ter lisura? Será que vão ter imparcialidade na hora de avaliar o 

empreendimento onde eles foram convidados, eles foram financiados para poder 

observar, estar naquela feira de Madrid? Então, essa imparcialidade ela foi 

questionada, já, pelo Ancelmo Gois, perguntando, chamando assim “Caravana 

Holiday”, é o nome que ele dá à notícia (RIO DE JANEIRO, 2016). 

A viagem de vereadores de Maricá à Espanha foi investigada pelo Ministério Público 

Estadual, como noticiado no jornal Extra. 

O Ministério Público estadual está investigando a viagem de oito dos dez vereadores 

da Câmara de Maricá à Espanha, no fim de abril, a convite de um grupo empresarial 

interessado em construir um megaresort no litoral fluminense. O grupo, que reúne 

empresários portugueses e espanhóis, adquiriu recentemente um terreno com oito 

quilômetros de extensão na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, cujo Plano 

Diretor está sendo concluído pelo governo do estado (Jornal O Extra, 18 de maio de 

2007) 

Dois meses após o lançamento do empreendimento na Espanha, em 19 de julho de 2007, 

a FEEMA propôs o zoneamento da APA de Maricá. Segundo Rovane (2010, p.54), “o mesmo 

é inconsistente, pois trata-se de uma cópia do Plano Diretor de 1995”. Isto demonstra que não 

houve um estudo atual.  O zoneamento proposto torna a área mais permissiva para a 

urbanização. Segundo a reportagem da Nova Democracia:    

Em julho de 2007 a CECA (Comissão Estadual de Controle Ambiental) em sua 

Deliberação Nº 4.854, de 19 de julho de 2007, torna a área mais permissiva de 

parcelamento e para tentar legitimar esse Plano de Manejo convoca a população para 

uma reunião pública onde apresentaria o Plano. Mesmo com a pouquíssima 

divulgação do encontro, o Movimento Pró-Restinga conseguiu lotar a plenária 

exigindo que o Plano fosse debatido e mostrando, então, os diversos pontos em que 

estes feriam leis federais e estaduais e desrespeitavam os interesses da comunidade de 

Zacarias. A CECA não conseguiu naquele momento a aprovação do Plano de Manejo 
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e ficou de voltar à cidade, para outra reunião, com um novo texto (Nova Democracia, 

2008). 

 Está reunião consta no site da prefeitura de Maricá como uma convocação para 

audiência pública de apresentação do plano de manejo para a APA de Maricá, no dia 08 de 

outubro de 2007. Entretanto, o site da SINDSPREV/RJ afirma que: 

O presidente da Feema (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente), Axel 

Grael, iniciou a reunião afirmando que ela não poderia ser chamada de "audiência 

pública" e que discutiria apenas o plano de manejo da área. "Não vamos tratar de 

nenhum empreendimento, até porque não há nenhum pedido de autorização para isso", 

disse. No entanto, a página da prefeitura na internet convocava para "uma audiência 

pública". 

Representantes do Movimento Pró Restinga afirmam que esta reunião tinha como 

propósito a ampliação física de duas áreas urbanizáveis na restinga: a ZOC C (Zona de 

Ocupação Controlada) e ZCVS C (Zona de Conservação da Vida Silvestre) e a ampliação da 

APA até a linha do mar para que dessa forma aumente a região e assim tenha mais área para 

liberar para uso urbano.  

De acordo com Desirée Guichard, 

A FEEMA elaborou rapidamente um zoneamento para a área sem diagnóstico que 

apresenta um “corte e cole” do documento de 1995 e aprova o zoneamento em 2007, 

em outubro ocorre uma audiência pública onde apresenta que pretende aumentar a 

área urbanizada. Dessa forma, eles ampliam a APA de Maricá até a praia. E, em 

dezembro o governador Sergio Cabral aprova o plano de manejo (RIO DE JANEIRO, 

2016).  

A elaboração desse zoneamento aconteceu sem a participação da comunidade de 

Zacarias, sem os representantes da comunidade cientifica e sem os movimentos ambientalistas 

da região como deve ser em Áreas de Proteção Ambiental de acordo com o SNUC, como 

veremos no próximo capítulo. 

A instituição desse plano de manejo sem estudos técnicos e desrespeitando diversas leis 

facilita a implantação do empreendimento na área. De acordo com Rovane, 

O Plano de Manejo não obedece a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Art. 268 

- Áreas de Preservação Permanente, a Resolução CONAMA 303, a Lei Estadual nº 

1807/91: “Art. 268 - São áreas de preservação Permanente: II - as praias, vegetação 

de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões rochosos e as cavidades 

naturais subterrâneas - cavernas; A Resolução CONAMA 303 de 2002 – Áreas de 

Preservação Permanente, protegem integralmente as dunas, Art. 3º inciso XI. O 

Decreto não está cumprindo também a Lei Estadual nº 1807/1991, Lei das Dunas, nas 

suas áreas está proibida os parcelamentos e as construções: • “Art. 1º - Ficam criados 

os “Parques das Dunas” em todo o Estado do Rio de Janeiro. • Art. 2º - Os parques a 

que se refere o artigo 1º deverão ter como área as regiões onde existirem dunas. • Art. 

4º- Não se permitirá o desmembramento, construção de prédios ou expansão de 

construções existentes nas áreas referidas no artigo 2º ” (ROVANE, 2010, p.56).  
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É um plano de manejo que deixa claro que está criando possibilidades para a atuação da 

empresa e constituindo um aparato político-jurídico para essa atuação (SOUZA, 2016).  

Portanto, mesmo diante de inúmeras críticas a esse plano de manejo, em 4 de dezembro 

de 2007, este foi aprovado pelo governador do Estado por meio do decreto n°41.048. A 

aprovação desse documento suscitou diversas ações por parte dos atores envolvidos no litígio 

como ações civis públicas, manifestações da sociedade civil e denúncias às leis que este 

documento inflige. 

Diante das arbitrariedades para a aprovação desse plano de manejo, entidades sociais 

envolvidas na defesa da restinga ajuizaram uma ação civil pública – n° 0029208-

19.2009.8.19.0031, em 2009, pedindo a anulação do decreto que institui o plano de manejo.  

Para dá maior embasamento nesse pedido, o Movimento Pró Restinga compilou 

diversos documentos para que o Conselho Comunitário de Maricá entrasse com ações no 

Ministério Público Estadual e Federal questionando a legalidade desse plano de manejo, para 

que não se repetisse em Maricá o que aconteceu nas APAs de Itaipu e Piratininga (Niterói, RJ). 

Nesses casos, toda a área foi parcelada, não sendo respeitada nem a Faixa Marginal de Proteção, 

ficando a pesca irremediavelmente comprometida em suas lagoas (A Nova Democracia, 2009).  

Segundo reportagem do jornal A Nova Democracia, o Movimento Pró Restinga junto 

com a comunidade realizou um vídeo que se encontra disponível no youtube denominado – 

“Restinga ameaçada” que busca retratar a importância da restinga, da comunidade e da 

importância ambiental desta região para o município de Maricá e dessa forma denunciar a 

tentativa de implantação do empreendimento na região.  

O Movimento Pró-Restinga ocupou um stand na Expo Maricá — uma feira de negócios 

e serviços — onde mostrou artesanato com produtos da restinga — taboa, sementes, etc. — 

feito pela comunidade de Zacarias e exibiu o vídeo “Restinga ameaçada” e fotos da área. 

Divulgando dessa forma a luta dos pescadores e agregando apoio de diversos segmentos da 

sociedade maricaense (A Nova Democracia, 2009).  

No entanto, em 25 de maio de 2010, foi aprovado pela Câmara Municipal de Maricá a 

Lei Municipal n°2331 que define o Plano Diretor Setorial da Restinga de Maricá. Esta lei altera 

o zoneamento da restinga permitindo o aumento da altura máxima estabelecida no plano de 

manejo. Como podemos ver no quadro abaixo em que compara a altura permitida no plano de 

manejo e no plano diretor setorial municipal. 
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  Figura 18 – Quadro comparativo do plano de manejo e o plano setorial municipal. Fonte: Parecer Técnico do 

GATE. 

A instituição do plano de manejo e do plano setorial forneceram mecanismos para que 

a empresa pudesse apresentar propostas turístico-imobiliária ao INEA (SOUZA, 2016).  

3.4. MÉTODOS DE COOPTAÇÃO 
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Diante das críticas ao empreendimento e às ações que vinham sendo realizadas para 

possibilitar a sua instalação, a empresa buscou formas de cooptar os moradores6.  De acordo 

com relatos de pescadores desde 2011, a empresa coage os moradores para convencê-los de que 

o empreendimento é um ótimo investimento para a comunidade de Zacarias. Há relatos de que 

agentes publicitários iam nas casas dos moradores apresentar o projeto e afirmar que o 

empreendimento traria benefícios para os moradores como oferta de saneamento básico e 

empregos nas instalações.  

 Esses relatos demonstram que há uma pressão da empresa com os moradores da 

comunidade que os intimidam e provocam constrangimento entre os moradores. Em alguns 

ofícios enviados ao INEA, ao Ministério Público Estadual e a prefeitura de Maricá foram 

relatados que os empresários espanhóis estavam diariamente na comunidade insistindo para que 

os moradores fossem favoráveis ao projeto.  Na entrada da comunidade onde há instalado um 

contêiner da empresa, segundo moradores e o relatório da CCDHC, havia antes mesmo de 

qualquer licenciamento banners e materiais publicitários do projeto do megaempreendimento. 

Ainda de acordo com o relatório do CCDHC ao iniciar a reunião na sede da ACCLAPEZ, 

No dia da diligência, no início da reunião que iniciaria a oitiva dos relatos, três 

funcionários ou representantes da IDB (duas mulheres e um homem) insistiram para 

entrar na sede da ACCLAPEZ e acompanhar a reunião, causando desconforto e 

revolta nas famílias de pescadores que queriam se reunir e relatar os problemas 

gerados pela empresa sem a vigilância ou presença de seus representantes, tendo em 

vista que tal presença constante, incômoda e por vezes ameaçadoras se mostrou 

justamente um dos cernes principais das denúncias feitas à CDDHC (CCDHC, 2015, 

p. 10-11).  

Os moradores denunciam que atitudes como essas provocam a sensação de insegurança 

e vigilância.  

Outros grupos favoráveis ao empreendimento também exercem pressões sobre a 

comunidade como o caso da associação de pescadores paralela à ACCLAPEZ, a AMORPEZ. 

Quando estive pela primeira vez na comunidade para iniciar a pesquisa perguntei a uma pessoa 

onde ficava a associação de moradores da comunidade – me referia à ACCLAPEZ – mas me 

orientaram até esta outra associação, a AMORPEZ. No caminho avistei a associação que 

procurava, mas segui até a que me indicaram.  

Essa associação também é bastante solicitada pelos meios de comunicação local para dá 

entrevista sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos que o empreendimento trará a 

                                                           
6 Ver também: GIFFONI, 2010. SOARES, 2012.  
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comunidade. Essas atitudes buscam criar consensos e legitimidade de que esta associação 

representa os interesses gerais da comunidade sendo favoráveis ao empreendimento.  

Para o presidente desta associação  

A pesca não tem mais incentivos, o subsídio municipal do defeso esse ano não vai ser 

pago. As famílias daqui, na verdade, não conseguem mais sobreviver dessa atividade. 

Assim, a maioria trabalha no comércio, na prefeitura. O local também não tem 

serviços nem transporte e o posto de saúde mais próximo fica a 12 quilômetros. Sem 

falar no problema da venda irregular de terrenos. Nós precisamos justamente do que 

esse empreendimento vai oferecer, saneamento, infraestrutura e principalmente 

empregos (Jornal O Fluminense, 2016). 

Essa declaração não é bem vista pelos pescadores da comunidade que afirmam que esta 

associação “tem por objetivo criar uma falsa impressão de concordância da comunidade com o 

megaempreendimento imobiliário e gerar notícias midiáticas positivas para a empresa e o 

projeto” de acordo com relatos presente no Relatório do CDDHC (CDDHC, 2015).  

De acordo com o CDDHC, quando a equipe da comissão da ALERJ foi até a 

comunidade averiguar a denúncia de violação de direitos humanos  

Dois homens membros da comunidade e que seriam ligados a esta recente associação 

se fizeram presentes à reunião e antagonizaram com as famílias de pescadores que 

compõem a ACCLAPEZ. Um dos senhores passou o restante da reunião de pé, 

filmando os presentes e as falas com seu telefone celular. (CDDHC, 2015, p. 12).  

Essa atitude buscava intimidar os moradores que estavam presente na reunião para que 

não denunciassem os impactos que a instalação do empreendimento causaria na comunidade.  

Houve alguns eventos realizados por esta associação em parceria com a IDB Brasil. 

Como a celebração do dia de São Pedro padroeiro dos pescadores na lagoa de Zacarias, a 

exposição: “Maricá: um olhar da natureza” na sede da AMORPEZ em comemoração ao dia 

mundial do meio ambiente.  

Foi realizado também um evento para a entrega da placa “amigo da pesca” 

homenageando o diretor executivo da empresa. Essa homenagem foi uma iniciativa da 

AMORPEZ e da Colônia Z-7 para celebrar a parceria destas com a empresa IDB Brasil. Neste 

evento, em entrevista ao jornal local Lei Seca Maricá, o diretor executivo afirmou  

A empresa é grata pelo apoio dado ao projeto, e especialmente pela disposição ao 

diálogo continuo com a AMORPEZ e a colônia de pescadores. Entendemos essa 

proximidade como uma confirmação de que desenvolvemos um empreendimento 

sustentável e integrado à comunidade e aos pescadores (LEI SECA MARICÁ, 2016).  
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Esses eventos em parceria com a empresa têm propiciado a promoção da empresa e uma 

tentativa de mostrar como o projeto é aceito pelos pescadores e moradores da comunidade.  

 

Figura 19 – Comemoração na comunidade de Zacarias ao dia de São Pedro padroeiro dos pescadores. Fonte: Jornal Lei Seca 

Maricá.  

Em entrevista ao jornal local Lei Seca Maricá o diretor executivo da empresa, declarou  

Sabemos a importância da pesca para a população de Maricá, principalmente de 

Zacarias, por isso apoiamos a AMORPEZ nas comemorações pelo dia de São Pedro. 

Uma das iniciativas propostas pelo empreendimento Fazenda São Bento da Lagoa 

será revitalizar a lagoa para resgatar a cultura da pesca artesanal (Lei Seca Maricá, 25 

de junho de 2017).  

A mídia local tem dado destaque a parceria da AMORPEZ com a empresa IDB Brasil. 

Segundo presidente da AMORPEZ, o empreendimento trará melhorias para os pescadores de 

Zacarias:  

O projeto irá contribuir para o desenvolvimento de toda região pela inclusão e geração 

de oportunidades para a nossa comunidade e também para a questão da revitalização 

da área degradada” (Blog Rosely Pellegrino, 3 de outubro de 2014). 

No entanto, pescadores contrário ao projeto afirmam que a implantação do projeto irá 

aumentar a poluição da lagoa e que a urbanização afetará áreas de brejo prejudicando o 

ecossistema da região. 

Esse tipo de pressão tem provocado constantes embates na comunidade entre os 

moradores que aderiram ao discurso de progresso para a região e os que permaneceram contra 
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a instalação do megaempreendimento. Ficando evidente o desgaste nas relações sociais devido 

as pressões exercidas pelos empresários.  

3.5. CONSOLIDAÇÃO DE FORMAS DE RESISTÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO DO 

TERRITÓRIO  

Várias manifestações foram realizadas no sentido de impedir a atuação da empresa. Uma 

das ações mais simbólicas de resistência da comunidade foi o abraço coletivo que moradores, 

pesquisadores, professores universitários, estudantes e movimentos ambientalistas realizaram 

na comunidade em frente à casa de Turquesa (80 anos). Esta presenciou na década de 70 a 

demolição da sua casa e o despejo do seu filho deficiente físico pela tropa de choque da polícia 

militar (MOVIMENTO PRÓ RESTINGA, 2015), para implantação de um projeto imobiliário, 

conforme visto no capítulo anterior. A casa de Turquesa encontra-se novamente na rota de um 

novo empreendimento. Caso o projeto seja implantado tanto a casa de Turquesa, quanto a sede 

da ACCLAPEZ será demolida para a instalação de vários prédios.  

Nesse evento os moradores denunciaram mais uma vez a tentativa de expulsão do seu 

território. Os moradores neste evento gritaram palavras de ordem “Fora, espanhóis”. Essa 

expressão tem sido bastante utilizado pela comunidade nas manifestações realizada contrárias 

ao empreendimento, fazendo alusão aos empresários/proprietários da área.  
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             Figura 20 – Abraço coletivo na casa de Turquesa. Fonte: Movimento Pró Restinga.  

 

          Figura 21 – Abraço coletivo na Associação de Pescadores de Zacarias. Fonte: Movimento Pró Restinga.  

Além dessa ação simbólica muitas outras ações foram realizadas para denunciar as 

práticas autoritárias praticadas pela empresa e o poder público. Foram enviados vários ofícios 
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com denúncias a diversos órgãos, como ao Ministério da pesca, à prefeitura de Maricá, ao 

Ministério Público Estadual e à Superintendência da Secretaria do Patrimônio da União.  

 A comunidade, juntamente, com outras entidades que lutam contra remoções 

promovidas por grandes empreendimentos realizaram um ato público em frente a ALERJ. Estas 

tinham por objetivo solicitar uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro, Jorge Picciani, para denunciar as ações das empresas no seu território.  Abaixo 

imagem de moradores da comunidade em frente a ALERJ. 

 

Figura 22 – Moradores da comunidade em frente a ALERJ. Fonte: Movimento Pró Restinga.   

A ACCLAPEZ e o Movimento Pró Restinga produziram também um abaixo-assinado 

repudiando o empreendimento e exigindo a criação do Parque da Restinga de Maricá. Esse 

parque seria uma unidade de conservação da natureza de proteção integral com a permanência 

dos pescadores.  

Em 15 de julho de 2014, ao receberam a notícia que a empresa havia protocolado o 

pedido de licença, imediatamente, a comunidade enviou um pedido ao INEA. Juntamente com 

um abaixo-assinado o pedido solicitava que não houvesse a liberação da licença prévia. Como 

forma de pressionar o órgão a comunidade realizou um ato em frente à sede do INEA.  
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Em meio a estes atos realizados a comunidade, os movimentos sociais e pesquisadores 

de diferentes universidades denunciaram à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

Cidadania da ALERJ as violações de direitos que vinham sofrendo na comunidade desde a 

venda da área para a empresa IDB Brasil.  

A comissão acolheu as denúncias e, no dia 25 de maio de 2015, esteve em Maricá para 

averiguar a situação da comunidade. A comissão foi composta pelo deputado estadual Flavio 

Serafini e diversos órgãos e entidades envolvidos na tutela de direitos coletivos como: o 

promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro; técnicos periciais do 

GATE; o Procurador da República do Ministério Público Federal; o ouvidor agrário do 

INCRA,; os representantes do Movimento Pró Restinga, APALMA e ACLAPEZ; o 

antropólogo Marco Antonio da Silva Mello do Laboratório de Etnografia Metropolitana-

LeMetro da UFRJ; moradores de Maricá e movimentos sociais.  

 

 

Figura 23 – Início da reunião com todos os presentes na sede da ACCLAPEZ. Fonte: Relatório de Violação 

dos Direitos Humanos na Comunidade tradicional de Zacarias, 2016. 

Na reunião as famílias de pescadores puderam falar sobre sua relação com o território 

de Zacarias. Contaram sobre as tentativas de expulsão da área que eles sofrem desde a década 

de 40, assim como os conflitos pelos quais já passaram pelo interesse do capital especulativo 

imobiliário. Relataram também o que significa essa nova tentativa de expulsão.  

Por conta de sua autoidentificação como comunidade tradicional e sua relação com o 

território da restinga, as famílias de pescadores artesanais presentes ao encontro 
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entendem que a implantação do megaempreendimento inviabiliza a sua existência 

cultural e sobrevivência física, tendo em vista que a suposta regularização fundiária 

acompanhada de titulação individual das propriedades, em lugar da titulação coletiva 

da terra, facilita a fragmentação e o desaparecimento da comunidade tradicional, 

expondo suas famílias a especulação imobiliária e a pressão do poder econômico 

(CDDHC, 2015, p. 8).  

No entanto, o GATE questiona essa titulação individual que a empresa oferece aos 

moradores da comunidade como compensação. Segundo o promotor de Justiça, a titulação não 

seria uma benesse do empreendedor porque é algo garantido por lei e que a comunidade de 

Zacarias já reivindica junto à União e junto à Defensoria Pública essa titularidade.  

Dessa forma, a comunidade exige a titulação coletiva da terra, pois esta garante “a 

permanência no território e a sobrevivência da comunidade, com suas características e 

especificidades” (CDDHC, 2015, p. 12). Segundo os moradores, a titulação de propriedade 

individual  

Transformaria Zacarias em mais um bairro periférico de Maricá, uma comunidade 

trabalhadora precarizada que perderia seu território tradicional e sua relação histórica, 

cultural e socioeconômica com o sistema lagunar, a restinga e o mar, passando a servir 

de mão-de-obra barata para os megaempreendimentos que pretendem se instalar no 

município, dentre eles o resort da IBD (CDDHC, 2015, p. 12).   

Foram ouvidos também durante a reunião pesquisadores e movimentos sociais que 

atuam na defesa da restinga de Maricá. Estes últimos alertaram para os riscos da privatização 

da área pelo empreendedor e expuseram medidas para trazer soluções definitivas para a 

comunidade, como a anexação ao Parque da Serra da Tiririca. Falaram também sobre a 

importância cientifica, histórica, natural e cultural que a restinga possui. Denunciaram as 

falácias que a empresa IDB Brasil conta sobre a degradação da restinga e que a implantação do 

empreendimento na área contribuirá para a recuperação e preservação da restinga. No entanto, 

estas são questionadas pelos estudos de pesquisadores que constataram que é justamente a 

comunidade que contribui para a preservação da área.  

Logo após a reunião foi realizada uma caminhada pela restinga com pesquisadores e 

moradores da comunidade para mostrar quais seriam os impactos da implantação do 

empreendimento. Destacando os saberes e práticas dos moradores em relação ao ciclo de vida 

da fauna e flora da região, as plantas medicinais e os materiais para o artesanato. Nesse 

momento é relatado pelo CDDHC o assédio que membros da empresa buscava causar nos 

presentes nessa comitiva.  

Quanto a oitiva dos presentes na sede da ACCLAPEZ se encerrou, os presentes foram 

guiados por moradores e pesquisadoras para uma caminhada pelo território tradicional 

na restinga. Nesse momento, um carro preto, com vidros fumês que impossibilitavam 
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enxergar com clareza quem o tripulava, rondou a comitiva que realizava a diligência 

durante alguns minutos e, de acordo com relatos de alguns presentes, era possível 

distinguir que a pessoa sentada no banco do passageiro tirava fotos. Além disso, uma 

das representantes da IDB, a quem havia sido pedido que permitisse às famílias de 

pescadores organizar o momento de visita sem a presença do empreendimento, 

acompanhou a uma certa distância essa segunda parte da diligência, seguindo a 

caminhada sem se manifestar e sem interagir com os presentes. (CDDHC, 2015, p. 

11) 

Através das falas dos moradores e pesquisadores e do que observaram na caminhada, a 

comissão pode constatar que:  

A diligência à comunidade tradicional de Zacarias deixou claro que há um estado de 

violação de direitos humanos e da legislação ambiental e urbanística causada pela 

empresa IDB Brasil Ltda. e pela omissão, conivência ou concordância do poder 

público estadual e municipal, que coloca a comunidade tradicional pesqueira em 

situação de vulnerabilidade, pressão e potencial violência, especialmente em razão da 

presença de representantes do empreendedor privado na comunidade (CDDHC, 2015, 

p. 27).  

Dessa forma, foi verificado que a comunidade não pode ser compreendida apenas pelas 

moradias, mas é preciso levar em consideração as práticas culturais e socioeconômicas que 

evidenciam a relação ancestral da comunidade com seu território. Os moradores, portanto, se 

autoidentificam como comunidade tradicional e reivindicam o seu reconhecimento como tal.   

O lançamento do Relatório de Violações de Direitos Humanos foi realizado numa 

audiência pública, no dia 26 de abril de 2016, na ALERJ.  Este relatório foi encaminhado ao 

Grupo de Trabalho da ONU, que monitora violações de direitos humanos cometidas 

diretamente por empresas, no dia 4 de julho de 2016.  

           

Figura 24 – Moradores da comunidade de Zacarias presentes na audiência pública. Fonte: ALERJ, 2016. 
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Figura 25 – Audiência pública para o lançamento do Relatório de Violação de Direitos Humanos Fonte: ALERJ, 2016 

A audiência permitiu que vários atores envolvidos no conflito pudessem relatar e 

argumentar sobre seus pontos de vista no embate. Desirée Guichard iniciou a audiência 

apresentando propostas para a resolução do conflito como desapropriação da restinga, a 

regularização fundiária coletiva de Zacarias e anexação da restinga ao Parque Estadual da Serra 

da Tiririca. Esse pedido de anexação da restinga já foi feito desde 2010 ao INEA. Reiterou 

também, que o prefeito, em 2009, havia prometido à comunidade a regularização fundiária 

coletiva, mas não houve nenhuma tentativa da parte dele para cumprir tal promessa.  

Desirée Guichard também denunciou as formas autoritárias pelas quais o governo tem 

agido na implantação de decretos para deixar a área mais permissiva de urbanização:  

Em 2000, com a aprovação do sistema nacional de unidade de conservação, SNUC, a 

Secretaria Estadual do Ambiente deveria ter reclassificado, recategorizado a APA de 

Maricá pelos atributos de alta biodiversidade e também pela presença da comunidade 

pesqueira, [sic] então, já deveria ter criado ali em 2000 uma outra unidade de 

conservação que não a APA, uma unidade de conservação que abrigasse melhor os 

zacareiros e também que abrigasse melhor aquele patrimônio ambiental presente ali. 

O governo estadual não fez isso apesar da histórica reivindicação interna dos setores 

do ecossistema, o setor interno de ecossistema de deque, pelo contrário, caminhou no 

sentido oposto e incentivar [sic] o projeto urbano do grupo português Cintra, muitos 

dos que estão aqui participaram dessa tentativa de implantar um plano de manejo com 

objetivo de implantar, de construir ali um projeto, mais um projeto urbano. A categoria 

Apa, área de proteção ambiental, permite o uso urbano e deixa vulnerável para 

destruição os patrimônios ali presentes e coloca a comunidade tradicional em risco de 

descaracterização logo a Apa é uma categoria de lugar de conservação completamente 

inadequada para Zacarias e a restinga, então, [sic] Zacarias não pode ser sujeito à 

urbanização, a restinga não pode ser sujeita à urbanização, são usos errados, 
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equivocados, inadequados, o governo do estado não cumpriu o seu papel até agora em 

proteger esses patrimônios que estão ali presentes, então, a lei anterior que foi falado, 

o sistema nacional de conservação, aponta que, na lei está bem escrito isso, que toda 

área núcleo 1, de reserva da biosfera, que é um programa da Onu, [sic] da Unesco, 

está na lei que deve ser de proteção integral, em 2006 a restinga de Maricá foi 

classificada nesta forma pela Unesco, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

ignorou tal fato, então, tudo isso eu estou identificando como práticas autoritárias 

(RIO DE JANEIRO, 2016).  

Também fez críticas à forma como se deu a elaboração do plano de manejo sem a 

participação da sociedade civil e denunciou que a ATA da reunião pública em 2007, sobre esse 

plano de manejo omitiu as propostas apresentadas pelo Movimento Pró-Restinga. 

 O secretário de desenvolvimento de Maricá afirmou que o empreendimento é do setor 

privado e que a prefeitura não faz defesa de empreendimento desse tipo, mas está cumprindo 

as leis e realizando as audiências necessárias para a tramitação do processo de licenciamento. 

Este afirmou também que exigiu do empreendedor a titularidade de propriedade para os 

moradores da comunidade de Zacarias e maior preservação da área que era prevista no projeto 

anterior.  

Logo em seguida, o representante do INEA explicou o porquê do procedimento dos 

licenciamentos e apresentou os pontos que levaram a emissão da licença prévia. De acordo com 

esse, o empreendedor apresentou até cinco projetos antes do último ser aprovado. Foi através 

deste último que a licença prévia foi emitida, pois apontava que seria utilizado apenas 20% da 

área. Afirmou também, que a licença apenas aponta a viabilidade ambiental do projeto e que 

esta exigia um decreto de utilidade pública para que houvesse a liberação do prosseguimento 

do projeto.  

No entanto, o governador em exercício, em 12 de abril de 2016, assinou o decreto 

n°46.630 em que declarou de utilidade pública as obras e as atividades necessárias para a 

implantação das instalações do projeto Fazenda São Bento da Lagoa. Essa decisão gerou revolta 

entre os moradores, movimentos sociais e pesquisadores, pois define a comunidade de Zacarias 

como ocupação irregular e representando permanente risco as áreas de relevante preservação 

natural. De acordo com o Movimento Pró-Restinga este decreto permite que inúmeras leis 

ambientais, como “a Lei da Mata Atlântica, Área de Proteção Permanente, Restinga do Rio 

Janeiro, dos Povos e Comunidades Tradicionais e tantas outras que eram utilizadas como 

argumento contra o empreendimento, não precisassem ser seguidas.  

O antropólogo Marco Antonio da Silva Mello, que realizou sua pesquisa de doutorado 

sobre a comunidade de Zacarias, relatou sobre a relação dos moradores da comunidade 
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pesqueira e o território. Relembrando as lutas anteriores que a comunidade travou contra a 

especulação imobiliária trouxe à lembrança uma das conversas que teve com um pescador, na 

época de sua pesquisa, falando sobre o apego ao lugar dos moradores com o território.   

À beira da lagoa, numa tarde ensolarada, no final de tarde, olhando a lacustre me 

dizia” - é bonito, não é, Melo? Eu disse: é, é bonito. Aqui é um lugar bom para 

conviver. Eu disse: certamente. Por que querem tirar a gente daqui? Ou seja, a luta de 

Zacarias, é somente uma, o apego ao lugar (RIO DE JANEIRO, 2016). 

Os moradores da comunidade têm o conhecimento do lugar em que vivem da fauna da 

flora ali existente, como bem pontuou o professor Mello “se eu tenho o meu umbigo enterrado 

ali, eu estou dizendo que eu e o lugar temos uma relação de substância comum, tem um pedaço 

meu que faz o lugar” (RIO DE JANEIRO, 2016). 

A deputada estadual, questionou que o projeto apresentado na audiência era de 2007, 

portanto da gestão de um prefeito anterior. Pois, o atual havia exigido que fosse realizada 

algumas alterações e que preservassem a comunidade. A deputada estadual também prometeu 

que no mês de maio iria promover uma audiência pública para fazer as entregas do título de 

propriedade, no entanto, até hoje não houve a entrega desses títulos. 

Nessa audiência um pescador, denunciou o assédio feito pela empresa aos moradores e 

relatou os impactos negativos que o megaempreendimento ocasionará.  

Então, aquela comunidade vem sofrendo muito com a violação. Essa revista aqui veio 

no momento certo. Eu acompanhei todas as audiências públicas do Comperj sobre os 

dutos que vão jogar na nossa costa, lá na nossa porta. Tudo isso eu venho 

acompanhando, e a deputada vem fazendo nosso ouvido de mercador, querendo que 

a gente ouça as besteiras que ela fala. E o porto. Então, são impactos que nós 

pescadores estamos sofrendo muito. Já não tem peixe. Na ilha de Maricá já não tem 

peixe. Não tem nada no mar, não tem nada. E o pouco que a gente tem na lagoa, quer 

fazer resort, quer botar prédio na nossa porta, acabar com o nosso campo (RIO DE 

JANEIRO, 2016).  

Denunciou também a investida por parte da prefeitura para fazer com que ele aceitasse 

o projeto do empreendimento.  

A prefeitura me convidou para almoçar com os espanhóis para fazer um acordo com 

eles. É, mas está na mão do Ministério Público. Essas concordatas que acontecem, a 

secretária de planejamento foi me levar um convite para eu almoçar com ela porque 

os espanhóis estão na cidade e querem conhecer o Zacarias (RIO DE JANEIRO, 

2016).  

Mesmo após a realização da audiência de lançamento do Relatório a comunidade 

prosseguiu com as manifestações. Em 13 de junho de 2015, na sua tradicional festa junina 

promoveu o que chamou festa junina da resistência onde mais uma vez denunciaram a 
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implantação da empresa no local e seus impactos negativos para a comunidade e como esse 

megaempreendimento irá promover a expulsão dos moradores da região.  

Este tradicional evento conta com diversas atividades ao longo do dia. O evento se inicia 

com uma partida de futebol entre os times da comunidade. Esses times já venceram diversos 

campeonatos, alguns até mesmo no campo de futebol da comunidade que está ameaçado pelo 

projeto Fazenda São Bento da Lagoa. Muitos pescadores e moradores da comunidade já 

participaram do time e sempre contam suas histórias nas partidas realizadas sempre aos 

domingos pela manhã, dia que os pescadores se reúnem no bar da associação.  

Nesse tradicional evento também ocorre uma importante atividade bastante conhecida 

no município que é a corrida de canoas. Na corrida de canoas os pescadores se posicionam no 

meio da lagoa em suas canoas e precisam chegar até a beira da lagoa (linha de chegada) onde a 

plateia os esperam para se reunirem em frente ao bar do pescador e comemorar a vitória. Os 

pescadores denunciam que caso o empreendimento seja aprovado esta atividade assim, como a 

pesca irão acabar, pois devido as construções propostas não haverá acesso a lagoa. 

 

          Figura 26 – Tradicional corrida de canoas na comunidade de Zacarias. Fonte: Movimento Pró Restinga.  
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A construção do empreendimento tanto irá acabar com a corrida de canoas como 

também a pesca de galho. Essa técnica de pesca é genuinamente da comunidade de Zacarias e 

passada de pai para filho.  

Essa técnica consiste em que o pescador corte um galho de uma árvore coloque na beira 

da lagoa onde irá secar e logo depois colocar esse galho na água para ficar bem encharcado e 

em seguida coloca esse galho no centro da lagoa e faz a triangulação se orientando pelas serras 

em volta da lagoa sem o uso de GPS. Toda a marcação desse tipo de pesqueiro é feita apenas 

com a memória, pois onde se coloca o galho não pode haver marcação senão outro pescador 

pode utilizar seu pesqueiro e esse galho está no fundo da lagoa. O galho depositado ali vai 

criando musgo, depois cracas, e o pescador prepara um gancho para retirar o galho e analisar 

como está esse galho. No fundo da lagoa os peixes se aproximam do galho devido os musgos 

em volta dos galhos e ali vão se aproximando os peixes que vão tirando a lama de volta do 

galho e assim vai atraindo mais peixes.  

 De acordo com os pescadores, para achar o pesqueiro eles se orientam pelas serras e na 

direção em que deixou o pesqueiro, mas não podem passar por cima se não os peixes saltam e 

a pesca não é tão boa. Esse modo de vida dos pescadores encontra-se ameaçada caso haja a 

instalação do megaempreendimento. Esse conhecimento é o que distingue Zacarias de outras 

comunidades pesqueiras segundo Mello (DAS LUTAS, 2015). Os pescadores durante a 

pesquisa de campo sempre me explicavam com orgulho essa técnica, muitos até mostravam em 

desenhos feitos na areia de como faziam as observações sem o GPS. 

 

3.6. DIMENSÕES JURÍDICAS DO CONFLITO  

Em 24 de março de 2011, a empresa, IDB Brasil, protocolou o requerimento de licença 

prévia referente ao empreendimento turístico residencial ao órgão licenciador (INEA). Assim, 

com o processo n° E07/502755/2011 foi iniciado administrativamente o procedimento de 

licenciamento do megaempreendimento.  

Logo após este início de processo de licenciamento a ACCLAPEZ, a APALMA e o 

Movimento Pró Restinga realizaram diversas ações para que houvesse o impedimento da 

expedição da licença prévia à empresa. Assim, a ACCLAPEZ enviou um ofício junto com um 

abaixo assinado ao superintendente da Secretaria do Patrimônio da União denunciando as 

ameaças de descaracterização da comunidade tradicional pesqueira de Zacarias e fez um apelo 
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para que tomasse as devidas providências necessárias para a preservação da comunidade, pois 

a prefeitura já havia demonstrado apoio ao empreendimento.  

 Alertou que caso o empreendimento seja implantando o local de trabalho, de lazer, das 

atividades culturais e todas as instalações da sede da ACCLAPEZ, fundada em 1943, serão 

destruídos. A associação também enviou um documento com abaixo-assinado em anexo 

solicitando uma audiência com o prefeito de Maricá, para denunciar as ameaças de destruição 

e descaracterização da comunidade e negar qualquer pedido de licenciamento do 

empreendimento.  

Na busca por legitimarem suas lutas, suas reivindicações e somar forças a ACCLAPEZ 

e os movimentos ambientalistas conseguiram moções das universidades do Estado do Rio de 

Janeiro. Entre estas estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e a Faculdade de Formação da UERJ que demonstraram sua defesa à 

APA de Maricá e à comunidade pesqueira de Zacarias. Por exemplo foi redigido pelo Conselho 

Universitário da Universidade Federal Fluminense o seguinte:  

O Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense vem manifestar que a 

área de proteção ambiental de Maricá é um valioso patrimônio cientifico, cultural e 

ambiental da sociedade brasileira e por isto todo seu território, inclusive a comunidade 

pesqueira de Zacarias, o ecossistema e as áreas de interesse para a pesquisa acadêmica 

devem ser totalmente preservados obedecendo aos dispositivos constitucionais e 

demais bases legais. Qualquer intervenção de uso urbano será de imenso prejuízo para 

toda a comunidade cientifica, bem como um crime contra o povoado tradicional ali 

presente e ao meio ambiente. A APA deve ser de domínio público e recategorizada 

em unidades de conservação que protejam com responsabilidade os patrimônios ali 

presentes e proporcione garantias de proteção integral do ecossistema, das espécies 

raras e endêmicas, das investigações acadêmicas em curso e das práticas tradicionais 

pesqueiras. (Trecho da moção do Conselho Universitário da UFF). 

Desta forma, a comunidade e aqueles que lutam pela preservação da restinga de Maricá 

buscam dar visibilidade à luta contra a especulação imobiliária.  

Assim, a empresa também buscar visibilidade ao seu projeto. Desde o lançamento do 

projeto Fazenda São Bento da Lagoa foram feitas algumas consultas públicas com objetivo de 

apresentar o projeto e esclarecer dúvidas para a população. Em julho de 2012, foi realizada uma 

consulta pública em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na qual o representante da empresa e diretor-

executivo expôs sobre os aspectos ambientais, sociais e econômico.  

Ressaltou que:  

É muito importante frisar que temos agora uma proposta totalmente diferente da 

primeira, apresentada em 2007. Para se ter uma ideia, 84% da área total será 

preservada com vegetação nativa e teremos apenas 6,3% de ocupação predial no 
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terreno, menos do que permite a legislação. O projeto está totalmente de acordo com 

o Plano de Manejo para a APA de Maricá, com o Plano Diretor da Área da Restinga 

e com as legislações ambientais do país – explicou (MARICÁ, 13 de julho de 2012). 

Questionado sobre a comunidade de Zacarias o diretor respondeu que  

Sabemos da importância histórica e econômica dessas pessoas e, inclusive, será feita 

a regularização fundiária da comunidade. Quanto ao uso da praia, lembramos que não 

seremos um resort, não teremos praia privativa. Todos poderão usar o espaço 

livremente – garantiu o executivo (MARICÁ, 13 de julho de 2012).  

Dessa forma, em 26 de novembro de 2013, a APALMA ajuizou uma ação civil pública 

em face do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura do município de Maricá solicitando que os 

devidos órgãos cessem ou se abstenham de promover as atividades de licenciamento, 

loteamento, construção ou instalação de qualquer empreendimento no interior e entorno da 

APA de Maricá, até que sejam formuladas e estabelecidas as devidas faixas marginais de 

proteção.  

Assim, de acordo com Cabral (2014, p.79) “em março de 2014, o Juiz da 2ª Vara Cível 

de Maricá, determinou a imediata suspensão de todos os pedidos de licenciamento de qualquer 

empreendimento no interior e entorno da APA de Maricá pelos órgãos citados”. O juiz aplicou 

multa de 10 mil reais caso fosse descumprida a determinação da liminar. Segundo Cabral 

De acordo com o juiz o empreendimento imobiliário da IDB Brasil “não se trata de 

algo simples, mas sim de algo que não condiz com a localidade, uma vez que propõe 

a construção de um centro urbano de alto padrão com potencial econômico maior que 

o Centro de Maricá” (comarca) (CABRAL, 2014, p.80). 

No entanto, no dia 9 de setembro de 2014, o INEA liberou o parecer técnico favorável 

a instalação do empreendimento na região. Essa liberação não agradou a comunidade e os 

movimentos ambientalistas que criticaram esta liberação. Assim que a comunidade ficou 

sabendo do parecer realizou um ato em frente à sede do INEA contra a emissão do 

licenciamento e denunciando os abusos praticados contra leis que garantem a manutenção da 

comunidade na área. E alertou sobre a existência de processos no ITERJ solicitando que a 

comunidade seja incluída na lei n°3192 de março de 1999 que dispõe sobre os direitos dos 

pescadores às terras que ocupam.  

Art. 1° -Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer o direito real de uso sobre 

propriedade aos pescadores artesanais que estejam ocupando suas terras, bem como a 

emitir-lhes os títulos respectivos e assumir, junto aos órgãos federais competentes, a 

regularização da ocupação, sem ônus para os pescadores (RIO DE JANEIRO, 1999).  

Logo após esse parecer favorável foi convocada a audiência pública para debater sobre 

o empreendimento. Esta foi realizada no dia 8 de outubro de 2014, no Esporte Clube Maricá, e 
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nela estiveram presentes o prefeito de Maricá; o coordenador do grupo de trabalho do INEA; 

representantes da empresa IDB Brasil; o promotor de Justiça de Meio Ambiente de Niterói do 

Ministério Público Estadual (MPE); integrantes do Gate do MPE; o chefe da APA de Maricá; 

os representantes do Movimento Pró Restinga, da ACCLAPEZ e moradores da comunidade de 

Zacarias. 

O prefeito elogiou a atuação do INEA e afirmou ser totalmente favorável ao projeto de 

instalação do megaempreendimento na região e que juntamente com o Ministério Público 

Estadual e o INEA conseguiu alterar o projeto inicial da empresa.   

[...] nós chamamos os empreendedores e nós dissemos: ‘tem que mudar o projeto, 

vamos parar com essa maluquice de abrir canal, fazer marina, salinizar as águas da 

lagoa porque isso é incompatível, ambientalmente, com a sustentabilidade das lagoas. 

E nós temos um compromisso com a recuperação do sistema lagunar de Maricá’. Os 

empreendedores modificaram o projeto. Hoje, 81 por cento da área será preservada. 

(RIO DE JANEIRO, 2014) 

Logo em seguida, o representante da empresa apresentou o projeto falando sobre seu 

caráter de sustentabilidade, afirmou que não havia impedimento da passagem dos moradores e 

que o empreendimento irá possibilitar a abertura de 17.000 postos de empregos direto e 7.000 

indiretos.  

Na audiência pública membros do Movimento Pró restinga entregaram um documento, 

para que fosse anexado ao processo no qual declarava a importância da APA de Maricá, 

relatando que na área que será instalado o empreendimento foram identificados mais de 50 tipos 

de insetos sendo que 14 são espécies endêmicas.  

Em entrevista à TV comunitária de Niterói, presente nessa audiência pública, o 

conselheiro do clube de engenharia denunciou que este empreendimento é de interesse 

particular da prefeitura local demonstrada pela fala do prefeito que se posicionou favorável ao 

empreendimento. A fala do prefeito nesta audiência deixou claro que ele pretende transformar 

Maricá em uma cidade turística até 2016 e que o projeto da IDB Brasil seria fundamental para 

o alcance deste objetivo. 

Nós queremos que, até as olimpíadas de 2016, Maricá seja uma cidade turística. Esse 

projeto da IDB é fundamental para que a gente alcance o patamar de uma cidade 

turística que nós queremos para Maricá. Portanto, quero dizer aqui, por que eu não 

escondo, a prefeitura de Maricá é absolutamente favorável ao projeto, desde que o 

projeto cumpra essas condicionantes que nós estamos falando. (RIO DE JANEIRO, 

2014)  

De fato, a empresa apresentou a mudança que realizou no projeto de 2007 para 2012 

como mostra a imagem abaixo: 
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Figura 27 – Projeto IDB Brasil 2007 e 2012. Fonte: Site IDB Brasil, 2012 

No entanto, essa mudança não correspondeu aos anseios da sociedade civil e dos 

movimentos ambientalistas. De acordo com Desirée Guichard:  

as mudanças que ocorreram foram mudanças que mantiveram a diminuição da área 

dos pescadores de Zacarias. Diminuíram para 1/5 do seu território. A vegetação de 

restinga vai ser prejudicada, haverá desmatamento, vão tirar vegetação original o que 

eles vão preserva é a área da praia que é cerca de 20% da área. Eles vão na verdade 

preservar uma região que já não é edificante que é a área da praia do mar, areia lagunar 

(TV COMUNITÁRIA, 2014).  

Membro do Movimento Pró Restinga, questionou que esta audiência pública “não serviu 

para o objetivo proposto de esclarecer a população e que já era quase 23:00 horas e ainda não 

havia concluído os trabalhos e o pleito já estava esvaziado e que precisava ser refeita” (TV 

Comunitária, 2014).  

A APALMA e a ACCLAPEZ entraram com pedido ao Ministério Público Estadual para 

a revogação dessa audiência pública questionando a falha nas informações concedidas durante 

a audiência não cumprindo com a resolução CONEMA N°35/11. 
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Considerando que a resolução CONEMA n°35/11 no seu art.6° concede importância 

aos aspectos, tal qual apontado em seu parágrafo 1° a devida importância de uma 

“avaliação e eventual aprovação a que se refere o caput quanto ao objeto dos incisos 

I e III aos critérios de: I – imparcialidade; II – clareza; III – objetividade; IV – 

compreensão do público alvo; V- linguagem acessível e compatível com o RIMA; VI 

– abrangência e proporcionalidade de tempo de abordagem (...), VII – metodologia e 

recursos audiovisuais empregados, considerando as finalidades da audiência pública 

(CONEMA) 

Esses pedidos de anulação não obtiveram respostas e, em 5 de maio de 2015, a 

deliberação CECA n°5.840 concedeu a licença prévia à empresa. No entanto, no dia 17 de 

outubro de 2014, o parecer técnico elaborado pelo GATE apontou diversas irregularidades e 

inconsistências no estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa. Assim, foi enviado 

ao INEA demonstrando ser inviável a instalação do empreendimento na região. Entretanto, 

mesmo após o parecer técnico do GATE contrário à expedição da licença prévia, o INEA 

ignorou e concedeu a licença.  

Assim, diante dessas arbitrariedades em julho de 2015, a justiça determinou o 

cancelamento da licença prévia expedida pelo INEA e intimou os presidentes deste e da CECA 

para explicarem os motivos pelos quais fora concedida a licença provisória em favor do 

empreendimento. Esta decisão foi muito comemorada pela comunidade de Zacarias e pelos 

movimentos ambientalistas. Significou uma vitória para comunidade que vem lutando desde o 

final de 2006. 

No entanto, poucos dias depois dessa decisão a prefeitura de Maricá entrou com o 

pedido de cancelamento desta. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJRJ) favoreceu a prefeitura de Maricá e pediu a cassação da decisão de suspensão liberada 

pelo próprio TJRJ. Assim, a decisão de suspensão da licença foi derrubada por outro liminar. 

O pedido da prefeitura para suspensão da licença foi feito sob a alegação de risco à 

ordem econômica do município. Em nota a prefeitura justificou: “O projeto privado do resort é 

apoiado por sua sustentabilidade e pela forte geração de empregos dentro de um setor com 

enorme potencial de crescimento: o turismo” (Agência Brasil, 2016). Diante dessa liminar a 

ACCLAPEZ, a APALMA e o Ministério Público entraram com um novo pedido de 

cancelamento da licença prévia questionando a decisão.  

No dia em que houve o julgamento desse novo pedido de cancelamento a comunidade 

de Zacarias se organizou juntamente com os movimentos ambientalistas locais e realizaram um 

ato em frente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para pressionar e denunciar os impactos 

negativos que poderá ocorrer caso haja a liberação do licenciamento ao empreendimento.  
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 Figura 28 – Ato realizado pela Comunidade de Zacarias em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fonte: 

Das lutas, 2015 

No entanto, um grupo de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro negou o pedido de suspensão da licença. Essa decisão deixou a comunidade 

desprotegida e apreensiva caso a licença de instalação que permite o início da obra do 

empreendimento fosse liberada. 

 O Ministério Público recorreu da decisão e em maio de 2016 a comunidade recebeu a 

notícia de que a licença concedida a empresa foi suspensa pelo Ministério Público Federal 

(MPF). E, em outubro de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela proibição de 

qualquer empreendimento no território da comunidade de Zacarias e na restinga de Maricá, ou 

seja, é o retorno da liminar derrubada anteriormente, e que ainda está em vigor até este ano 

(2018).  

A comunidade comemora a decisão, mas, afirma que por ser uma decisão liminar a luta 

continua pela permanência no território e a espera por uma decisão do Instituto de Terras e 

Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) em relação a regularização fundiária do 

território.  

. 
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4.CRÍTICAS E ORDENS DE JUSTIFICAÇÕES  

Nos capítulos anteriores apresentei o histórico da localidade, assim como as lutas e 

resistências da comunidade para permanecer no seu território. Apresentei também uma 

descrição do projeto São Bento da Lagoa. O passado de lutas e a larga história de resistências 

da comunidade tem sido um recurso de legitimação para a comunidade justificar sua 

permanência no território e para a elaboração de suas críticas ao projeto. 

Desta forma, neste capítulo aponto as principais críticas e justificativas evocadas pela 

comunidade de Zacarias, pela empresa IDB Brasil e por outros atores implicados no conflito. 

Para tanto, apresento como aporte teórico da pesquisa a teoria dos regimes de ação proposta 

pelo sociólogo Luc Boltanski e seus colaboradores, uns dos principais autores da denominada 

sociologia pragmática. A escolha pela perspectiva da teoria desenvolvida por Luc Boltanski 

partiu do esforço de identificar as estratégias discursivas dos atores e as ordens de justificações 

por eles acionados como um modo particularmente interessante para a compreensão da 

dinâmica do conflito analisado.  

4.1. ALGUNS ELEMENTOS DA SOCIOLOGIA PRAGMÁTICA  

Este capítulo tem alguns elementos da sociologia dos regimes de ação, que parece nos 

oferecer algumas possibilidades bastante ricas de compreensão do conflito socioambiental em 

questão. A sociologia pragmática da crítica marca uma mudança de paradigma em relação a 

sociologia crítica que tem como o seu maior expoente Pierre Bourdieu (VANDENBERGHE, 

2006).  

 Essa sociologia estuda o domínio das ações dos atores, como estes se justificam, 

criticam e se associam a outros atores (BENATOUÏL, 1999). Segundo Corrêa e Dias (2016) os 

sociólogos da sociologia pragmática deram prioridade à explicitação e descrição das 

competências cognitivas e reflexivas dos atores sociais, ou seja, ao contrário da sociologia 

crítica que reivindica a competência e a exclusividade da crítica social das ações dos atores, à 

crítica dos sociólogos (TAVARES, 2007).  

De acordo com De Blic (2000), a sociologia da crítica pretende acabar com o monopólio 

da crítica social proposto pela sociologia crítica. Dessa forma, Boltanski e seus colaboradores 

propõem a construção de uma sociologia que compreenda os atores sociais como dotados de 

reflexividade sobre sua própria ação.  

No entanto, ainda, de acordo com Blic:  
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A suspensão da sociologia crítica não significa a impossibilidade de uma contribuição 

da sociologia da crítica social. Ela consiste simplesmente a desenvolver sua dignidade 

às outras formas de crítica aquelas que são desenvolvidas pelas pessoas no curso do 

cotidiano da vida social (BLIC, 2000. Tradução minha) 

Dessa forma, o que os autores da sociologia pragmática almejam é conceder agência aos 

atores sociais e afirmar que eles possuem reflexividade sobre suas ações. Buscam também 

explicar o sentido da justiça e reconstruir a gramática dos atos de justificação da qual os atores 

dão prova quando denunciam uma injustiça (VANDENBERGHE, 2006, p. 320).  

De acordo com Chizenga  

a sociologia crítica orienta a crítica sociológica para a minimização das capacidades 

críticas dos atores. Empiricamente, significa que o sociólogo, após a observação e 

coleta de dados dos fatos sociais, para analisá-los, deveria recorrer à sua interioridade 

a fim de compreender a realidade produzida por outros atores sociais, pois cabe a ele, 

com suas teorias e seus métodos – o sociólogo como detentor das “chaves da porta do 

social” – uma interpretação abrangente da realidade (CHINZENGA, 2016, p. 115).  

Deste modo, a sociologia da crítica atenta às situações cotidianas para a partir delas 

observar as operações críticas dos atores.  

Segundo Vandenberghe,  

Chegados ao campo da pesquisa, os autores de De la Justification observam os 

litígios, as disputas, as contendas, as cenas, as dificuldades, em suma, as discórdias de 

todo tipo, nas quais a grandeza relativa das pessoas é publicamente colocada em causa. 

A fim de analisar as operações críticas (denunciar, disputar, acusar, justificar, etc) por 

eles observadas em situações concretas de disputa e submetidas a um imperativo de 

justificação, Boltanski e Thévenot construíram um modelo pragmático arquitetado na 

competência do julgamento que permite compreender como os atores manifestam 

seus desacordos sem recorrer à violência e justificam suas pretensões à justiça se 

referindo a valores gerais (as Cidades) e se apoiando sobre objetos comuns (os 

Dispositivos) (VANDENBERGHE, 2006, p. 326).  

 Para Dodier (2005), as pessoas devem se entregar às operações críticas, isto é, a toda 

uma série de atos que visam a definir, estabelecer ou chamar o que em cada situação é a ordem 

desejável.  

Segundo De Blic, 

O trabalho de Boltanski intitulado L’amour et la justice comme compétence propõe 

também um modelo de regimes de ação que vão caracterizar os estados diferentes das 

relações entre as pessoas, de um lado, entre as pessoas e as coisas de outro lado. O 

modelo dos regimes de ação será incompleto se ele não compreender as situações 

onde as disputas não vão ser regras para colocar em construção os princípios de 

equivalências. Com Boltanski a justiça não pode está reduzida a uma simples relação 

de força: quando as forças não são contraídas a provas legitimas, seu 

desencadeamento impede de distinguir entre as pessoas e as coisas, e ele não é 

possível falar de acordo, sem legitimidade (DE BLIC, 2000, tradução minha).  
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 Nas situações cotidianas, os indivíduos buscam legitimar suas ações e para tal 

apresentam argumentos para justificar essas ações. Por isso, os autores ao propor os regimes de 

ação põem em evidência as operações críticas e os modos de justificações. 

Deste modo, Boltanski e Thévenot (1991) na obra De la Justification buscam 

compreender como os atores sociais justificam suas ações em momentos de disputas e acordos 

em situações cotidianas mobilizando competências para o engajamento nessas ações. Em 

momentos de disputas os atores encontram-se tendo que justificar suas ações tanto aqueles que 

criticam precisam justificar a sua crítica como aqueles que são criticados e precisam justificar 

e defender suas ações (CHINZENGA, 2016). 

 Dessa maneira, os autores propõem a construção de um modelo analítico que dará conta 

desses processos cotidianos. Nesse sentido, elaboraram um modelo de ordem legítima 

representado pelo que denominam de cité. Cada cité busca explicar as exigências que satisfaçam 

um princípio superior comum (BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991). 

 Portanto, Boltanski e Thévenot desenvolveram seis modelos de justiça, ou o que 

chamam de cités. Essas cités podem ser entendidas como princípios gerais que coordenam as 

ações dos atores sociais e estes princípios representam um ideal de bem comum para os atores 

justificarem suas ações.  

 Como bem explica Vandenberghe (2006, p.331), “as cités são mediações simbólicas e 

axiológicas que permitem constituir a situação como um conjunto bem ordenado de interações 

vividas entre as pessoas e os objetos que os atores encontram em seu ambiente imediato”. 

   As cités fazem referência ao princípio superior comum. Para Corrêa (2016), as “cités 

são princípios que estruturam os argumentos dos atores quando são necessários justificarem 

suas ações em situações de disputa em busca de acordo”.  

 Desta forma, Boltanski e Thévenot elaboraram seis cités baseadas em obras clássicas da 

filosofia política: a cidade inspirada (Santo Agostinho), a cidade doméstica (Bossuet), a cidade 

de renome (Hobbes), a cidade cívica (Rousseau), a cidade mercantil (Adam Smith) e a cidade 

industrial (Saint-Simon).  

De acordo com Reinehr (2012), em cada uma dessas cidades há um princípio superior 

comum que as rege. A cidade inspirada tem como princípio superior comum a inspiração. Nessa 

cidade os atores sociais mudam devido os processos criativos pelos quais passam. A cidade 
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doméstica tem como princípio superior comum a hierarquia. Nessa cidade os atores sociais são 

definidos de acordo com a posição que ocupam nas relações sociais estabelecidas. A cidade de 

renome tem como princípio superior comum a notoriedade dos agentes, que é adquirida a partir 

da opinião pública. A cidade cívica tem como princípio superior a coletividade e a vontade 

geral. Segundo Reinehr (2011), na cidade cívica os interesses individuais estão em função do 

interesse coletivo, pois os agentes são naturalmente políticos. A cidade mercantil tem como 

princípio superior comum a competitividade. E, por último, a cidade industrial tem como 

princípio superior comum a eficácia. Esta cidade dá prioridade a capacidade de produção do 

agente.  

Abaixo um quadro do resumo das cidades, seu princípio superior comum e sua 

característica:  

Cidade Baseada na obra 

filosófica de: 

Princípio superior 

comum  

Característica 

 

 

Inspirada 

 

 

Cidade de Deus 

(Santo Agostinho) 

 

 

Inspiração 

Caracteriza-se por 

pessoas que vivem a 

criatividade, a 

ingenuidade e tem a 

grandeza da graça e 

da inconformidade 

 

Doméstica 

 

A Política (J.B. 

Bossuet) 

 

Hierarquia 

Caracteriza-se pela 

reputação, autoridade 

e lealdade. 

 

 

Renome 

 

 

Leviathan (Thomas 

Hobbes) 

 

 

Notoriedade 

A principal 

característica é a 

opinião dos outros. O 

resultado da avaliação 

que os outros fazem. 
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Cívica 

 

 

O Contrato Social 

(Jean Jacques 

Rousseau) 

 

 

Coletividade e 

vontade geral 

Os interesses 

coletivos estão acima 

dos interesses 

individuais. Impera a 

solidariedade e a 

igualdade. 

 

 

Mercantil 

 

 

A Riqueza das 

Nações (Adam 

Smith) 

 

 

Competitividade 

As pessoas são 

classificadas de 

acordo com a riqueza 

que possuem. É 

marcada por relações 

de negociações. 

 

 

Industrial 

 

 

Sistema Industrial 

(C.H. Saint-Simon) 

 

 

Eficácia 

As pessoas são 

classificadas segundo 

sua capacidade de 

produção e eficiência. 

 

Quadro 3. Elaborado a partir do quadro desenvolvido por Boltanski e Thevenot.  

Portanto, de acordo com os princípios superiores comum de cada cidade, cabe aos atores 

sociais recorrer àquela que melhor lhe representa em determinadas situações de disputas no 

cotidiano. Dessa forma, cada agente envolvido em um conflito vai buscar argumentos que 

acreditam ser legítimo para justificar suas ações. Assim, as cités permitem entender quais os 

valores que regem as críticas, as disputas e as justificações utilizadas como apoio em seus 

argumentos. Em sua obra O novo espírito do capitalismo, Boltanski e Chiapello entendem as 

cidades como pontos normativos para construir justificações. Segundo os autores  

O conceito de cidade é orientado para a questão da justiça. Visa modelizar os tipos de 

operações a que os atores se dedicam, durante as polêmicas que os opõem, quando 

confrontados ao imperativo de justificação. Essa exigência de justificação está 

indissociavelmente ligada à possibilidade de crítica. A justificação é necessária para 

respaldar a crítica ou para responder à crítica quando ela denuncia o caráter injusto de 

uma situação (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 55-56).  
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Para os autores a crítica para ser válida deve estar em condições de justificar-se, ou seja, 

de esclarecer os pontos de apoio normativos que a fundamentam especialmente quando 

confrontada com as justificações que aqueles que são objeto da crítica dão de suas respectivas 

ações. 

A partir da definição desses modelos de justificações podemos compreender as 

operações críticas e as justificativas desenvolvidas no conflito em questão. 

4.2. CRÍTICAS E JUSTIFICAÇÕES: A BUSCA POR LEGITIMIDADE DAS AÇÕES 

DOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO  

Esse modelo analítico vem sendo usado por muitos pesquisadores para compreender a 

temática ambiental, particularmente aqueles interessados no estudo de conflitos 

socioambientais7 onde estes pesquisadores buscam examinar como se configuram e se 

articulam as relações discursivas e de força entre os empreendimentos capitalistas e os seus 

críticos.  

De acordo com a teoria da justificação, em uma situação de disputa os atores sociais 

mobilizam princípios de justiça para legitimar suas ações e argumentos na busca pela resolução 

do conflito. Ao trazer essa discussão para o caso concreto analisado, observa-se que os 

diferentes atores envolvidos no conflito mobilizam críticas e justificações para legitimar suas 

ações e argumentos.  

Por questões práticas e metodológicas, optei por listar os atores aos quais estão mais 

diretamente envolvidos com o conflito. Desta forma, além de mapear estes atores a pretensão 

aqui é identificar seu posicionamento e seus argumentos para legitimar suas ações no conflito. 

Devido ao conflito analisado se estender desde 2006, por ser um processo judicializado e devido 

à grande quantidade de informações disponibilizadas, a prioridade é apresentar as críticas e 

justificações relacionadas a implantação do empreendimento sem se deter nos processos 

judiciais e nos conflitos internos catalisados pelo conflito. 

Segundo Little (2006), é importante realizar este tipo de mapeamento pois 

                                                           
7 Destacamos as pesquisas: GIFFONI PINTO, Raquel. O Poder da Crítica: Um estudo sobre a relação empresa e 

movimentos sociais. 2010; TAVARES, Francinei Bentes. Os princípios de justificação em jogo nos conflitos 

socioambientais: o caso do extrativismo florestal no litoral norte do Rio Grande do Norte. 2007; CHIZENGA, 

Anselmo Panse. Mineração e conflito ambiental: disputas em torno da implantação do megaprojeto da vale na 

Bacia Carbonífera de Moatiza, Moçambique.   
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O mapeamento das interações políticas ajuda ao pesquisador a entender a dinâmica 

própria de cada conflito. Um conflito pode vacilar durante anos entre os estágios 

latente e manifesto: pode haver momentos do conflito ficar muito "quente" e depois 

perder sua visibilidade, para posteriormente "esquentar" de novo (Little, 2006).  

Desde forma, procuro constituir o mapeamento dos atores sociais e tecer suas interações. 

Assim, descrevo o perfil de cada ator destacando sua formação, seus objetivos, suas críticas e 

justificações para legitimarem suas posições no conflito.  

 

4.3. OS ATORES SOCIAIS  

Como visto nos capítulos anteriores, são vários os atores sociais implicados no conflito 

analisado. Esses atores, por sua vez, mobilizam a cada novo episódio do embate críticas e 

justificações para as ações realizadas no conflito. O quadro abaixo descreve os principais atores 

envolvidos no conflito. 

Atores sociais Objetivos 

ACCLAPEZ luta, desde 1943, pelo seu território e sua 

permanência no local 

APALMA criada em 1996, que atua em defesa das 

lagunas de Maricá e na defesa da 

comunidade de Zacarias 

Movimento Pró-restinga nasceu no momento em que o conflito se 

iniciou na comunidade e tem como 

objetivo a defesa da restinga e da 

comunidade de Zacarias, e que atua desde 

2007 e agregou lideranças que já atuavam 

na causa desde 1990 

Fórum de Pesquisadores de Zacarias e da 

Restinga de Maricá 

formado por professores e pesquisadores 

que atuam na defesa da região 
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Ministério Público recebe as denúncias e tem o exercício de 

averiguá-las 

INEA órgão do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, vinculado à Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente que tem a função de 

preservar e fiscalizar o meio ambiente 

Prefeitura de Maricá Vários momentos declarou seu apoio ao 

empreendimento 

Empresa IDB Brasil Proprietária da área e responsável pela 

instalação do empreendimento. 

 

Quadro 3. Atores sociais envolvidos no conflito. Fonte: Elaborado pela autora.  

Esses atores envolvidos no conflito acionam a todo momento críticas e/ou justificações 

de suas ações. Em meios a esses atores aqui identificados pudemos ver nos capítulos anteriores 

a associação de alguns em prol de um objetivo comum, principalmente, os movimentos 

ambientalistas como a APALMA e o Movimento Pró Restinga que se associaram à associação 

de pescadores de Zacarias juntamente com o fórum de pesquisadores da restinga de Maricá.  

Essas alianças, segundo Carneiro (2005), permitem que associações de moradores e 

outras organizações ganhem aliados que dispõem de “capitais” importantes para a ação coletiva, 

tais como recursos financeiros e informacionais, autonomia na gestão do tempo, conhecimento 

dos mecanismos institucionais de processamento dos conflitos ambientais etc. No conflito aqui 

estudado, no momento em que ocorreu o cercamento da área da restinga de Maricá (ver pág.58)   

Iniciam-se as mobilizações, as alianças e as articulações entre os atores e contra a atuação da 

empresa IDB Brasil na comunidade. 

De acordo com Zborowski e Loureiro (2008), essa aliança dos movimentos populares 

com o movimento ambientalista tem remanejado o campo de forças políticas ao incorporar a 

temática do meio ambiente em suas demandas sociais. No entanto, ao mesmo tempo em que 

ocorrem essas alianças entre os movimentos populares e os movimentos ambientalistas em prol 

de problemas ambientais também vemos os empreendedores, os donos do capital e defensores 
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do discurso neoliberal se apropriarem da crítica a sua atuação e procurarem usá-la a seu favor 

(Zborowski e Loureiro 2008). Esse tipo de ação foi alvo de análise por Giffoni (2010). A autora, 

identificou as principais estratégias, da empresa ARACRUZ Celulose, usadas para se aproximar 

das comunidades presentes no território em que iria realizar o plantio de eucalipto. Segundo 

Giffoni, as estratégias utilizadas pela empresa foram:  

a construção de bases produtivas e de plantios em outros estados do país, novas formas 

de obtenção de matéria-prima além dos plantios próprios e alterações na gestão interna 

da empresa no que se refere ao setor de sustentabilidade e relações com as 

comunidades (GIFFONI, 2010, p.17).  

Estas medidas tinham por objetivos “neutralizar a crítica social” que as comunidades 

vinham acionando contra a empresa.  

Desta maneira, os empreendedores se apropriam das críticas e se valem das justificações 

como um dos seus mais importantes instrumentos para respaldar ou respondê-las e assim 

conquistar adesão aos seus propósitos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).  

Diante disso, a empresa IDB Brasil se apropriou das críticas. Uma das principais críticas 

que esta se apropriou foi em relação a preservação do ecossistema da região. Como resposta à 

crítica de que provocará a perda da biodiversidade da área a empresa propõe a criação de uma 

RPPN. A empresa também buscou formar alianças as quais pudessem apresentar justificações 

para a instalação do empreendimento no território. Uma das alianças que foram feitas pela 

empresa foi com a AMORPEZ e com a prefeitura (ver pág. 70).  

Assim, os atores descritos são peças importante no conflito. Pois estes acionam críticas 

e justificações em suas ações buscando legitimar sua posição no conflito. Desta maneira, cabe 

analisarmos as críticas e as justificações utilizadas por estes atores.  

 

4.3.1.Críticas ao plano de manejo  

 Como visto nos capítulos anteriores, para conter o avanço da especulação imobiliária na 

restinga de Maricá foi instituído, através do decreto nº 7.230 de 23 de abril de 1984, a área de 

proteção ambiental de Maricá. A área foi definida como de uso sustentável, ou seja, não 

obrigava a desapropriação, mas implicava na proibição de uso da área para fins 

urbano/comercial (SOUZA, 2016). No artigo n°1 do decreto consta as atividades proibidas na 

área: 
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I- o parcelamento da terra, para fins urbanos; II - o desmatamento, a extração de 

madeira e vegetação característica e a retirada de espécimes vegetais; III - a caça, 

ainda que amadorística, e o aprisionamento de animais; IV - a alteração do perfil 

natural do terreno; V - a abertura de logradouros; VI - a construção de edificações ou 

edículas (RIO DE JANEIRO, 1984).  

 No entanto, essa proibição foi negligenciada com a instituição do plano de manejo para 

a área liberando vários trechos para uso urbano verticalizado. De acordo com o SNUC, para a 

elaboração e aprovação de um plano de manejo é necessário a existência de um grupo gestor, e 

será da competência desse conselho acompanhar a elaboração, a implementação e a revisão do 

plano. Entretanto, a instituição desse plano ocorreu sem que houvesse um conselho. 

 Esse plano de manejo estabeleceu o zoneamento da APA de Maricá. Este dividiu a área 

em zonas: Zonas de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS; Zonas de Conservação da Vida 

Silvestre – ZCVS e Zonas de Ocupação Controlada – ZOC.  

Essas zonas ficaram estabelecidas da seguinte maneira: Zonas de Preservação da Vida 

Silvestre, não é permitido o uso da área para implantação de projetos turístico-hoteleiros, 

condomínios, e edificações, com exceção de intervenções indispensáveis à recuperação, 

pesquisas científicas, atividades educacionais e fiscalização da APA. A Zona de Conservação 

da Vida Silvestre (ZCVS) ficou reservada à preservação de espécies nativas endêmicas ou 

ameaçadas de extinção que se encontram em estado vulnerável de degradação ambiental devido 

à ação antrópica. No entanto, pôde-se admitir em áreas sem vegetação, o uso moderado e 

autossustentado dos recursos naturais.  

Já a Zona de Ocupação Controlada (ZOC) “apresenta certo nível de degradação 

ambiental, e, portanto, apresenta menores possibilidades de preservação, o que possibilita 

condições favoráveis à expansão moderada das áreas urbanas já consolidadas” (FEEMA, 2007). 
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Figura 29 – Zoneamento do plano de manejo 2007 da APA de Maricá. Fonte: Deliberação CECA/CN Nº 4.854, 

de 19 de julho de 2007.  
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Entretanto, segundo Souza (2016), esse mapa elaborado pela FEEMA, presente no plano 

de manejo, tem uma série de problemas. Ele não é claro em seus detalhes. Ele não informa as 

porcentagens de uso para cada zona e nem divide as zonas da faixa marginal de proteção da 

lagoa. De acordo com Coyunji (2009), o critério de escolha para essas zonas não está exposto 

claramente no plano de manejo.  

Uma das críticas feita pelos movimentos ambientalistas e a ACCLAPEZ ao plano de 

manejo é que este contém erros ao considerar a vegetação rasteira (típica do ecossistema em 

questão) como área degradada, sujeita a ocupação urbana. O mesmo acontece em áreas 

desprovidas de vegetação, como em alguns campos de dunas, também consideradas como áreas 

degradadas quando na verdade são características do mesmo ecossistema.  

De acordo com Freire (2013), estas duas porções correspondem ao segundo cordão 

arenoso da restinga de Maricá, um elemento estrutural da feição geomorfológica, além de ser 

um fundamental aporte de areia para a defesa e equilíbrio da costa do Estado do Rio de Janeiro 

e da região sudeste.  

Observa-se que o plano considera que a zona de proteção da vida silvestre não deve ser 

utilizada por nenhuma atividade econômica. No entanto, esta área corresponde à zona costeira, 

ou seja, a areia de praia que pertence à União. Assim, o plano de manejo refere-se à proteção 

de uma área que deve ser protegida pelo governo federal, e esse é mais um equívoco presente 

nesse plano (COYUNJI, 2009).  

Em sobreposição a este mapa elaborado pela FEEMA, delimitando as zonas na região, 

Desirée Guichard apresentou, na audiência pública na ALERJ, a cartografia social da área. 

Através dessa cartografia explicitou o que de fato significa este zoneamento para a comunidade 

de Zacarias.  
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Figura 30 – Cartografia social do Território Pesqueiro de Zacarias. Fonte: Movimento Pró Restinga. 

  Como bem explica Desirée Guichard, o zoneamento da APA de Maricá ficou da 

seguinte maneira: a ZOC E ficou reservada aos zacareiros as outras ZOC ficaram liberadas para 

uso urbano verticalizados, a ZCVS B ficou liberada para uso urbano horizontal, a ZPVS C 

também, ficou liberada para uso urbano e a ZPVS A ficou estabelecida como área não possível 

de ocupação. Dessa forma, “20% do território de Zacarias ficou destinado para aos zacareiros 

e 80% vulneráveis à destruição, descaracterização e implantação de empreendimento 

verticalizado” (RIO DE JANEIRO, 2016).  

 Na sobreposição feita dessa cartografia com o mapa do zoneamento da área é possível, 

de acordo com Desirée Guichard, constatar que “a associação, as casas, os locais de coleta de 

artesanato, pescaria, frutas, etc.; os caminhos de pescaria de mais de 200 anos no meio das 

dunas; locais de poços antigos” (RIO DE JANEIRO, 2016) estão todos marcados no mapa do 

zoneamento na ZPVS A e na ZPVS. Ou seja, são áreas liberadas para uso urbano.  
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É importante destacar que ações como esta de utilizar os mapas como forma de combater 

o decreto do próprio Estado e o projeto da empresa segue uma lógica contrária daquilo que 

vimos anteriormente. Os mapas que são tradicionalmente instrumentos de dominação 

hegemônicos, passam a ser apropriados pelos povos antes oprimidos por esses mapas e que 

agora os usam contra o Estado e as empresas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a empresa se 

apropria das críticas acionadas pela comunidade e dos outros atores, esses também se apropriam 

dos instrumentos de dominação deles.  

 Em um outro mapa Desirée Guichard analisa como áreas delimitadas no zoneamento 

liberada para uso urbano tem instalações do projeto que comprometem estas.  

  

Figura 31 – Cartografia social do Território Pesqueiro de Zacarias enfatizando a localização do empreendimento. 

Fonte: Movimento Pró Restinga. 

 Neste mapa é possível identificar que a construção dos prédios está localizada onde está 

estabelecida a centenária sede da ACCLAPEZ, algumas casas, as dunas e o local de pouso de 

aves migratórias. O campo de golfe passa por todo o caminho de pesca da comunidade como 

foi traçado no mapa anterior.  

Segundo Souza (2016), 

Entre as permissões de atividades urbanas no Plano de Manejo, somente se proíbe, em 

menor proporção, a proposição de condomínios, projetos turístico-hoteleiros em 
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apenas 57, 8 % da área protegida no terreno da restinga, afirmando, arbitrariamente, 

que existiam áreas degradadas e tornando-as passíveis de urbanização. Tais medidas 

contrariam quase em todos os parágrafos referentes às atividades proibidas a APA, o 

I, II e IV do artigo 3 do decreto de criação – somente o parágrafo III não é 

transgredido, que é destinado à caça; ainda retira a obrigatoriedade do Estado de 

recuperar áreas degradadas. Ressalva para o fato da permissão de urbanização em 

qualquer porcentagem do terreno estaria proibida a partir do decreto de criação; 

Dessa forma, a instituição do plano de manejo com a referida divisão significa a 

possibilidade ainda maior para a atuação da empresa na região.  

Desta forma, os movimentos que lutam pela preservação da restinga afirmam que para 

a criação desse plano de manejo não ocorreu reuniões com a comunidade de Zacarias, com a 

sociedade civil, não tinha nenhum conselho gestor, não foi feito um estudo técnico aprofundado 

para dar um diagnóstico sobre a região.  

Para esses movimentos, a alteração na proibição do uso da APA para fins urbanos e 

comerciais são inteiramente motivados por interesses econômicos, uma vez que a empresa 

proprietária da área não conseguiria apresentar um projeto para licenciamento sem o decreto 

(SOUZA, 2016). Para aqueles o plano de manejo foi feito na medida para atender aos anseios 

da empresa. Em entrevista ao site O ECO Werther Holzer afirma que  

o plano de manejo favorece o consórcio luso-espanhol. O percentual de área 

construída permitida pelo plano (9,88%) é praticamente o mesmo da área planejada 

pelos empreendedores (9,87%). O documento fala expressamente de “projetos 

turístico-urbanísticos” e “condomínios”, ao impor limites de construção (O ECO, 

2009). 

Ainda de acordo com Holzer (O ECO, 2009), essa legislação sobre o uso do solo é 

atribuição do município e não do Estado (FEEMA), pois isto é considerado inconstitucional. 

Corroborando com Holzer, o promotor de justiça do Gaema, do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro explica porque o plano é considerado inconstitucional. 

Paralelamente a isso, foi ajuizada uma ação de representação de inconstitucionalidade 

pelo procurador-geral de justiça, dr. Marfan, questionando tanto o decreto, [...], de 

2007, como a lei municipal de 2010. E por que questiona? Pelo vício de iniciativa 

formal - que, na verdade a gente chama de vício formal -, por ausência de participação 

pública. E aí menciona um artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E 

também por vícios materiais, por considerar que o projeto como proposto, na verdade, 

o zoneamento como proposto tanto pela lei municipal quanto pelo decreto, 

descaracterizaria por completo a unidade de preservação, que é uma Apa - Apa Maricá 

-, criada [...], em 84. Por isso o Ministério Público alegava a inconstitucionalidade 

material, alertando: olha, do jeito que o zoneamento está proposto, sem estudo técnico 

respaldando, sem um diagnóstico, [...], esse instrumento vai descaracterizar a unidade 

de conservação (RIO DE JANEIRO, 2016). 
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Nesse sentido, os argumentos que os atores utilizam para sustentar a crítica indicam que 

houve um favorecimento por parte do poder público ao formular o plano de manejo se 

adequando aos anseios do projeto Fazenda São Bento da lagoa.  

Dessa forma, o plano de manejo é criticado por ter se tornado um instrumento facilitador 

para a implantação do empreendimento transgredindo diversas leis e negligenciando áreas na 

restinga de Maricá. Tal ação facilita a liberação da licença para o empreendimento e também 

será responsável pela destruição da restinga. Destruindo dessa forma, o modo de vida dos 

pescadores, o ecossistema da região e destruindo pesquisas de anos de trabalho realizados por 

pesquisadores na área, como visto nos capítulos anteriores.  

 Dado que no início do capítulo mostrei que os pescadores orientam a sua luta para 

permanecer na restinga por meio da justificação de serem uma comunidade tradicional, a luta 

dos pescadores é marcada por um objetivo comum: preservar a sua própria história, o valor de 

práticas tradicionais; a defesa da comunidade; e o respeito ao meio ambiente. Tais 

características inscrevem esse processo como uma cité cívica. E isso é algo que está presente e, 

ao mesmo tempo, orienta a luta contra a instalação do complexo turístico em questão. Como 

visto esta cité tem por característica os interesses coletivos acima dos interesses individuais. 

 Dessa forma Freire, afirma 

Cada cité é ordenada segundo um bem comum que adquire relevância aos outros bens 

comuns das outras cidades consideradas de menor importância. Assim em momento 

de disputa a crítica se estabelece em função do bem comum visado em outra cidade e 

que define a relação de equivalência. Cada cité possui um estado de grandeza, isto é, 

um estado de grandeza que mede a importância de cada ator de acordo com os valores 

correspondente a cité a qual faz parte constituindo assim um princípio de equivalência 

(FREIRE, 2013, p.724). 

 De acordo com Vandenbergue as cités atuam como: 

Vocabulários convencionais e repertório transituacionais de justificação que os atores 

utilizam e introduzem em concordância nas situações de disputa para definir os termos 

de acordo ou do desacordo e coordenar suas ações em justiça. Para configurar a ação 

e agir em comum, os atores devem fazer uma volta pela cultura e beber no fundo 

comum das representações coletivas. (VANDENBERGUE, 2006, p. 333).  

 

 

 

4.3.2.Críticas ao processo de licenciamento  
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Conforme visto no capítulo 2, mesmo com todas as críticas e ações civis questionando 

o plano de manejo, a empresa IDB BRASIL protocolou o pedido de licença prévia referente ao 

empreendimento turístico residencial ao INEA.  

O licenciamento ambiental é um instrumento administrativo e uma exigência legal em 

que todos os empreendimentos ou atividades que utilizam recursos naturais devem obedecer. 

Dessa forma, os projetos somente serão implementados mediante a concessão de licença 

expedida pelo órgão deliberativo.  

A decisão de deferimento ou indeferimento do projeto por parte do órgão deliberativo 

se dá a partir da avaliação dos Estudos de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA). O EIA tem por finalidade informar à população os impactos 

ambientais os quais o empreendimento causará. Este estudo deve ser acompanhado juntamente 

ao RIMA como condição para a expedição da licença prévia. O RIMA apresenta as conclusões 

do EIA com uma linguagem mais acessível.  

Nesse processo de licenciamento ambiental para que um empreendimento seja 

implementado é necessário passar por três fases de licenciamento: Licença Prévia (LP), Licença 

de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A primeira etapa (LP) consiste na aprovação 

do EIA/RIMA da empresa avaliada pela CECA com base do parecer técnico do INEA. 

Caso seja concedida a licença prévia o empreendedor deverá apresentar o Plano de 

Controle Ambiental (PCA) que tem por objetivo identificar e propor medidas mitigadoras aos 

impactos gerados pelo empreendimento para a concessão da licença de instalação que permite 

o início das obras. Após essas etapas é concedida a licença de operação que autoriza o 

funcionamento do empreendimento. 

Assim, esta foi mais uma ação que se tornou alvo de críticas e manifestações contrárias 

por parte da comunidade. Os movimentos criticam que o licenciamento foi emitido sem que 

fosse revisto a área marginal da lagoa que foi reduzida de 300 metros para 30 metros e que, por 

esse ser um instrumento de prevenção do meio ambiente, ao negligenciar o parecer do GATE, 

desconsiderou seu próprio caráter preventivo.  

A respeito da faixa marginal de proteção, Desirée Guichard aponta que o executivo 

estadual não levou em consideração o decreto que delimitava uma distância de no mínimo entre 

30 e 300 metros, partindo da lagoa, para edificações. Assim, os proprietários e o executivo 

municipal também ignoraram a faixa marginal de proteção. Pois, de acordo com Souza (2016), 
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“convém aos mesmos considerar a faixa com o menor tamanho possível para que o terreno da 

restinga possa ser transformado em mercadoria útil ao mercado imobiliário.” 

Dessa forma, o projeto obteve a concessão da licença prévia, não obstante as leis, 

decretos e estudos técnicos atestando às especificidades da área e sua importância ambiental. O 

que fica evidente em atitudes como estas é o que aponta Zhouri et al.  

Logo, leis e decretos, cuja lógica é determinar que pequenas parcelas territoriais sejam 

destinadas à preservação ambiental, garantindo, com isso, inclusive, que o restante do 

território possa ser explorado comercialmente, acabam se tornando ineficazes 

(ZHOURI et al., 2004, p. 18) 

Dessa maneira Zhouri, afirma que  

O processo de licenciamento deixa de cumprir sua função precípua de ser um 

instrumento de avaliação da sustentabilidade socioambiental da obra, levando em 

conta suas implicações técnicas, políticas, sociais e ambientais, e se torna mero 

instrumento para atender, preponderantemente, às demandas que atribuem ao meio 

ambiente tão –somente o caráter de recurso material a ser explorado economicamente 

(ZHOURI et al., 2004, p. 18).  

Essa situação assemelha-se com a que David Soares (2012), ao estudar os pescadores 

da Baía de Guanabara atingidos pelo COMPERJ, encontrou. Ele constatou a arbitrariedade na 

expedição da licença prévia da empresa que, mesmo com um parecer técnico desfavorável ao 

projeto, foi emitida pelo o superintendente do IBAMA no estado do Rio de Janeiro, tornando 

evidente a decisão política (SOAREZ, 2014, p.160).  

O INEA respondeu às críticas afirmando que seguiu todas as orientações e que foram 

feitos os estudos necessários. O representante do INEA, afirmou que foi expedido apenas “um 

licenciamento ambiental, que tem única e exclusivamente uma licença prévia, uma viabilidade 

ambiental. Apenas isso. ” (RIO DE JANEIRO, 2016).  

No entanto, é essa viabilidade ambiental e locacional que é questionada. A questão que 

se coloca é como uma área de grande valor ecológico, com um decreto proibindo para uso 

urbano comercial e estudos comprovando sua inviabilidade, poderia ser liberada justamente 

pelo órgão responsável pela proteção do meio ambiente. 

Nesse sentido, tem-se novamente a comunidade e os movimentos ambientalistas 

acionando a cité cívica. Pois, caso o prosseguimento das próximas etapas do processo de 

licenciamento sejam aprovadas o empreendimento será instalado e provocará grandes impactos 

na comunidade.  

4.3.3.Críticas à audiência pública  
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Ademais, no âmbito desse processo de licenciamento há também um instrumento 

importante que são as audiências públicas. Instrumento relevante para a participação da 

sociedade civil e que tem por finalidade legalizar e legitimar o licenciamento ambiental. A 

realização da audiência pública é de responsabilidade do órgão ambiental para que seja 

apresentado o projeto do empreendimento, seus impactos ambientais e discutir o EIA/RIMA, 

para que dessa forma sejam colhidas sugestões e críticas ao projeto.  

Ao ser expedida a licença prévia, o órgão responsável, o INEA, juntamente com a 

prefeitura realizou a audiência pública para discutir o estudo técnico apresentado pela empresa. 

Essa audiência pública gerou algumas contestações devido a forma como ela foi conduzida. De 

acordo com o que consta na ata dessa audiência o representante da empresa apresentou o projeto 

destacando as oportunidades sociais e econômicas que o empreendimento iria proporcionar à 

população local, sobretudo na geração de 17.000 mil empregos diretos e 7.000 indiretos. 

Afirmou também que o projeto está adequado às leis, preservando a área estabelecida e que os 

impactos negativos produzidos pela construção do empreendimento, seriam compensados 

através dos programas ambientais (RIO DE JANEIRO, 2014).  

Dessa forma, constata-se que essa audiência foi um momento mais de informação sobre 

o projeto à comunidade atingida do que necessariamente uma audiência pública. Assim, a 

ACCLAPEZ, no dia 15 de outubro de 2014, enviou um oficio ao Ministério Público Estadual 

solicitando anulação da audiência pelos seguintes motivos: não foram compreendidas as 

palavras do representante espanhol da empresa; o projeto foi explicado em linguagem técnica 

que dificultou o entendimento; a fala do prefeito se estendeu com acusações de cunho político 

partidárias e não foi concedida a palavra ao representante da comunidade pesqueira de Zacarias, 

embora este estivesse inscrito.  

Segundo Zhouri, 

Percebemos que o procedimento de “ouvir” a comunidade refere-se ao cumprimento 

de uma determinação formal, importante para a legitimação da cena democrática em 

que se dá a definição do que seja o “bem público”. O papel manifesto central da 

audiência pública, que é o de apontar os problemas e os assuntos que ainda não foram 

analisados com a profundidade necessária, fica negligenciado. Assim, embora a 

audiência pública, por si só, não seja condição suficiente para a provação ou 

desaprovação do projeto, apresenta-se como condição essencial, tendo em vista, que 

de acordo com o atual modelo institucional do licenciamento ambiental, esse é o único 

momento em que as comunidades podem conhecer as propostas do empreendimento 

e, por conseguinte, seus reais impactos socioambientais (ZHOURI, p. 107).  

No entanto, as críticas a essa audiência explicitam claramente a afirmação da autora. 

Esse instrumento, importante para as comunidades atingidas, tornou-se apenas um meio formal 
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sem nenhuma relevância nas decisões tomadas. De acordo com o membro, da Associação dos 

Servidores Ambientais Federais, do Estado do Rio de Janeiro, “a participação nas audiências 

públicas é, muitas vezes, só para constar, não são levadas em conta, na hora da decisão sobre 

os empreendimentos” (RIO DE JANEIRO, 2016).  

De fato, no processo aqui estudado ocorre o que Zhouri (2005) chamou de 

“marginalização das audiências públicas” em que se tornam apenas um procedimento para o 

cumprimento das normas legais e que as comunidades atingidas são negligenciadas e 

silenciadas. Esses pedidos de anulação não obtiveram respostas e o processo de licenciamento 

prosseguiu.  

Portanto, a comunidade que esperava participar, ter voz ativa nessa audiência foi 

excluída desse processo. Desta forma, a igualdade dos sujeitos em diálogo foi desrespeitada, 

seja pela linguagem técnica ou pelo fato do representante não ter tido oportunidade de falar. 

Aqui, temos mais um critério de justiça sendo evocado para legitimar a posição da comunidade 

e dos movimentos ambientais nesse processo conflitivo.   

4.3.4.O papel do ministério público  

No conflito em questão vimos ao longo da pesquisa a importância que o Ministério 

Público exerce em conflitos dessa natureza, pois este “encadeou em ações de fiscalização 

operacionalizadas pelo omisso órgão ambiental” (ZBOROWSKI e LOUREIRO, 2008). 

Dada as alianças estabelecidas ao longo do processo conflitivo, o apoio do Ministério 

Público tem sido de suma importância ao colher denúncias sobre os impactos ambientais. 

Segundo Bezerra (2005), o Ministério Público é o ente crítico por excelência do poder público, 

dada a sua condição peculiar de ser solidário à sociedade civil na fiscalização da adequação das 

práticas às normas (BEZERRA, 2005, p. 50). 

Nesse sentido, o órgão é um ator central nos conflitos ambientais (ACSERALD, 2004; 

FUCKS, 2001), “tendo como função proteger judicialmente o meio ambiente contra as 

agressões causadas pela ação ou omissão da máquina administrativa ou pelas atividades 

(serviços e produção) exercidas pelo Estado” (FUCKS, 2001). A sua atuação ocorre na maioria 

das vezes quando há denúncia de agressão ao meio ambiente. Em tais conflitos seus principais 

instrumentos são o inquérito civil, a ação civil pública e o termo de ajustamento de conduta.  

De acordo com Soares (2005), 
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Quando acionados em virtude de denúncias, o MPF e o MPE instauram procedimentos 

internos ou inquéritos civis com o intuito de recolher e sistematizar informações que 

caracterizam uma base probatória (o objeto da denúncia, os possíveis danos causados 

e os responsáveis por estes) acerca de um determinado dano ou probabilidade de dano 

ambiental (SOARES, 2005, p. 70).  

Dessa forma, através desse procedimento interno o conflito ambiental é 

institucionalizado no órgão (SOARES, 2005).  

No conflito aqui analisado, após a denúncia referente ao plano de manejo feita pela 

ACCLAPEZ e a APALMA, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro enviou à restinga 

de Maricá técnicos do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ) para colher 

informações necessárias sobre a denúncia.  

Após o procedimento de análise da denúncia, o parecer técnico do GATE apontou 

diversas irregularidades e inconsistências do estudo de impacto ambiental apresentado pela 

empresa como apontado nos capítulos anteriores. Dessa forma, foi constatada a inviabilidade 

do projeto na região por considerar que ele destruirá a restinga de Maricá. 

 Para o promotor de justiça do Gaema, do MPRJ, “tanto o Ministério Público Estadual 

quanto o Ministério Público Federal identificam, sim, irregularidades e ilegalidades no 

licenciamento em relação à avaliação do impacto” (RIO DE JANEIRO, 2016). 

 Portanto, diante do papel exercido, o Ministério Público vem se empenhando mais em 

proteger a população atingida por impactos ambientais do que o próprio órgão ambiental, 

responsável pela proteção do meio ambiente que diante do problema procuram justificar 

omissões em suas decisões.  

 

4.4. ORDENS DE JUSTIFICAÇÕES  

 Visando compreender melhor o conflito até aqui analisado, as críticas e as justificações 

utilizadas pelos atores para legitimar as suas ações foi necessário detalhar, para melhor 

compreensão, o cenário de disputa. Até aqui foram analisadas as críticas mobilizadas pelos 

atores contrários ao empreendimento. Neste ponto, apresentaremos quais as ordens de 

justificações acionadas para responder essas críticas.  

 De acordo com Zhouri (2013), “quando um conflito ambiental é judicializado, as partes 

litigantes pretendem tornar legalmente legítimas suas diferentes perspectivas, representações e 

discursos para terem reconhecidas suas distintas formas de apropriação do território” 
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(ACSERALD, 2004). Nesse sentido, os atores envolvidos no conflito buscam formas de 

legitimar sua forma de apropriação da região.  

De acordo com Bezerra (2005) há quatro tipos de justificações baseada na teoria de 

Boltanski e Chapello acionado por estes sujeitos sociais: 

Um primeiro tipo é o da justificativa comercial/industrial: o ente denunciado contra 

argumenta as acusações de que provoca danos ambientais, que seu empreendimento 

é responsável pelo benefício da geração de empregos e de geração de receita pública. 

Um segundo tipo a considerar é a justificativa doméstica: nesta, o ente denunciado 

busca deslegitimar as denúncias públicas por via da redução do conflito a problemas 

de “má vizinhança”. O terceiro tipo de justificativa podemos chamar de “ambiental-

mitigadora”: esta manifesta-se quando o causador do dano busca relegitimar a sua 

atividade produtiva diante das críticas a partir do argumento de que estaria tomando 

todas as providências para minorar os sócio-impactos ambientais. O quarto tipo de 

justificativa encontrado remete a um “benefício ambiental cruzado”: diz-se aqui que 

o suposto benefício é “cruzado”, porque não diz respeito exatamente ao dano causado 

ou que eventualmente o empreendimento pode provocar (BEZERRA, 2005, p. 52-

53). 

A ACCLAPEZ, dessa forma, baseia as suas críticas de acordo com estratégias definidas 

em função de sua permanência no território em que ocupa desde 1979. Para a associação a 

instalação do empreendimento prejudicará a relação de parentesco e vizinhança que será afetada 

com a expulsão dos moradores para outras áreas e a cultura local que irá desaparecer. Assim, 

em suas críticas à empresa e às ações por parte do poder público a associação evoca a cité 

doméstica.  

De acordo com Boltanski e Chiapello 

No mundo doméstico, as relações pessoais são definidas previamente em grande parte 

segundo as propriedades atribuídas às pessoas e, em especial, em função do lugar 

ocupado na hierarquia da família ou da posição da família na comunidade. Os elos, 

afetados por um custo de acesso elevado, são duradouros e raramente eletivos (assim, 

o casamento é em parte prescrito). As relações, por outro lado, são alvo de um controle 

comunitário possibilitado pela presença concomitante das pessoas num mesmo espaço 

do qual lhes é muito difícil escapar, visto que é na comunidade, definida pela 

proximidade espacial, e não em sua individualidade, que se situam os recursos de que 

elas precisam para serem o que são ou simplesmente sobreviver (Claverie, Lamaison, 

1982). O enraizamento comunitário e a presença local desempenham um papel nada 

desprezível nas provas de grandeza (BOLTANSKI e CHIAPELLO, p.168). 

Dessa forma, a associação tem buscado fatos históricos e eventos do passado para 

confrontar o momento atual desse novo conflito em curso. Assim, a comunidade tem defendido 

seu território através de suas históricas lutas de resistências e tradições, seu modo de vida.  

Outros atores também entram em cena na disputa como os movimentos ambientalistas 

APALMA e Movimento Pró-restinga que se organizam em prol das lagoas de Maricá e do 

ecossistema da restinga. Um dos pontos que tem servido de base para as críticas desses 
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movimentos é a situação das lagoas de Maricá que já foram muito importantes para o 

abastecimento do pescado do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, com o “boom” imobiliário 

que vinha ocorrendo na cidade sem um projeto de saneamento básico as lagoas começaram a 

sofrer com a poluição e consequentemente com a redução do pescado nessas como visto nos 

capítulos anteriores. Desta forma, a instalação do empreendimento provocará grandes impactos 

sobre a biodiversidade, pois a urbanização afetará áreas de brejo e prejudicará o ecossistema da 

Lagoa de Maricá.  

 A restinga de Maricá é uma das mais pesquisadas do país. Desde a década de 1970, que 

pesquisadores de diversas áreas utiliza a restinga de Maricá com pesquisas sobre a fauna e flora. 

De acordo com um levantamento feito por Freire (2013), calcula-se que haja cerca de 300 

trabalhos científicos envolvendo a APA de Maricá. Dessa forma, um dos princípios de justiça 

acionados por estes atores sociais é a ciência, o conhecimento produzido nesta área.  

Estes têm sido alguns dos princípios normativos que tem servido de base para as críticas 

feita à empresa por estes atores. Nesse sentido, pode-se afirmar que as críticas feitas por estes 

atores são do tipo crítica ambiental-estetizante (BEZERRA, 2005).  

Para Bezerra,  

Este tipo de crítica é comum nos conflitos ambientais associados a: poluição 

industrial, ocupação de encostas (por parte de indivíduos ou organizações que não 

residem na área do litígio), deslocamento compulsório de assentamento humano e 

futuros empreendimentos (barragens, estradas, monoculturas, etc.) (BEZERRA, 

2005, p. 50).  

Pode ser entendida “como a “desnaturalização” do território por causa da destruição da 

flora, da fauna e dos recursos hídricos” (BEZERRA, 2005). Esse tipo de crítica artística ou 

estética, de acordo com Boltanski e Chiapello tem sua fonte de indignação  

a) o capitalismo como fonte de desencanto e de inautenticidade dos objetos, das 

pessoas, dos sentimentos e, de modo mais geral, do tipo de vida que lhe está associado; 

b) o capitalismo como fonte de opressão, porque, por um lado, se opõe à liberdade, à 

autonomia e à criatividade dos seres humanos que, sob seu império, estão submetidos 

à dominação do mercado como força impessoal que fixa os preços e designa os 

homens e produtos-serviços desejáveis ou não, e, por outro lado, devido às formas de 

subordinação da condição salarial (disciplina empresarial, supervisão intermediária 

dos chefes e comando por regulamentos e procedimentos); (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p.72). 

Um outro ator social presente na disputa é a empresa IDB Brasil, proprietária da área. 

Esta, por sua vez, enxerga na região um local de grande valor econômico. Neste sentido, sua 

proposta caminha no sentido de exploração da área visando lucros.  
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Assim, todas as críticas indicadas, anteriormente, são importantes para a nossa análise, 

pois são a partir delas que cada um desses atores mobiliza seus argumentos discursivos e 

permitem entender quais os valores que as regem.  

De acordo com Freire (2013), “a crítica é, portanto, o que vai interrogar, se não 

desestabilizar a ordem [...], os tamanhos dos seres que eram convencionados, com horizonte 

constante de uma ameaça de redefinição de hierarquia” (Freire, 2013, p.724). Dessa forma, 

como foi descrito anteriormente, as críticas que esses atores sociais envolvidos no conflito 

mobilizaram em relação a instauração do complexo turístico em questão tem questionado e 

desestabilizado a ordem das ações da empresa que devem responder as críticas.  

Nesse sentido, diante das críticas de que provocará severos danos ambientais na restinga 

de Maricá, a empresa mobiliza a justificativa comercial/industrial. A IDB Brasil argumenta que 

com a instalação do COMPERJ no município vizinho, Itaboraí, poderá ocorrer a favelização da 

área. E, portanto, propõe medidas compensatórias para impedir tal processo como a oferta de 

serviço de saneamento básico municipal, dragagem do complexo lagunar e geração de 40 mil 

empregos em um prazo de dez anos que beneficiará, principalmente, os moradores da 

comunidade de Zacarias (OS NOVOS resorts do litoral. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 10 de 

junho de 2007. Caderno Rio, p. 18.).  

No entanto, consta na Deliberação Ceca nº. 4.854 de 19 de julho de 2007 da criação do 

plano de manejo no art. 13. 

Art. 13 – Os recursos provenientes das medidas compensatórias decorrentes da 

implantação de empreendimentos de qualquer natureza serão destinados 

exclusivamente para os procedimentos de implantação e administração da APA de 

Maricá (RIO DE JANEIRO, 2007).  

Dessa forma, “a proposta da empresa é questionável, pois as medidas apresentadas pelos 

responsáveis pelo empreendimento não poderiam ser consideradas como medidas 

compensatórias segundo o Plano de Manejo” (COYUNJI, 2009). 

A justificativa de que a instalação do COMPERJ irá provocar o processo de favelização 

da área também é um argumento utilizado pela prefeitura para defender a instalação do projeto 

no município. Segundo a prefeitura, “a defesa ao projeto se dá por acreditar que o 

empreendimento trará melhorias econômicas para o município o que impedirá a favelização da 

área e irá gerar postos de empregos” (Agência Brasil, 2016).  
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Entretanto, segundo Werther Holzer (O ECO, 2009), será a construção do projeto São 

Bento da Lagoa que irá provocar um grande impacto como a favelização de várias áreas do 

município.  

O argumento de geração de empregos é questionado pela representante da APALMA, 

que afirma “são só para a construção. Depois o que essas pessoas vão fazer? ” (O ECO, 2009). 

Holzer também questiona essa oferta de empregos: “as fichas estão sendo apostadas em uma 

obra cujos empregos gerados terão data para acabar. Quero ver onde a prefeitura vai alojar as 

pessoas depois que elas ficarem desempregadas” (O ECO, 2009).  

A empresa também argumenta que a instalação do empreendimento promoverá receitas 

para o município e, consequentemente, desenvolvimento econômico. De acordo com o 

promotor de justiça do GAEMA, essa decisão é questionável quando se toma como base a 

ponderação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental (RIO DE JANEIRO, 

2016).  

De acordo com o EIA da empresa, caso não seja implantando o empreendimento na área 

isso irá produzir prejuízos para o município. 

No caso de não implantação do empreendimento, a infraestrutura coletiva básica 

necessária para atender as unidades que seriam construídas nos lotes disponíveis para 

expansão espontânea de moradias de renda média e alta do município teria que ser 

implantada pelo Poder Público municipal, reduzindo assim a disponibilidade de 

recursos para as demais necessidades do município. Nessa hipótese, por outro lado, 

não ocorreriam os benefícios de economia de escala proporcionados pelo atendimento 

a estas demandas de forma espacialmente otimizada. Vale registrar ainda que cada 

item de infraestrutura seria de responsabilidade de instituições públicas diferenciadas, 

de acordo com suas competências, atribuições e prerrogativas, enfrentando-se desta 

forma as conhecidas dificuldades para alocação dos recursos necessários em tempo 

hábil. Adicionalmente, a não implantação do “Complexo Turístico-Residencial 

Fazenda de São Bento da Lagoa”, de acordo com o EIA, implicaria na menor 

disponibilidade municipal de elementos residenciais, hoteleiros, de lazer, saúde, 

educação e outros com alto padrão de qualidade. Isto representaria uma redução da 

vantagem competitiva que tem Maricá (localização privilegiada no litoral fluminense 

e junto aos novos polos industriais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro). Por 

fim, o não aproveitamento da oportunidade de ocupação sustentável e consolidada da 

APA de Maricá oferecida pelo empreendimento apresenta os elevados riscos de se 

deixar esta unidade exposta ao uso humano predatório dos ecossistemas locais 

verificados no passado recente; aos riscos de segurança pública inerentes à existência 

de terrenos periurbanos desocupados e às pressões da expansão urbana desordenada 

(EIA/RIMA, 2012).  

 Casos assim são também relatados por Acserald que afirma que as empresas fazem 

chantagem locacional, isto é, a ameaça de deslocalização dos empreendimentos (ACSERALD, 

2013, p. 100). Ainda de acordo com o autor (2013), essas ameaças podem ocorrer por meio de 

dois tipos a) pela ameaça de retirada do investimento para outro local ou b) pela ameaça de que, 
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não se aceitando o empreendimento tal como a empresa o deseja, nenhuma outra atividade 

análoga virá ali se implantar (ACSERALD, 2013, p. 110).  

Dessa forma, a empresa busca justificar as críticas recebidas utilizando argumentos de 

que irá realizar serviços de saneamentos básicos na comunidade, conceder títulos de 

propriedades para os moradores, criar postos de trabalho e contribuirá para o desenvolvimento 

da cidade. De acordo com Bezerra (2013), muitas vezes o poder público é conivente com este 

tipo de justificativa.  

 Outra crítica que a empresa busca responder é em relação ao questionamento da 

destruição de uma das restingas mais estudadas por pesquisadores de diversas áreas e 

universidades. Como forma compensatória pela destruição da restinga a empresa propõe a 

construção de uma RPPN que abrigará um centro de pesquisa para que aqueles possam 

continuar com suas pesquisas.  

Dessa forma, a empresa busca angariar legitimidade, via os “programas ambientais” 

propostos. Pois, se nesse embate discursivo temos por um lado a comunidade e os movimentos 

ambientalistas se servindo de certas concepções do que é o meio ambiente e das formas de 

protegê-lo; e a empresa, por outro lado, evoca outras práticas e concepções sobre o meio 

ambiente. 

 Portanto, esta proposta demonstra que a empresa pretende cooptar os pesquisadores que 

desenvolvem pesquisas na restinga de Maricá para que desta forma estes sejam favoráveis à 

instalação do empreendimento. Dessa forma, como afirma Souza (2016) 

esse seguimento não pretende negociar e tal proposta tem sido vista como uma espécie 

de “cala-boca”, pois os que se posicionaram contra o empreendimento vêm recebendo 

propostas na forma de assédio [...] (SOUZA, 2016, p. 91). 

 Os pesquisadores não veem a construção de uma RPPN como a melhor solução, pois 

defendem a utilização da APA de Maricá como uso comum com a criação de uma unidade de 

Parque na APA de Maricá. E afirmam que caso a RPPN seja construída não será benéfica, pois 

haverá uma redução da biodiversidade da área (SOUZA, 2016).  

 Desta maneira, a justificativa que a empresa aciona neste caso é o que Bezerra chama 

de “ambiental-mitigadora”. Isto é, a empresa diante das críticas “busca relegitimar a sua 

atividade produtiva e argumenta de que estaria tomando todas as providências para minorar os 

sócio-impactos ambientais” (BEZERRA, 2005, p.52-53). 
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Nesse caso as justificativas construídas pela empresa buscam produzir um consenso na 

população local de que sua instalação é necessária e importante. Pois a empresa pauta sua 

justificativa na geração de empregos e no desenvolvimento econômico que poderá realizar na 

cidade, respaldando suas ações nas legislações que favorecem a instalação do empreendimento 

na área.  

Portanto, através das reflexões de Boltasnki, Thèvenot e Chiapello e as análises das 

críticas evocadas pela comunidade e os movimentos ambientalistas aqui descritos, percebemos 

que estas estão sustentadas pelo princípio superior comum da preservação do meio ambiente e 

do modo de vida da comunidade tradicional de pescadores de Zacarias. Assim, a empresa 

quando submetida às críticas aciona justificativas de que suas ações promoverão a preservação 

do meio ambiente e a justificação comercial/industrial.  

 Por fim, o conflito aqui analisado, ainda em curso, apresentou esses atores acionando 

diferentes discursos para legitimar suas ações. Acionando aquilo que considera justo em sua 

atuação. Dessa forma, a pesquisa permitiu compreender quais as perspectivas dos diferentes 

atores nesse conflito.   
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CONCLUSÃO 

 Esta dissertação teve como objetivo apresentar de que maneira se configura a dinâmica 

conflituosa entre a comunidade tradicional de pescadores de Zacarias e a empresa IDB Brasil 

em torno da construção de um empreendimento imobiliário no município de Maricá. A partir 

da análise do caso empírico buscamos investigar como os atores envolvidos no conflito se 

articulam no interior desse litígio e identificar quais as estratégias discursivas utilizadas por 

estes para legitimar sua posição no conflito em questão.  

 Nesse sentido, procurei mapear os atores sociais envolvidos nesse conflito. Um dos 

atores preponderantes é a empresa IDB Brasil, para quem são dirigidas certas críticas. Os atores 

que criticam as ações da empresa incluem a comunidade de Zacarias, que será atingida caso o 

complexo imobiliário seja concretizado, bem como outros agentes. Dentre eles destacamos os 

movimentos ambientalistas APALMA e Movimento Pró-restinga. Foi no sentido de 

compreender as críticas e as justificações desses atores que procurei identificá-los e traçar os 

seus discursos argumentativos na disputa em prol da legitimação de suas ações. 

 Lançamos mão de algumas ferramentas teóricas inspiradas no trabalho de Luc Boltanski 

para realizar uma discussão acerca das críticas lançadas à empresa IDB Brasil e das 

justificativas acionadas por esta última para respaldar suas ações na região.  

 Nesse sentido, para situar o leitor à conjuntura do conflito em questão dedicamos um 

capítulo para apresentamos um panorama histórico do município de Maricá e da comunidade 

de Zacarias. Assim, expusemos, de forma breve, como ocorreu o crescimento urbano da cidade 

e como esta entrou na rota da indústria petroquímica, com o anúncio do projeto do COMPERJ, 

em 2006, no município vizinho.  Isso levou ao surgimento de interesses de empreendedores do 

ramo imobiliário em Maricá.  

Assim, o grupo espanhol Madrilisboa adquiriu, nesse mesmo ano, a antiga fazenda São 

Bento da Lagoa, localizada dentro da APA de Maricá. Nesta área está localizada desde 1797 

uma comunidade tradicional de pescadores denominada de Zacarias, que tem uma longa 

trajetória de luta pelo seu território. 

Tal discussão inicial foi de suma importância para que pudéssemos estabelecer quais 

eram os princípios normativos que servem de base para a comunidade mobilizar as críticas. A 

partir da contextualização, pudemos adentrar na empiria do conflito deflagrado entre a 

comunidade e a empresa.  



116 
 

O episódio em que a empresa cerca a restinga de Maricá deixa explícito a intenção de 

dar início ao projeto e expulsar a comunidade a partir daquele momento. No entanto, esse 

episódio gerou um conjunto de processos e dinâmicas na região. Assim, a partir dessa ação por 

parte da empresa vários eventos foram se desenvolvendo e deixando mais claro as críticas e 

justificações dos atores.  

Neste primeiro episódio a comunidade demonstrou que, assim como lutou várias vezes 

em décadas anteriores, continuaria lutando em prol do seu território. Diante da reação da 

comunidade a empresa começou a construir narrativas para legitimar a instalação do 

empreendimento no município. Desde então a comunidade vem criando laços e construindo 

formas de resistência contra o avanço da especulação imobiliária e sua expulsão do território.  

 Dessa forma, ações foram realizadas para facilitar a instalação do empreendimento. No 

entanto, essas foram questionadas pela comunidade e os movimentos ambientalistas. Uma das 

primeiras ações foi a instituição do plano de manejo que elaborou um zoneamento sem estudos 

técnicos, liberando diversas áreas para a ocupação urbana. Essa ação deixa a comunidade 

vulnerável e permite a destruição da restinga de Maricá.  

Outra das ações que foram questionadas foi a expedição da licença prévia concedida 

pelo órgão ambiental à empresa. Essa decisão negligenciou o parecer técnico do GATE que 

atestava a inviabilidade do projeto na área. Todas estas ações foram questionadas no Ministério 

Público, pedindo a anulação do licenciamento.  

Diante das acusações de que o empreendimento provocará a destruição da restinga e a 

expulsão da comunidade tradicional de pescadores a empresa buscou acionar justificações para 

responder as críticas. As justificações que a empresa acionou centram-se no argumento de que 

com a instalação do empreendimento serão realizados serviços de saneamento básico para a 

comunidade; serão gerados postos de trabalho que serão preenchidos principalmente pelos 

moradores da comunidade; e que, em relação ao ecossistema da restinga, serão realizadas 

medidas mitigatórias para compensar os impactos.  

Portanto, pode-se perceber nesse embate diferentes atores sociais agindo 

estrategicamente a partir de lógicas próprias ao buscar legitimidade da sua atuação da área em 

disputa. Por um lado, tem-se a comunidade pesqueira e os movimentos ambientalistas que 

reivindicam a preservação da área e a permanência dos pescadores e suas famílias na região. 
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Por outro, a empresa procura promover ações que possam reduzir as críticas desses atores 

oferecendo medidas compensatórias.  

Dessa maneira, através dos principais elementos trabalhados nos capítulos anteriores, 

pretende-se nessa conclusão avaliar de forma sucinta os resultados mais importantes 

alcançados. 

 Assim, a implantação do empreendimento fazenda São Bento da lagoa significa para a 

comunidade a destruição do seu modo de vida, a perda do território com suas histórias e cultura; 

para os movimentos ambientalistas significa a perda da biodiversidade da região; para o poder 

público municipal significa colocar a cidade na rota do turismo e promover o desenvolvimento 

econômico do município e, finalmente, para os empresários a implantação do projeto significa 

os ganhos lucrativos. 

 Em meios aos diferentes significados que cada sujeito social atribui ao projeto e as 

diferentes visões sobre a apropriação do meio ambiente, estes apresentam discursos para 

legitimar sua posição no conflito. Dessa forma, a pesquisa apresentou as críticas e justificações 

mobilizadas pelos atores sociais em torno do conflito para a instalação do empreendimento.  

 Como visto nesta dissertação a comunidade tradicional de pescadores de Zacarias vêm 

resistindo a diversas intervenções ao longo de sua existência como o avanço da especulação 

imobiliária, as mortandades de peixes e os projetos de empreendimentos turísticos. Frente a 

essas investidas os pescadores novamente mobilizam sua capacidade de luta e resistência para 

reivindicar seu direito ao território e à natureza.  

 Portanto, concluo esta dissertação ciente de que dados importantes coletados durante a 

pesquisa de campo não tiveram a análise desejada. Dessa forma, o tema e o mesmo objeto 

empírico servirão para o desenho do projeto de doutorado.  
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