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Resumo 

Desde sua fundação, ainda enquanto povoado do período colonial, Porto das 

Caixas passou por períodos de ascensão e decadência. Foi um importante 

entreposto comercial na província imperial do Rio de Janeiro, importante ramal 

da E. F. Leopoldina, protagonista de um milagre católico e atualmente é visto 

sob a expectativa do pleno funcionamento de um dos maiores 

empreendimentos da Petrobrás: o COMPERJ. O objetivo deste trabalho é 

mostrar como a dinâmica desses eventos impactaram o distrito de Porto das 

Caixas, em Itaboraí, situado a 3km de distância  deste complexo, o que 

implicou em mudanças de ordem política, ambiental, social – em virtude de sua 

implementação – e a crise causada por sua interrupção. 

Palavras chave: Itaboraí (RJ); etnografia; impacto ambiental; COMPERJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Since its foundation, still as a village during the colonial period, Porto das 

Caixas  went through various moments of ascension and decadence .  It served 

as an important commercial warehouse in the imperial province of Rio de 

Janeiro, was an important branch of E. F. Leopoldina, was the centre of a 

Catholic miracle and  nowadays is under expectancy of the fully functioning of 

one the largest Petrobras’ project: the COMPERJ. The purpose of this work is 

to show how the dynamics of these events have impacted Porto das Caixas a 

district located in Itaboraí, 3km away from COMPERJ, which implied in political, 

environmental, and social changes due to its implementation and the crisis 

caused by  its interruption. 

Keywords: Itaboraí (RJ);ethnography; environmental impact; COMPERJ. 
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Apresentação  

No dia 05 de junho de 2007, dia mundial do meio ambiente ocorreu de forma 

aparentemente normal numa comum escola municipal do município de Itaboraí. 

Isso visto a partir do olhar de um pré-adolescente ainda pouco preocupado com 

questões de qualquer natureza pertinente ao que informalmente classificamos 

como o mundo dos adultos. A escola em si seguia como nos outros anos com 

trabalhinhos, montagens de murais, vinculados muito às aulas de ciência. 

No dia seguinte, uma quarta-feira, durante uma rotineira aula de matemática a 

coordenadora da escola adentra a sala e vai conversar com a professora, pede 

a professora à indicação de três alunos que ela considerava de destaque. 

Dessa forma em conjunto com mais dois coleguinhas de turma sou levado à 

secretaria. 

Chegando lá somos explicados que a escola, assim como outras participarão 

de um evento da prefeitura. Foi dito então por ela que devíamos cada um fazer 

uma redação que tratasse sobre o meio ambiente, concorreríamos a 

representar a escola nesse evento. 

Naquele dia atípico eu perdi duas aulas sentindo que não estava cometendo 

algum erro, mas não tinha sido preparado para aquela situação. Durante o 

recreio, estava esclarecendo a outros colegas que não fui responder por algum 

mal feito, mas fui fazer uma redação. Já no fim do dia letivo, sou chamado 

novamente, dessa vez pela diretora adjunta, nos corredores fui informado que 

minha redação foi a escolhida. 

Chegando lá em meio a um clima festivo interno, sou colocado a aperfeiçoar 

minha redação, já que esta seria levada ao prefeito, e que em algumas horas 

iria junto com a diretora principal representar a escola.  

Assim que tudo estava pronto, fomos à secretaria de educação de Itaboraí, 

junto com outros alunos e diretores das escolas municipais, seguimos de 

ônibus fretado até um lugar que não conhecia, mas que hoje sei que chama 

Fazenda Macacu. Naquele local foi preparado num amplo espaço uma festa 

cerimonial que contava com pessoas muito importantes a partir da visão de 

uma criança de 11 anos. Eu conheci ali personalidades políticas, antes vistas 
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com bastante distância o antigo prefeito Cosme Salles, assim como o 

governador na época Sergio Cabral e um dos diretores da Petrobras Paulo 

Roberto Costa, a que na época erroneamente acreditei ser o presidente da 

empresa mais importante do país.  

A cerimônia que considerei extremamente entediante lembro vagamente além 

de cumprimentar os ilustres convidados. O que marcou foi a simbólica 

plantação de árvores nativas da mata atlântica, onde eu plantei um araçá da 

praia, com uma inveja gritante do prefeito que plantava um pau-brasil. Ao fim 

da tarde acabou-se o evento e todos voltamos ao centro de Itaboraí e a partir 

daí para casa. 

Fazia provavelmente menos de um ano em que pela primeira vez na vida tinha 

ouvido o nome de minha cidade no jornal Nacional: era anunciada a construção 

do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro. Deduzia antes 

mesmo de estar na Fazenda Macacu que se tratava de algo relacionado ao 

COMPERJ, diante das autoridades presente confirmei minhas dúvidas. 

Assim como esse evento marcou minha vida escolar o COMPERJ marcou a 

vida e memória recente de cada habitante da cidade de Itaboraí, estimado até 

então com 200 mil moradores. Um clima de otimismo somado ao bom 

momento vivido pelo país incentivou muitos a investir maciçamente na cidade, 

investimentos que iam de ampliação de estabelecimentos comerciais, criação 

de novas lojas, assim como construção de novas casas e edifícios, provocando 

um boom imobiliário jamais visto na cidade. 

No município, em todos os distritos sentiram-se o impacto do mega 

empreendimento, sem nenhuma dúvida sentidos nos municípios vizinhos. Entre 

eles Porto das caixas, o segundo e histórico distrito de Itaboraí. O COMPERJ 

ao longo desses 12 anos desde seu anúncio provocou consequências de 

natureza ambiental, demográfica, estrutural, geográfica, política, econômica, 

social e acima de tudo emocional em Itaboraí e seus habitantes. 

Em decorrência de ser o recorte espacial que proponho um conhecimento mais 

aprofundado do distrito de Porto das caixas em suas complexidades. Este é um 

distrito de riquíssimo patrimônio histórico regional colonial, além de um centro 
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religioso católico de alcance mundial, em dado momento. Teve ligação 

administrativa e econômica com a extinta vila de Santo Antônio de Sá, a 

segunda fundada no Rio de Janeiro. 

 O progresso regional da banda oriental da Guanabara tem sua história 

construída em Porto das Caixas direta ou indiretamente, por meio de seu 

entreposto comercial, sua usina de beneficiamento de álcool de mandioca, 

símbolo religioso. Durante os idos a partir de 1968, Porto das Caixas ressurge 

como centro de peregrinação religiosa, esse acontecimento transformou 

novamente a rotina do bairro, que passa de lugar pacato a um fluxo intenso de 

fiéis criando um comércio vibrante em torno do campo religioso alimentado 

pelas romarias católicas que partia de todo o Brasil até a igreja de Nossa 

Senhora da Conceição. 

Seu passado, presente e futuro são testemunhas das mudanças por qual 

passou Itaboraí e hoje está localizada a apenas 3,3 quilômetros de distância do 

complexo petroquímico, o que justifica o interesse de seus efeitos sobre o 

bairro.  

Pretendo por meio deste trabalho, a partir de entrevistas, recursos etnográficos 

e de uma adequada bibliografia construir uma narrativa que aborde as 

complexas e múltiplas questões derivadas da intercorrência do COMPERJ e 

suas consequências no distrito de Porto das Caixas e em Itaboraí, com o 

objetivo de suscitar reflexões e um entendimento social decorrente deste 

grande projeto, contribuindo para a produção do conhecimento de minha 

cidade. A elaboração desse trabalho se desdobra em torno da seguinte 

questão: de que modo o COMPERJ impactou o distrito de Porto das Caixas? E 

como segue esse processo, uma vez que há a continuidade se não do 

COMPERJ em si, mas de suas consequências sentidas até o atual momento. 

Para a produção do trabalho escolhi por meio de entrevistas, observação in 

loco, do recurso da etnografia retrospectiva além da análise de materiais 

teóricos e auxiliares compreenderem como se deu esse fenômeno socialmente 

e ambientalmente.  
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Esta monografia se situa na interface entre diversos temas importantes para a 

investigação antropológica, tais como expansão metropolitana, práticas 

religiosas, turismo e comércio religioso, projetos de desenvolvimento e 

impactos socioambientais. Se insere na linha de pesquisa 7 - Os Deuses da 

Cidade: Mercados e Santuários na Região Metropolitana, do Laboratório de 

Etnografia Urbana - LeMetro/IFCS-UFRJ, conforme resumo abaixo:  

 

“Esta linha de pesquisa visa uma compreensão mais ampla e refinada 

do fenômeno sócio-cosmológico do mercado, pois este não é apenas 

um local de circulação de mercadorias. Cada mercado é ao mesmo 

tempo um universo econômico e simbólico, pois exige uma 

competência cultural para a participação plena dos seus 

frequentadores. Nesse sentido, esta linha de pesquisa busca reunir 

as etnografias que relacionam a economia política à cosmologia dos 

mercados e santuários urbanos.” (Portal do LeMetro/IFCS-UFRJ, 

2018) 

 

Tal linha de pesquisa tem como base a elaboração do projeto Os Deuses da 

Cidade, encaminhado pelo profs. Marco Antonio da Silva Mello, Arno Vogel e 

José Flávio Pessoa de Barros ao Instituto de Estudos da Religião - ISER em 

sua fundação, com o propósito de comparar o comércio religioso no Mercadão 

de Madureira, com sua pauta de consumo voltada aos cultos afro-brasileiros, e 

de Porto das Caixas, com sua forte inflexão católica popular, o que infelizmente 

se realizou. A importância do santuário de Porto das Caixas é frequentemente 

referida pelo prof. Marco Antonio da Silva Mello em suas aulas na UFF e na 

UFRJ, pois o jornal carioca O Dia chegou a dedicar uma coluna diária ao 

santuário, escrita pela jornalista Guida Nunes, após o episódio do chamado 

"milagre de Porto das Caixas".  

 

O estudo sistemático do Mercadão de Madureira, contudo, marcou o início dos 

autores pelo tema no artigo A Moeda dos Orixás, publicado na revista Religião 

& Sociedade (1987), e no capítulo de abertura do livro A Galinha d'Angola: 

iniciação e identidade na cultura afro-brasileira (1993), mais tarde retomado por 

Carlos Eduardo Medawar (2003) e José Renato Baptista (2006) em suas 

dissertações de Mestrado em Antropologia.  
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1. O Distrito de Porto das Caixas e seu legado histórico 

Figura -1 Imagem de satélite do distrito de Porto das Caixas e seus bairros 

 

Fonte: Google Maps - acessado em: Ago/2018 

Porto das Caixas é um histórico e tradicional distrito e bairro do município de 

Itaboraí, região metropolitana do rio de janeiro. Ainda que sua localização 

geográfica sugira uma pujança no mínimo demográfica, sua estrutura é muito 

modesta e seu número de habitantes não superam os 3.757 habitantes 

segundo o censo de 2010 do IBGE.  

A ocupação da região é do período colonial, estando vinculada a vila de Santo 

Antônio de Sá, extinta em 1847, passando a integrar a recém emancipada vila 

de São João de Itaboraí. 

Partindo da fundação da igreja primitiva; cujo resta à ruína de seu campanário 

na lateral da atual igreja, podemos dizer que é habitada continuamente desde 

1595. Sua primeira citação histórica data de 1567, quando são concedidas 
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terras as margens do rio Macacu, como parte da antiga vila de Santo Antônio 

de Sá a região durante o período colonial foi responsável por uma importante 

produção alimentícia. 

A extensão territorial da vila abrangia os atuais municípios de Rio Bonito, 

Tanguá, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim. Essa extensão 

geográfica abarcava a rede hidrográfica dos rios Caceribu e Macacu e seus 

afluentes, internalizando a ocupação portuguesa em terras fluminenses.  

O despontamento econômico da vila por meio da produção de gêneros 

alimentícios como açúcar, farinha, milho, arroz, feijão, surge a necessidade de 

escoamento da produção para o Rio de Janeiro, sendo esta realizada por um 

porto fluvial; visto que a ocupação humana ocorreu pelo Rio Macacu, e pelo 

fato da proximidade com a sede da vila, a existência dessa atividade marca o 

nome da região como Porto das Caixas. 

A importância estratégica tanto para o interior quanto para a atual cidade do rio 

de Janeiro promoveu um fluxo comercial vibrante com a região produtiva de 

Cantagalo. Porto das Caixas permaneceu como dos mais importantes 

entrepostos comerciais até a segunda metade do século XIX, já no período 

imperial brasileiro. 

A decadência da vila de Santo Antônio de Sá é sentida a partir do século XIX, 

mas ganha robustez com uma série de surtos conhecido como as “febres de 

macacu”, que provoca um êxodo populacional da sede da vila em direção a 

freguesia de São João de Itaboraí. Em 1833, em virtude das discrepâncias 

demográficas e a necessidade de mudanças administrativas se emancipa a 

freguesia de São João de Itaboraí. Com isso o arraial de Nossa Senhora da 

Conceição do Porto das Caixas é elevado à categoria de freguesia e anexado a 

nova vila.  

Em 1868 a sede da vila de Santo Antônio de Sá é transferida para a freguesia 

de Santíssima Trindade, atual Cachoeiras de Macacu, o território que sobrou 

da antiga vila em 1875 torna-se freguesia de Santo Antônio de Sá e é anexada 

a vila de São João de Itaboraí. A freguesia de Santo Antônio de Sá atualmente 

é Sambaetiba, o 4º distrito de Itaboraí. 
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O Porto das Caixas no período imperial se marca pelo período de transição, 

onde vão ocorrer as mudanças de modais de transporte e consequentemente 

sua operação econômica. A motivação se dá pela importância do comércio 

realizado entre a região Serrana e a até então capital do império, que desde o 

período colonial seguia ocorrendo por via fluvial. Nesse período Porto das 

Caixas era o terceiro porto em relevância para a economia da província do Rio 

de Janeiro, atrás apenas dos portos de Iguassú e de São João da Barra. O 

porto recebia a produção da sede da vila, de Rio Bonito e da vila de Capivary 

(atual Silva Jardim), Maricá, Saquarema e Nova Friburgo. Assim com era 

responsável por distribuir produção, era também receptor de mercadorias 

importadas, seguindo para as regiões de produção. 

Além do transporte de carga a circulação de passageiros seguia o mesmo 

modelo. O fluxo de passageiros do porto também era o terceiro em volume de 

navegadores da província, superado apenas pelos portos do Rio de Janeiro e 

Praia Grande (atual Niterói). 

O contínuo uso das vias fluviais a essa altura gastas pelo assoreamento dos 

rios provocado pelo desmatamento contínuo da região, além de não atender a 

um acentuado crescimento da demanda produtiva, somado a ineficiência do 

transporte fluvial associado ao transporte de tração animal, além do início das 

produções de café, que demandava cada vez mais terras plantáveis, 

distanciando produção de mercado consumidor, que ansiava a necessidade do 

transporte ferroviário para a região. 

Segundo Costa, a substituição do transporte ferroviário pelo fluvial tão somente 

não é suficiente para explicar a decadência dessas antigas vilas. Santo Antônio 

de Sá pelo fato de o traçado da ferrovia passar distante da vila explica. O 

mesmo não pode se dizer de Porto das Caixas e Itambi. 

A construção da estrada de ferro Cantagalo, que ligava inicialmente a atual 

cidade de Cachoeiras até Porto das Caixas impulsionou vertiginosamente seu 

papel de entreposto comercial, foi concluída em 1860. Em 1859 é construído 

ao lado da igreja de Nossa Senhora da Conceição o primeiro túnel ferroviário 

do Brasil, como parte do itinerário pertencente a essa estrada de ferro. 
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Em 1868 a estrada de ferro dá prosseguimento até a Vila Nova de Itambi, 

fazendo Porto das Caixas perder a sua função intermediária. A partir desse 

momento se inicia um período de decadência. Em 1876 é construído o ramal 

Niterói – Campos da Estrada de Ferro Carril Niteroiense, que se unia nessa 

região a linha férrea de Cantagalo, com terminal na cidade de Niterói, 

reduzindo Porto das Caixas a uma estação ferroviária.  

“De escoadouro e comercializador da produção do interior para os mercados 

consumidores do litoral, a região de Itaboraí passou a ser ponto de estações 

ferroviárias.” (Costa, 2013). 

Com a mudança a orientação econômica dentro da vila passa por uma 

profunda alteração. A perda dos portos fluviais para estações ferroviárias 

modifica a ocupação dentro da vila, concentrando-se principalmente na sede. 

Embora haja um baque, o que se é um rearranjo já que muito da produção de 

outras vilas seguiam direto, mas as produções locais seguiam dependendo 

dessas mesmas estações, que ajuda a expandir a produção cada vez mais ao 

sul da vila de São João de Itaboraí, chegando aos limites dos atuais distritos de 

Cabuçu e Pachecos. 

Em 1890, sob o contexto de proclamação da republica brasileira, há um 

reordenamento administrativo em todos os níveis, inclusive convertendo as 

antigas províncias em estados. Por força de decreto estadual a vila é elevada a 

condição de cidade de Itaboraí, dois anos depois também por decreto Porto 

das Caixas torna-se distrito, anexado a cidade de Itaboraí, contexto político 

administrativo que se conserva até os dias atuais. 

Com mudanças tão abruptas, muito dos investimentos realizados em Porto das 

Caixas, do período em que lá estava o terminal ferroviário, mudança de 

famílias, teatro, jornais, muito dessas construções foram sendo demolidas pela 

própria população local pelas décadas seguintes para ser vendido.  

Já na Era Vargas, é novamente depositada confiança do desenvolvimento 

econômico do já distrito de Porto das Caixas com a construção de uma usina 

de beneficiamento de álcool de mandioca que abasteceria países envolvidos 

na 2ª Guerra Mundial. Em 1945 termina o conflito mundial e a obra não é nem 
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ao menos inaugurada, sendo abandonada praticamente pronta, porém sem 

nunca funcionar, deixando um prédio vazio e uma vila de operários. Hoje 

atualmente na região em que se situa o antigo prédio localiza-se o bairro da 

Usina e o remanescente da vila de operário que hoje se integra ao bairro. 

É notável que historicamente Porto das Caixas detém grau de importância 

dentro do município. No período colonial e mais o Brasil Império sua 

importância econômica esteve como entreposto comercial, com a chegada da 

ferrovia essa condição acaba sendo eclipsada. Com as novas conformações 

econômicas regionais Porto das Caixas passa a ocupar um espaço mais 

coadjuvante. 

1.1 Presença ferroviária de destaque 

Figura 2 – Estação Ferroviária Visconde de Itaboraí 

 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/visconde.htm (Leandro Cesar dos 

Santos, abril de 2008) Acesso: Set/2018. 

Com o advento da revolução industrial, impulsionando a produção em massa, 

consumo de massa, impacta o modelo no setor de transportes diante de novas 
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demandas. Na primeira metade do século XIX surge na Inglaterra a primeira 

linha férrea, em seguida se expande e surge também nos Estados Unidos, 

França, entre outros.  

No Brasil, a partir da década de 1830 surgem os primeiros incentivos à 

implantação da rede ferroviária, a princípio para que houvesse um escoamento 

de produção mais eficiente ao modo praticado desde o período colonial. 

“Até o surgimento das ferrovias, o transporte de mercadorias era 

penosamente feito em lombo de burro, enfrentando precárias 

estradas de chão, do local da produção até os portos. A expansão da 

rede ferroviária respondeu, economicamente, sobretudo, à 

necessidade de exportação do café, paralelamente a um programa de 

melhoria dos portos como o de Manaus, Belém do Pará e Rio de 

Janeiro.” (Paula, 2000). 

Nesse contexto surge a Estrada de Ferro Leopoldina, que se inicia por meio de 

uma concessão imperial, com o objetivo de transportar o café produzido na 

Zona da Mata Mineira em Minas Gerais e na Região Serrana no Rio de janeiro. 

Uma parte foi construída por investimento privado, associado à um estímulo do 

governo imperial, outras partes por meio de aquisições. 

Em 1887 a empresa adquire a Estrada de Ferro Cantagalo, dos quais conta 

com o ramal de Porto das Caixas à essa altura já ligada a cidade de Niterói, 

assim como a Estrada de Ferro Carril Niteroiense, passando assim uma 

empresa controlar o fluxo ferroviário do norte e leste fluminense também do 

ramal de Cabo Frio.  

Em abril de 1927 é construída a Estação Ferroviária Visconde de Itaboraí, 

batizada com o título de Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de 

Itaboraí, primeiro presidente da província do Rio de Janeiro, nascido em Porto 

das Caixas. A estação, conhecida no início como quilômetro 30, contava com 

um pátio de manobras, casa de funcionários, posto telegráfico do governo e 

uma capelinha dedicada a Nossa Senhora do Desterro. A construção da 

Estação Ferroviária à época era conhecida como Itambi pequeno, bem próximo 

a Porto das Caixas. Atualmente sua localização é no distrito vizinho a Porto das 
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Caixas, com o nome de Visconde de Itaboraí, homônimo a estação ferroviária, 

desmembrado do distrito de Itambi no ano de 1993.  

Sob o contexto nacional a pasta de transporte se inicia na década de 1910 com 

a Inspetoria Federal de Estradas – IFE. Durante esse período até a década de 

1940 o transporte nacional era predominantemente ferroviário. Com a 

necessidade não sendo mais atendida pelo IFE, em 1937 é instituído o DNER, 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e em 1941 o DNEF, 

Departamento Nacional de Estradas de Ferro. 

É a partir da década de 1940 que se impulsiona a construção de novas 

rodovias pelo país.  

  

 

“Construíam-se estradas paralelamente aos traçados ferroviários. Ao 

invés de se estimular a integração intermodal de transportes, 

acirrava-se a competição principalmente entre rodovias, ferrovias e 

navegação de cabotagem.” (Paula, 2000). 

 

Trazendo esses dados ao contexto municipal, hoje a principal via rodoviária da 

cidade, a Avenida 22 de maio, antes parte do traçado da RJ-104, que foi 

municipalizado na década de 1990 segue em paralelo a linha férrea que corta 

Porto das Caixas e que ambas as estradas conectam ao município de Rio 

Bonito é uma exemplificação atual da implantação desse modelo iniciado ainda 

no período Vargas, naquela época pensado como linha auxiliar ao transporte 

ferroviário.  

 

A partir do período JK os investimentos em rodovias se levam com o incentivo 

a indústria automobilística com a abertura comercial internacional 

impulsionando as metas do governo em relação às rodovias, enquanto as 

modestas metas de expansão de linhas férreas davam a tônica do que viria a 

ser a decadência deste modal de transportes a nível nacional. 

 

Assim como muitas das principais ferrovias do país, na década de 1970, 

durante o período militar, a Estrada de Ferro Leopoldina entra no programa de 
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erradicação de ramais, que acelera o uso das linhas férreas como modal de 

escoamento da produção, em vista de uma significante expansão do modal 

rodoviário, que a essa altura correspondia a 73% do transporte de cargas e 

96% do transporte de passageiros (Paula, 2000).  

 

O ramal de Porto das Caixas seguiu funcionando ainda que de forma precária 

até a década de 2000 quando foi desativado definitivamente, com o 

fechamento da Terminal Ferroviário do Barreto em Niterói. A essa altura seu 

funcionamento era dirigido apenas ao transporte de cargas, feito até Campos 

dos Goytacazes ou Vitória. Seu papel social embora esquecido em níveis de 

gestão e prática política nunca se perdeu entre a população de Itaboraí. 

 

A estação ferroviária de Visconde com a desativação da linha foi abandonada. 

Diversas formas de conscientização foram feitas por parte da sociedade civil 

em Itaboraí para sensibilizar a classe política municipal, como mutirão de 

limpeza e recuperação. Em 2016 a estrutura do prédio histórico foi saqueada e 

desmontada, que provocou indignação e consternação da população em geral 

após anos de alerta seguidamente ignorados. Em cidades vizinhas esses 

patrimônios foram lembrados e preservados, o exemplo do município de 

Tanguá, pela proximidade é constantemente citado pelos moradores. 

Atualmente na estação ferroviária de Tanguá está instalada a Secretaria 

Municipal de Cultura. A mobilização popular hoje tem focado em cobrar a 

prefeitura de Itaboraí a recuperação e restauração da estrutura. 

 

Em nível nacional o debate em tornos das ferrovias foi reaquecido em virtude 

da greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio de 2018, a partir dessa 

mobilização foi de modo dramático exposto à dependência brasileira do modelo 

rodoviário no tocante o transporte de cargas, sobretudo, no transporte de 

passageiros. No estado do Rio de Janeiro essa dependência é potencializada 

pelo baixo investimento em linhas de trens, metrôs ou mesmo barcas, sendo 

dependente completamente das linhas de ônibus, o que contribui para a 

ineficiência no fluxo de pessoas e potencializa os problemas de tráfego de toda 

a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Sob o contexto do COMPERJ a estrada de ferro ganha um novo olhar do 

governo federal embora não mais em virtude do projeto completo, mas para a 

operação da Usina de Processamento de Gás Natural - UPGN e de uma de 

suas projetadas refinarias com o intuito de conectá-las ao Porto do Açu em São 

João da Barra. Com esse projeto a linha ferroviária do antigo ramal de Porto 

das Caixas da Estrada de Ferro Leopoldina voltará a operar pela FCA – 

Ferrovia Centro Atlântica. Projetos dessa dimensão hoje são vistos na cidade 

com bastante ceticismo num misto de esperança, onde o que impera é o ver 

para crer. 

 

Porto das Caixas também foi cenário de um filme, com nome homônimo ao 

distrito, um longa-metragem de Paulo César Saraceni é um grande expoente 

do Cinema Novo brasileiro, movimento de grande importância do cinema 

nacional a partir da metade do século passado. O filme conta com o elenco de 

Reginaldo Faria, Irma Alvarez e trilha sonora de Antônio Carlos Jobim. A trama 

narra a história de uma mulher insatisfeita com seu casamento, tendo várias 

relações extraconjugais. Aos seus amantes expunha seu desejo de assassinar 

seu marido, sempre em tom de descompromisso.  

A partir do próprio título sabemos que sua ambientação ocorre no distrito de 

Porto das Caixas, passado no ano de 1962. O cenário de Porto das Caixas a 

essa altura transmite ao filme uma inércia perceptível em todo o filme em 

contraste com a atuação da protagonista. Vendo sob o contexto histórico da 

data do filme o distrito se encontrava em um período de decadência 

socioeconômica. A estrutura dos espaços físicos e o semblante dos habitantes 

representados no filme demonstram o desamparo e abandono.  

A usina de processamento de álcool tem certo destaque nas cenas do filme. 

Muitas das cenas ocorrem no interior dela, exprimindo esse aspecto de 

decadência, a protagonista também a usa como ponto de referência para a 

localização de sua moradia, provavelmente desse modo ocorre a constituição 

de dois bairros distintos dentro do distrito de Porto das Caixas, sendo Usina o 

bairro tido por referência essa estrutura que sequer chegou a ser inaugurada.   
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Outro importante elemento de Porto das Caixas presente no filme é o túnel 

ferroviário que possui imenso valor patrimonial e que até aquele dado momento 

encontrava-se em funcionamento. A linha férrea teve tamanha importância a 

Porto das Caixas que no filme se inicia e se encerra junto à estrada de ferro. 

Durante esse tempo era um dos empregadores locais, além de ser o modo de 

conexão com o resto da cidade. Pelas cenas exibidas era possível notar 

vagões de cargas e de passageiros, num tempo em que o rodoviarismo já 

havia se iniciado no país. É possível ver também a Estação Ferroviária de 

Porto das Caixas, atualmente destruída. Sua estrutura demonstra a importância 

exercida pelo que já foi o Terminal Ferroviário da Estrada de Ferro Cantagalo 

no inicio de suas operações.  

O filme é produzido e divulgado no ano de 1962. Já nessa época é possível 

observar a importância religiosa que Porto das Caixas, exatamente seis anos 

depois vai exercer de forma mais intensa a partir do milagre de Jesus Cristo 

Crucificado. Embora a manifestação seja de outra natureza a cena demonstra 

a intensidade religiosa naquela época.  

O filme inspira-se num fato real que foi o “crime da machadinha”, um 

assassinato que ocorreu em 8 de fevereiro de 1948 na cidade de Niterói, que 

chocou a opinião pública da época, onde a principal suspeita era a esposa da 

vítima, um contador da cidade. Araci abelha foi absolvida em 9 de novembro de 

1948, seu julgamento ocorreu no palácio da Justiça em Niterói.  

A partir do filme um aspecto que é visível na escala temporal foi mostrado de 

forma acintosa que é o auge e a decadência vivida pelos habitantes de Porto 

das Caixas. Embora a pobreza e o desalento seja a atmosfera captada pelo 

filme, isso se deve ao contexto de sua realização. Os ciclos vividos em Porto 

das Caixas são sentidos por todos que conhecem sua história, a intenção de 

representar um cenário dramático provavelmente foi o motivo de o diretor ter 

escolhido o distrito naquela ocasião, não imaginava ele que seis anos depois 

tudo mudaria novamente. 
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2. O milagre de Jesus Cristo Crucificado e o comércio religioso 

Figura 3 – O altar da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto das 

Caixas. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2015) 

No início de uma quente noite de uma quinta-feira, em 25 de janeiro de 1968, 

ocorria na paróquia de Nossa Senhora da Conceição uma missa costumeira. 

Diante do olhar atônito dos fiéis, ocorre a queda de gotas avermelhadas aos 

pés do altar, proveniente da imagem de Cristo crucificado, o chamado milagre 

de Porto das Caixas. A imagem é datada do século XVII, do convento de São 

Boaventura, na extinta vila de Santo Antônio de Sá, levada posteriormente à 

igreja de Porto das Caixas.  

Como era de se esperar, um acontecimento desses, aos olhos dos fiéis gerou 

uma inquietação generalizada, em pouco tempo essa se tornou a notícia no 
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distrito, no município, ganhou repercussão nacional e até internacional, ao 

menos dentro do mundo católico. 

A constatação do fato ocorre de forma bastante inusitada com a confirmação 

quatro dias após o ocorrido através de um exame elaborado pelo farmacêutico 

Enéas Heringer, embora não definindo a tipagem. Diante dos relatos de antigos 

moradores era a de uma mudança radical na rotina do distrito. A chegada de 

fiéis partiu de todos os lados, muitos vieram de carro, organização de 

caravanas, transformando a pacata Porto das Caixas, num fervoroso núcleo de 

adoração religioso.  

Muito se fala na presença dos romeiros, principalmente dos estrangeiros, numa 

espécie de impacto extra ao movimento de peregrinação que vinha inclusive 

pela estrada de ferro, pela sua conexão com Niterói. Com um fluxo sem igual 

de pessoas pelo distrito, forma-se com o tempo a organização de um intenso 

comércio religioso, ocupando a avenida principal de Porto das Caixas, que leva 

o nome homônimo à paróquia.  

“A romaria é não só uma visita à imagem do santo, mas, diferente da 

Peregrinação, é uma ocasião privilegiada de encontro, 

congraçamento e convivência social dos fiéis, fazendo do santuário 

um centro de expressão coletiva e de fluxo e movimento de 

multidões.” (Veiga; 2002; p. 147) 

 

O movimento de romeiros mobiliza fiéis em torno do sagrado, onde a vivência 

religiosa é coletiva, onde o destino é o objetivo, exercer sua reverência ao 

milagre. Por parte do romeiro seus vínculos são fortalecidos por meio das 

promessas com Deus, por intermédio do evento sagrado. Essa relação não se 

restringe ao milagre do Cristo Crucificado de Porto das Caixas, o catolicismo 

popular brasileiro tem como seus principais exemplos as romarias à Basílica de 

Nossa Senhora Aparecida, padroeira nacional, ou o monumento à Padre 

Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará.  

“O termo romaria deriva de Roma, ponto de convergência cristã, sede da igreja 

Católica” (Veiga, 2002) para os praticantes esse vínculo está associado à 

dificuldade, penitência relacionado à distância, associando simbolicamente 

seus esforços a um ato de purificação unido à promessa realizada. Essa 
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relação de vínculo entre fiel e o milagre se explica pelos fluxos de retorno de 

quem volta ao santuário movido pelo sentimento de gratidão. Esse vínculo 

caracteriza o movimento de romeiros dentro da cultura católica popular.    

Figura 4 – O comércio religioso em Porto das Caixas. 

 

Fonte: Felipe Berocan Veiga (Jan/2012) 

Durante as próximas décadas após o milagre o fluxo de fiéis seguiu firme, onde 

a exaltação a imagem do milagre era o objetivo concomitante a inúmeros 

pedidos de promessas. No interior da paróquia, nos dias de hoje existe um 

espaço reservado chamado sala das promessas, onde se tem presente os 

mais variados tipos de objetos associados a uma promessa feita por um fiel, 

representando um vínculo com o sagrado, o cumprimento de seu pedido e o 

agradecimento posterior ao Cristo Crucificado.  

As barraquinhas que vendiam terços, imagens, fitinhas escrito Cristo 

Crucificado e outros artigos religiosos ocupava em meio às ruas uma extensão 

aproximada de duas quadras, o que exemplifica a demanda e o intenso fluxo 

comercial, que apesar de ter o caráter religioso como o principal de longe era o 

exclusivo.  
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Conversando com o dono do bar que se localiza em frente à paróquia, o 

mesmo diz que se muda para Porto das Caixas em função do milagre, saindo 

do estado do Rio Grande do Norte para aqui se estabelecer. Inclusive seu Lino 

conta que começou seu negócio também como uma das barraquinhas em meio 

à multidão de peregrinos passando rumo à igreja.  

O comércio religioso que existiu para atender um grande contingente de fiéis 

marcava no espaço físico do distrito um espaço sagrado, uma extensão que 

originalmente se situa no altar, se expande para os domínios da paróquia e se 

estende pela avenida principal de Porto das Caixas.  

“O sagrado é perceptível na organização do espaço, não somente 

pelos impactos desencadeados pelos devotos no lugar, mas, 

também, pela forma essencialmente integrada entre religião e tempo. 

Os fenômenos religiosos se manifestam num momento histórico e 

não há fato religioso fora do tempo. Em diferentes contextos sócio-

espaciais o fato religioso imprime marcas no espaço. São formas 

simbólicas, imagens, símbolos e outras portadoras de significados 

religiosos.” (Rosendahl, 2009). 

A partir do trabalho de Rosendahl vemos as limitações temporais 

intrinsecamente a um momento temporal. Isso se verifica quando se compara o 

fluxo de fiéis em direção a Porto das Caixas ao longo das décadas seguintes e 

sua situação atual.  

Durante o período de euforia foi registrado pela memória dos moradores a 

presença de dezenas de milhares de fiéis, chegando, sobretudo, de caravanas 

em mais de 200 ônibus. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, 

construída em 1640 não tem a condição de receber o quantitativo de pessoas 

desse tamanho. Ainda na década de 1970 surge a ideia da construção de um 

santuário mais amplo com o objetivo de receber melhor esse fluxo de fiéis. 

Entretanto o lançamento da pedra fundamental ocorre somente em 1980. Sua 

localização foi determinada a ser na entrada de Porto das Caixas, ao fim da 

estrada que liga o distrito ao bairro de Venda das Pedras, principal modo de 

chegada dos fieis a essa altura, com a progressiva diminuição das operações 

ferroviárias.  
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O santuário de Jesus Cristo Crucificado teve sua iniciação em 1996, a partir da 

contribuição dos fiéis, o santuário possui um formato octogonal, com estruturas 

protuberantes em seus vértices, representando a coroa de espinhos de Cristo. 

Como um fiel da igreja frequentador do santuário fala é uma obra de igreja, em 

alusão a seus 22 anos de início das obras e o fato de ainda não estar 

concluída. Recentemente foram instalados alguns vitrais na estrutura e com 

isso, passaram a ser celebradas algumas missas no próprio santuário.  

O fluxo de fiéis decaiu conforme a passagem do tempo. A ocupação e o fluxo 

de pessoas pela Avenida Nossa Senhora da Conceição hoje é uma via 

trafegável e pacata novamente. Diante dessa diferença de perspectiva surge o 

questionamento: que razão levou a desestimular os fiéis de prosseguirem a 

terra do milagre? De acordo com os moradores é a falta de estrutura. O distrito 

fica distante centro e não possui estradas com pavimentação adequada nem 

instalações a quem deseja conhecer.  

Figura 5 – A sala das promessas na paróquia de Nossa Senhora da Conceição 

em Porto das Caixas. 

 

Fonte: Felipe Berocan Veiga (Jan/2012) 
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Como um legado ainda vivo o milagre deixou à igreja de Porto das Caixas a 

sala das promessas, que reúne lembranças dos pedidos de inúmeros fiéis, que 

diante à imagem do milagre realizaram promessas. Entre essas lembranças há 

diversos objetos associados aos pedidos dos fiéis, desde bengalas, véu de 

noivado, cartas, fotos entre outros. Atualmente a sala das promessas está 

diretamente vinculada às modificações do fluxo de fiéis ao longo do tempo. 

Diante dos problemas estruturais o que se vê hoje é um fluxo de fiéis de 

retorno, aqueles que fizeram suas promessas e retornam para agradecer, 

contribuindo para a elaboração de uma imagem da fé representada pela sala 

das promessas. 

“Porém, as devoções não só se conservam como se transformam. 

Acreditamos que elas adaptaram suas práticas ao ritmo veloz e ao 

anonimato das grandes cidades, onde também a secularização foi 

muito ampla. Preservando recursos como a veneração de imagens, 

elas ganham representações, com novos sentidos e práticas, 

galgando espaços e diversificando seus meios de expressão.” 

(Lodoño, 2000).   

O comércio religioso atualmente é praticamente inexistente, mesmo em dias de 

grande movimento na paróquia. Hoje está reduzido a dois estabelecimentos, 

um localizado no interior da própria paróquia o outro de frente a ela. O segundo 

diversifica seu negócio além da venda tradicional de imagens, venda de flores, 

fitinhas, assumindo função de armarinho, papelaria como modo de sobreviver 

apesar de manter a venda de seus artigos religiosos.   

Apesar da diminuição da presença de fiéis ao santuário e a paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição, Porto das Caixas se mantém como importante centro 

religioso no contexto da cidade de Itaboraí, tendo claramente uma prioridade 

pelos católicos da cidade e de municípios vizinhos, seu fluxo maior ocorre aos 

domingos, dia sagrado no catolicismo, onde por algumas horas o distrito de 

Porto das Caixas vislumbra saudosamente seu período áureo como um dos 

grandes pontos de convergência da fé católica.         

.  
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3. Ao lado do progresso 

Figura 6 – COMPERJ em fase intermediária de construção 

 

Fonte: reprodução Jornal Extra jul/18 Acesso: Nov/18 

O Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ é um 

mega empreendimento da petrolífera nacional Petrobrás com investimento 

previsto na ordem de US$ 6,5 bilhões, sendo, portanto, o maior investimento 

único desta empresa com a intenção de construir uma refinaria e um parque 

industrial localizado na porção norte do município de Itaboraí, próximo às 

margens do rio Macacu. 

“O Complexo seria formado por uma unidade central de produção de 

matéria-prima derivada do refino do petróleo, como eteno, benzeno, 

p-xileno, e propeno e, a seguir, seis outras unidades secundárias 

trabalhariam esses produtos para produzir o polipropileno, polietileno 

e o politeraftalato de etileno. Esse conjunto de unidades forma a base 

do polo petroquímico.” (Binsztok, 2018). 

O projeto é um legado do plano do governo Lula para a Petrobrás que sob um 

contexto do mercado internacional de petróleo impactaria substancialmente o 

consumo dos derivados de petróleo no Brasil. Apesar de ser atualmente um 

grande produtor de barris a nível mundial, o Brasil importa uma grande 
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quantidade de derivados do produto já manufaturados pelo fato de as refinarias 

em solo nacional não suprirem a demanda do país.  

Nesse contexto, associado à descoberta de novos poços de petróleo na 

camada do pré-sal na costa brasileira, impulsiona a estatal realizar o projeto no 

município de Itaboraí. As motivações da escolha se dão pelo aspecto 

geográfico, de proximidade com a capital estadual, pela oferta de espaço para 

as instalações do complexo e pela posição de proximidade do limite entre a 

bacia de Campos e a bacia de Santos. Essa estrutura está interligada por uma 

série de dutos que vão do litoral atlântico cortando os municípios de Maricá e 

Itaboraí para conectar ao COMPERJ, além de uma estrada para facilitar o 

transporte de maquinário interligando o complexo à BR-101 em Guaxindiba, 

São Gonçalo. 

Sob um contexto internacional a partir da década de 2000 colocava-se a 

ascensão econômica chinesa como um dos motores mundiais. A necessidade 

de impulsionar as indústrias na China provocou um aumento significativo dos 

preços das commodities no mundo; matérias primas como minério de ferro, 

soja e outros artigos alimentícios, assim como o próprio petróleo tiveram por 

anos preços elevados no mercado internacional, favorecendo substancialmente 

a balança comercial brasileira, que tem destaque mundial na produção de 

todos esses produtos.  

Durante esse período ascendem as chamadas economias emergentes no 

cenário político internacional. A criação de órgãos como G20, BRICS estão 

associados a esse contexto em que parte do protagonismo do crescimento 

mundial foi transferido de países desenvolvidos da América do Norte e Europa 

para países como China, Brasil, Rússia, México, Turquia, África do Sul, Índia, 

Chile entre outros.  

Dentro de um contexto nacional as mudanças seguiram num ritmo semelhante 

ou até mais intenso que no mundo como um todo. Fazia pouco tempo em que 

o Brasil conseguiu superar um sério problema que se aparentava crônico 

devido a diversos outros planos que falharam: resolver o problema da 

hiperinflação. Em 1994 com a implementação do Plano Real a economia 

brasileira se estabilizou após muitos anos.  
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Nos anos 2000 a estabilidade econômica proporcionou um desenvolvimento 

substancial. Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003 

potencializou esse crescimento comercial e econômico a uma série de 

programas assistenciais que contribuiu para transformar esse desenvolvimento 

econômico em desenvolvimento social em conjunto.  

É nesse contexto que a população brasileira vive um clima de festividade e 

otimismo seguindo a tendência econômica do país. 

Esse cenário beneficiou em específico no país o Estado do Rio de Janeiro, 

estado da federação responsável pela maior parte da produção petrolífera do 

país. O Rio de Janeiro localiza-se entre as duas principais bacias petrolíferas 

de exploração: de Campos e de Santos. 

Durante o início dos anos 2000 com o boom das commodities o estado foi 

beneficiado com a captação de recursos a partir dos royalties do petróleo – que 

é uma compensação fiscal dada pelas produtoras a região de exploração, em 

virtude de este ser um recurso não renovável. Sua obtenção possui relação 

com impacto ambiental provocado pela exploração em relação a um possível 

acidente, assim como um estímulo a área afetada de diversificar sua matriz 

econômica.  

No município de Itaboraí as mudanças locais se traduzem num contexto de 

mudança mais intensa, de certa forma até mesmo inesperada. Entre as 

décadas de 1980 e 1990 o município teve um crescimento demográfico 

significativo, em um período em que a população brasileira foi se convertendo 

de uma população essencialmente rural para predominantemente urbana.  

Em 1970 o município de Itaboraí possuía 54.544 habitantes saltando para 

95.723 em 1980, 139.493 em 1990. Um crescimento em números absolutos de 

aproximadamente 40 mil pessoas por década (Cadernos Itadados). Esse 

aumento tem explicação pela proximidade com a capital, Rio de Janeiro, 

concentrando em Itaboraí um perfil de moradores que trabalhavam no Rio de 

Janeiro e Niterói, passando a ser conhecida como cidade-dormitório, perdendo 

espaço sua vocação agropecuária e indústria oleira. A partir dos anos 2000 a 

cidade vivia sob um contexto de cidade metropolitana. 
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As mudanças demográficas verificadas em Itaboraí ocorrem em função de 

empreendimentos de integração do Rio de Janeiro com o resto do estado, 

como a construção da Ponte Rio-Niterói em 1974, a implantação da BR-101, 

isso em um contexto de fusão do antigo estado da Guanabara (atual município 

do Rio de Janeiro) com o estado do Rio de Janeiro, ocorrida em 1975.  

 Com o anúncio da construção do COMPERJ nos limites da cidade a 

percepção sobre a cidade muda radicalmente como se entende os habitantes 

do município. O COMPERJ passa a ser entendido como a chave do 

desenvolvimento local, que a princípio se dá na esfera econômica e que a 

posterior se desencadeia ao social, cultural, etc.  

A partir do anúncio Itaboraí passa a ter outra sintonia, apesar de as obras 

começarem somente dois anos após o anúncio, em março de 2008. Com isso a 

cidade passou a ter investimentos não somente diretos da Petrobrás como 

também indiretos, vindos de outras empresas, enxergando em Itaboraí um 

campo propício a prosperar. É nesse contexto que surgem diversos cursos, em 

geral ligados a atividades do ramo petrolífero como petróleo e gás, curso de 

soldador, segurança do trabalho.  

A percepção de que o empreendimento era maior que o próprio município se 

deu com a chegada de inúmeros trabalhadores vindos de outros estados, 

majoritariamente do norte e nordeste. Nos cursos profissionalizantes, que 

pretendia formar mão de obra para após a conclusão do projeto, naturalmente 

seria para uma mão de obra mais qualificada. Muitas turmas abrangiam 

cidades do entorno com turmas inteiras de Silva Jardim, Cachoeiras de 

Macacu, Guapimirim, Araruama, assim como outros municípios limítrofes. 

A estrutura do COMPERJ trouxe consigo uma série de projetos infraestruturais 

que possibilitasse o pleno funcionamento do Complexo. A localização do 

COMPERJ no limite norte de Itaboraí necessita de uma integração rodoviária 

assim como portuária. A antiga estrada do Convento é radicalmente 

transformada com alargamento, duplicação e pavimentação; Essa estrada 

conecta o Complexo à BR-493 (Itaboraí – Magé), no distrito de Itambi. A BR- 

493 integra atualmente ao Arco Metropolitano, uma rodovia de grande porte 

pensada para facilitar o escoamento da produção industrial do COMPERJ para 
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o Porto de Itaguaí. O Arco Metropolitano corta os municípios de Itaguaí, 

Seropédica, Japeri, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim e 

Itaboraí. A rodovia foi pensada em evitar a conurbação da metrópole e 

municípios com alto grau de urbanização com São Gonçalo e Niterói para 

facilitar o fluxo da produção e não prejudicar o já complicado tráfego da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 

Outro caminho de conexão com outros portos do estado se dá pela BR-101. 

Antes do empreendimento essa rodovia era duplicada apenas no trecho entre o 

município de Rio Bonito e Niterói. Com isso, na necessidade de integração com 

o Porto do Açu em São João da Barra foi duplicado o trecho até o município de 

Campos dos Goytacazes. A importância desse corredor se justifica também 

pela ligação de Itaboraí com Macaé, que possui grande importância dentro do 

setor petrolífero. Outro ponto importante é o Porto de São Gonçalo, que foi 

construído para receber especificamente materiais super pesados para a 

construção do COMPERJ e facilitar os custos de logística presos à lógica 

rodoviarista da infraestrutura nacional. A estrada construída exclusivamente 

para suportar o transporte de peças com alto grau de complexidade de 

transporte começa na praia da beira em Itaoca e termina na BR-493. 

As primeiras obras envolvendo a construção do Complexo foram as de 

terraplanagem, a partir desse momento em que a população sente que o 

projeto está sendo executado e surgem no dia-a-dia dos moradores as 

interferências indiretas. Dentre as mais sentidas foi a de especulação 

imobiliária que ocorreu em todo o canto da cidade, sendo sentida em todos os 

níveis, provocando preocupação de uma parte e euforia de outra, gerado pela 

expectativa do pleno funcionamento por parte de grandes empresas do setor 

imobiliário que passou a investir na compra de terrenos e investimento na 

construção de imóveis residenciais e comerciais.  

Entre o cidadão comum ocorreu o mesmo movimento de investir em imóveis na 

cidade, nesse caso para fornecer moradias temporárias para diversos 

operários advindos das mais diversas regiões do país e que estavam 

envolvidos diretamente na construção do COMPERJ. 
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Figura 7 – Edifício Enterprise City Center: resultado da intensa especulação 

imobiliária pós COMPERJ 

 

Fonte: G1 – site de notícias do Grupo Globo (Foto: Carlos Brito/G1) Acesso: Nov/2018 

 A partir desse cenário a ocupação urbana no município fica visível para quem 

observou sua estrutura antes do início das obras. No primeiro distrito, 

historicamente o mais populoso a maioria dos bairros eram resultados de 

loteamentos das antigas fazendas localizadas ao redor do centro histórico. Nos 

anos 2000 esses bairros ainda apresentavam uma estrutura de ocupação 

recente, com a presença de muitos terrenos baldios, que não tinha perspectiva 

de ocupação residencial ou comercial. Boa parte desses espaços pensado 

numa nova ótica, da alta valorização de imóveis na cidade, o que se viu foi um 

adensamento da estrutura urbana, sobretudo no distrito de Itaboraí (1º distrito) 

assim como em Manilha (7º distrito).  

Fazendo um paralelo com outros distritos do município, entre eles Porto das 

Caixas, o COMPERJ promoveu uma intensificação da urbanização dos distritos 

já historicamente mais ocupados. Boa parte dos grandes empreendimentos 

realizados no município está localizada no primeiro distrito. O Itaboraí Plaza 
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Shopping um dos grandes empreendimentos, o primeiro do tipo na região 

localiza-se na divisa entre os distritos de Itaboraí e Manilha.  

Apesar dessa concentração de novos empreendimentos no centro e em 

Manilha, os demais distritos em alguma medida foram impactados pela 

especulação imobiliária. Em geral o crescimento de assentamentos populares 

foi intensificado com a chegada de novos moradores sob a expectativa da 

geração de trabalho e renda, o que caminha para uma ocupação antes não 

vista em Itaboraí, da ocupação por nível social do espaço geográfico do 

município. 

3.1  - Crise Política e econômica: estagnação das obras 

Figura 8 – Edifício Hellix: um dos maiores empreendimentos imobiliários de 

Itaboraí  

 

Fonte: G1 – site de notícias do Grupo Globo. (Foto: Carlos Brito/G1) Acesso: Nov/2018 

De 2013 para a atualidade o Brasil enfrenta um contexto de conturbação de 

ordem política, econômica, social. A questão econômica toma mais força a 

partir de 2014, que apresenta o encerramento de um ciclo global com a 

primeira revisão da previsão de crescimento do PIB da China. Esse movimento 

diminui a demanda das chamadas commodities e afeta em cheio a economia 

brasileira, em vista de a China ser o principal parceiro econômico do país. 
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Seguindo esse mesmo contexto a cotação internacional do barril de petróleo 

diminui drasticamente, afetando a Petrobrás, que passa a ter sua própria crise. 

Vale ressaltar que apesar de o Brasil, por meio da Petrobrás ser um dos 

maiores produtores de barris de petróleo no mundo, o óleo extraído na costa 

brasileira é um óleo mais pesado, pouco aproveitável para a produção de 

combustíveis, por exemplo, o que obriga a petrolífera a importar uma grande 

quantidade de óleo mais leve para atender a demanda energética do mercado 

consumidor do país. Com custos de produção valendo menos com a queda do 

preço do barril e diante da importação de óleo, que encarece o combustível 

vendido a empresa passa a ter problemas de caixa que afetam seus 

investimentos, incluindo o COMPERJ.  

No contexto político a ex-presidente Dilma Rousseff acabava de ganhar as 

eleições presidenciais, que foi a mais acirrada desde a redemocratização. 

Diante de do esfriamento econômico, aumento dos gastos públicos provocaram 

junto à eleição do presidente da Câmara de deputados daquela legislatura, 

Eduardo Cunha instala um clima de crise política, e consequente perda de 

apoio no Congresso Nacional do governo Dilma.  

Na esfera jurídica se inicia também no ano de 2014 a Operação Lava-Jato, que 

se torna uma das maiores operações anticorrupção do país. O foco das 

investigações atingem empreiteiras ligadas às grandes obras ao redor do país, 

muitas ligadas à Petrobrás, inclusive denúncias ligando esquema de 

superfaturamento nas obras do COMPERJ ao ex-governador Sérgio Cabral. 

Esse cenário de instabilidade política, redução da atividade econômica e crise 

na maior estatal nacional provocam as paralisações das obras em 2015, 

provocando diretamente a demissão de milhares de trabalhadores do 

COMPERJ.  

No governo do estado do Rio de Janeiro cenário de crise evoluiu de forma pior 

que no contexto nacional. O Rio de Janeiro tem grande parte de sua economia 

dependente do petróleo e seus derivados. A queda do seu preço no mercado, 

com o preço do barril de petróleo indo de US$100 por barril no início de 2014 

para US$40 por barril no fim de 2014 provoca em consequência a queda da 

arrecadação de royalties para o estado. Isso associado à péssima política de 
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isenção fiscal de diversas empresas provoca entre 2015 e 2016 o colapso 

econômico do estado, provocando a falência de serviços públicos essenciais 

como saúde, educação e segurança pública.  

Em Itaboraí a arrecadação de impostos que tinha aumentado vertiginosamente 

com o COMPERJ, após sua paralisação o município deixa de arrecadar R$ 30 

milhões, contando atualmente com valor de R$ 3 milhões anuais, o que 

provoca a quase paralisação de serviços essenciais da prefeitura. No comércio 

o impacto foi duplo. A crise econômica causa no município uma forte queda na 

movimentação do comércio. O duplo impacto se explica pela série de 

investimentos que foi realizado na cidade em expectativa do pleno 

funcionamento do Complexo.  

Em geral fica visível a estagnação econômica, associado ao aumento das 

dívidas quando se olha para os grandes empreendimentos – o próprio 

COMPERJ já superou os valores estipulados pela Petrobrás previstos em 

US$6,5 bilhões, chegando aos atuais US$8,4 bilhões, estando ainda em fase 

de construção – Muitos moradores realizaram investimentos em imóveis a fim 

de alugar, investimentos para aumentar a capacidade de seus 

estabelecimentos comerciais. As principais mudanças ocorridas em Porto das 

Caixas foram nesse segmento. Conversando com os comerciantes no Porto foi 

dito que seus investimentos foram para atender a demanda produzida pelo 

COMPERJ, principalmente para atender os operários da construção, ou seja, 

para uma demanda imediata. A paralisação das obras levou ao comercio local 

uma queda significativa, além de um acúmulo de dívidas decorrentes dos 

investimentos realizados. 

A crise na economia de fato agravou as deficiências na segurança pública, 

porém em Itaboraí esse processo toma forma antes, em um contexto de maior 

circulação de dinheiro devido ao COMPERJ. Esse processo aumenta também 

em decorrência da implementação de UPPs na cidade do Rio de Janeiro, em 

2008, que teve como consequência uma migração da criminalidade para a 

região metropolitana e interior do estado. Em Itaboraí o aumento da 

criminalidade seguiu um misto desse contexto com o agravamento social 
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provocado pela paralisação das obras que afetou a população flutuante da 

cidade, que em geral trabalhava diretamente na execução das obras. 

“Com a crise da Petrobrás e sua repercussão no COMPERJ, essa 

população flutuante e agora desempregada, que veio em busca de 

emprego melhores condições de vida, não possuía mais renda para 

os aluguéis ou para pagar as prestações de móveis. Muitos não 

conseguiram voltar para as suas cidades de origem, o que refletiu no 

aumento da informalidade habitacional e de moradores de rua e, de 

forma indireta, no aumento da criminalidade da região”. (Binsztok, 

2018) 

O cenário de crise econômica agravou problemas sociais como descritas por 

Binsztok que envolvem vulnerabilidade social e aumento da criminalidade, que 

com o desalento na segurança pública provocado pela crise fiscal do estado 

fez o crime organizado e o tráfico de entorpecentes aumentarem suas áreas de 

influência sobre novas regiões ainda não atingidas por problemas dessa 

natureza. Na esteira de uma migração ocorrida em função das UPPs cidades 

como Angra dos Reis, Região dos Lagos, Baixada Fluminense, Campos dos 

Goytacazes tiveram aumento de atividades ligadas ao narcotráfico. Com a crise 

a partir de 2015 as ações de facções criminosas nessas localidades tiveram 

aumento considerável.  

Em Itaboraí não foi diferente. O crime organizado passa a agir intensivamente 

em diversas regiões do município. Bairros populares em São Gonçalo, com 

controle intenso do tráfico de drogas, no Complexo do Salgueiro, localizado 

próximo a Baía de Guanabara, com a estrada aberta para recepção das 

grandes peças e maquinários utilizados no COMPERJ cria um acesso antes 

inexistente entre aquela região de forma tão direta aos distritos do norte de 

Itaboraí. Com a paralisação das obras do COMPERJ e com o controle reduzido 

a área principal do Complexo esse acesso e inclusive o Porto de São Gonçalo 

passa a ser ocupado e utilizado pela facção criminosa local.  

Desse modo o distrito de Visconde de Itaboraí, vizinho a Porto das Caixas 

passa a ser intensamente ocupado pelo narcotráfico, que inicia um controle 

rigoroso do acesso ao distrito e do comércio exercido na região. O que ocorre a 

partir daí é uma expansão da mancha criminal de um modo ainda não visto na 
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em Itaboraí. Analisando o domínio territorial essa aquisição foi muito produtiva 

ao crime organizado, o Bairro da Reta localizado a leste do centro da cidade 

tem um controle do tráfico há anos, com a ligação do Porto de São Gonçalo, 

passando pelo Complexo do Salgueiro, distrito de Visconde de Itaboraí e o 

bairro da Reta Velha realiza uma conexão territorial antes não existente de 

estender um controle até a Reta Velha, que fica as margens da intercessão das 

Rodovias Presidente João Goulart (que liga a Região Metropolitana à Região 

Serrana) com a BR-101 (conexão com a Região dos Lagos). 

Assim passa a ter uma área de baixa presença do estado, com baixo índice de 

desenvolvimento humano, com população carente, se movimentando entre 

dois polos importantes do crime organizado evitando o acesso da BR-101. O 

MP-RJ já solicitou à justiça, com o desinteresse da prefeitura de São Gonçalo 

em absorver a estrada que conecta o Porto de São Gonçalo à BR- 493 que 

haja a destruição da estrada, em virtude da produção de um legado negativo, 

da utilização da via somente para operações do tráfico de drogas. 

No ano de 2018 o Governo Federal decreta intervenção Federal na segurança 

pública do estado do Rio. Não pretendo aqui abordar de forma profunda os 

impactos e resultados da intervenção federal no estado, porém sua atuação 

provoca mudanças na organização do crime ao redor da região metropolitana. 

Com diversas ações nas áreas dominadas pelo narcotráfico em São Gonçalo 

provocam o enfraquecimento do domínio em Visconde de Itaboraí. Diante disso 

as milícias, antes restritas a áreas da Zona Oeste do Rio de Janeiro e Baixada 

Fluminense passa a atuar nos distritos do norte de Itaboraí. A dominância da 

milícia não se restringe à Visconde de Itaboraí, passa atuar também nos 

distritos de Itambi e Porto das Caixas.  

A presença da milícia nesses distritos provocou em todos os demais habitantes 

do município agravou clima de insegurança já alargado pelo crescimento da 

violência em Itaboraí. Sua atuação interferiu inclusive nas atuações de campo 

em que as últimas entrevistas foram realizadas em bairros fora de Porto das 

Caixas. Dentro do Porto as famílias que podem estão se mudando para outras 

regiões da cidade, fugindo da cobrança do “aluguel” imposto pela milícia. A 

situação atual permanece desse modo em virtude do prolongamento da crise 
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fiscal do estado e da pouca atuação das forças de segurança pública nesta 

região tão importante para Itaboraí.  

3.2  Dinâmicas ambientais do COMPERJ 

Dentre os principais desafios do mundo contemporâneo concerne em unir 

desenvolvimento econômico como com práticas de baixo impacto ambiental, o 

chamado desenvolvimento sustentável. Com o planeta passando por 

mudanças climáticas de causa principalmente antrópica, essa agenda passa a 

ser tida como prioridade por parte da comunidade internacional com a 

realização de diversas conferências sobre o clima. O Brasil nesse contexto 

atua de forma bastante significativa tendo inclusive sediando dois desses 

eventos na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro em 1992, a ECO-92 uma das 

mais importantes conferências sobre o clima até a atualidade e em 2012 a 

Rio+20.  

Sob uma nova ótica de impactos provocados por empreendimentos industriais, 

principalmente relacionados à transformação de materiais advindos de 

recursos não renováveis como o petróleo fez com que o planejamento do 

COMPERJ se preocupasse com a interferência ambiental que sua construção 

e funcionamento trariam para Itaboraí e a região imediatamente afetada pelo 

Complexo. 

No município de Itaboraí a única área de proteção ambiental localiza-se nos 

mangues de Itambi, parte da APA de Guapimirim, que geograficamente se 

situa relativamente próximo ao Complexo. O próprio Complexo está em torno 

dos principais fluxos fluviais do município: os rios Macacu e Caceribu que 

circunvizinham o COMPERJ.  

Com o anúncio do projeto sendo sediado em Itaboraí foi produzido um relatório 

responsável por medir e projetar os impactos e comprovar sua viabilidade ou 

não para os órgãos responsáveis: trata-se do RIMA-COMPERJ (Relatório de 

Impacto Ambiental do COMPERJ).  

Os problemas de como irá ser tocado à questão ambiental se inicia já na 

produção do relatório, que define o município de Itaboraí como a melhor área 

para a recepção do projeto frente aos municípios de Itaguaí e Campos dos 
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Goytacazes. O problema se dá pela proximidade do Complexo com a APA de 

Guapimirim e da ESEC da Guanabara, situando-se a apenas 6 km de 

distância. Além disso, o empreendimento dessa natureza, estando em pleno 

funcionamento consome bastante água para a produção. Na região do 

chamado Leste Metropolitano o problema de abastecimento de água é crônico. 

Problemas dessa conjuntura levanta questionamento sobre a produção do 

RIMA-COMPERJ sobre a plena viabilidade do projeto em Itaboraí.  

O COMPERJ com sua definição e implementação passa a produzir impactos 

ambientais também fora dos limites do município. Com a implantação de dutos 

na Baía de Guanabara ligando o Complexo à REDUC em Duque de Caxias. O 

problema de abastecimento de água surge como solução à construção de uma 

represa no rio Guapiaçu em Cachoeiras de Macacu, em Itaboraí, na região de 

Itambi, se afeta também a prática de captura do caranguejo nos manguezais. O 

modo para reduzir o impacto ambiental se dá nos mecanismos legais através 

da compensação ambiental e de audiências públicas com a população afetada. 

A discussão que Binsztok faz em seu livro Modernização Fracassada questiona 

esses mecanismos como ações realmente reparadoras de qualquer impacto 

produzido por uma obra desse tamanho no que envolve as populações 

tradicionais mais afetadas:  

“O processo de licenciamento ambiental brasileiro dispõe ainda de 

instrumentos legais que subvertem a lógica ambiental defendida 

pelos ‘povos da floresta’. Estes instrumentos são frutos de uma visão 

ambiental como una e consensual, inserida no modelo de 

desenvolvimento sustentável hegemônico pós-92, que compreende a 

natureza apenas como recurso econômico passível de negociação.” 

(Binsztok,2018)  

  Isso se torna grave em relação ao COMPERJ quando vemos a construção da 

barragem no rio Guapiaçu como uma medida de compensação ambiental, 

misturando a necessidade do próprio projeto como modo de recompensar a 

sociedade (Binsztok, 2018).  

Apesar disso o modo de compensação do COMPERJ abarcou outras 

modelações, como a promoção de diversos cursos para capacitação de mão 
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de obra da população do município e o projeto de criação de um corredor 

ecológico com a plantação de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica. 

 Esse impacto não se dá somente no espaço geográfico, ele alcança as leis, 

com mudanças no plano diretor municipal que flexibilizou a implantação de 

indústrias de grande porte, dando permissão mesmo com prejuízo à saúde 

originado da liberação de resíduos, ignorando sua proximidade com a APA de 

Guapimirim. Uma ação para beneficiar diretamente o projeto do COMPERJ. 

 As audiências públicas, que são partes obrigatórias no processo de 

licenciamento ambiental não ocorreram de fato de modo a possibilitar a 

participação popular nas decisões que envolvem mudanças diretas na sua 

qualidade de vida, no seu cotidiano, no emprego de seus direitos.  

“[...] não existiram espaços de discussão com as comunidades do 

entorno sobre os potenciais impactos do COMPERJ pelas au-

toridades competentes na fase de licenciamento. Se existiram, assim 

como as audiências públicas realizadas para a discussão do Estudo 

de Impacto Ambiental do COMPERJ, não foram publicizadas, 

evidenciando-se pouca ou nenhuma participação social na discussão 

dos problemas locais.” (Moniz, 2017). 

Em junho de 2018 o MP-RJ denuncia irregularidades nas licenças ambientais 

envolvendo a Petrobrás, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro, que tiveram 

origem em ações civis públicas. A denúncia trata da conivência do INEA com 

relação aos estudos produzidos pela Petrobrás, verificando falhas na 

fiscalização e a ausência de exigências de estudos aprofundados quanto a 

impacto de risco.  

Em virtude dessas novas ações na justiça corre-se o risco de a Petrobrás ter 

de refazer diversos licenciamentos ambientais, que vimos ao longo do trabalho 

que não ocorreram da forma mais salutar possível, como os do represamento 

do Rio Guapiaçu, que chama a atenção pelo fato do MP-RJ não pedir a 

anulação do projeto e sim sua reformulação. Dentre estes também está o 

licenciamento em relação ao Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ 

que levará os efluentes industriais do Complexo, desembocando na costa de 
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Itaipuaçu, em Maricá, assim como participação efetiva na formulação de planos 

municipais de saneamento básico para Itaboraí, São Gonçalo e Maricá.  

Considerações Finais  

Ao esmiuçar como se desenvolveu o atual contexto que envolve Porto das 

Caixas e o atual andamento do projeto do COMPERJ podemos ter uma noção 

clara do que significa essa relação para a população afetada e o que está em 

jogo com as mudanças provocadas com as obras e a sua paralisação em 2015.  

Através dos diversos momentos de grande importância que envolveu o distrito 

de Porto das Caixas ao longo da história e que marcam como momentos 

especiais para o município de Itaboraí. Eventos que delimitam períodos de 

auge e decadência como os moradores do Porto mesmo se referem. O apreço 

pelo lugar que se vive em Porto não ocorre do mesmo modo ao redor do 

município de Itaboraí, são pessoas simples, mas que deixam claro seu amor 

pelo lugar que escolheram viver, conhecendo e respeitando sua história, e 

fazendo dela objeto de luta, numa cidade que enfrenta tantos problemas 

estruturais.  

Diante do atual cenário podemos entender como o impacto das obras do 

COMPERJ supera o campo social, político, ambiental e econômico. O 

município de Itaboraí já foi um dos municípios mais pobres do estado do Rio de 

Jáneiro e ainda hoje possui o IDH-M de 0.693, considerado médio pelos 

padrões do PNUD, saindo, entretanto, de um nível de 0.415 em 1991, nível 

considerado baixo. Ocorreu uma evolução positiva no desenvolvimento 

humano, porém apenas 10,6% dos logradouros municipais contam com uma 

urbanização adequada (IBGE cidades). 

“[...] o saneamento ambiental apresenta considerável precariedade, 

em especial no que se refere ao esgotamento sanitário, com apenas 

40,29% dos domicílios urbanos em São Gonçalo, enquanto em 

Itaboraí não havia rede exclusiva de coleta de esgotos domésticos. 

Com relação ao abastecimento de água, apenas 23,83% dos 

domicílios urbanos em Itaboraí eram servidos pela rede e em São 

Gonçalo 80, 38% dos domicílios eram alcançados pelo serviço, mas o 

abastecimento, quando havia, era intermitente.” (Binsztok, 2018). 
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Isso se trata de um problema de saneamento básico que permaneceu com a 

chegada do COMPERJ, a diferença é que com sua implementação, a migração 

de novos moradores intensificou o problema em vista de uma maior demanda 

por serviços básicos como água e esgoto. Vimos a extensão da região urbana 

de Itaboraí crescer, sem o acompanhamento da oferta de serviços.  

Atualmente o cenário de violência na cidade tem tido aumento seja pela 

ocupação de territórios pelo tráfico ou pela milícia assim como na criminalidade 

em geral. Entre 2017 e 2018 os roubos a transeuntes aumentou em 12,1% 

entre 2017 e 2018 segundo o ISP-RJ. 

Quanto ao projeto do COMPERJ sua ideia original é vista hoje pela nova 

gestão da empresa como inviável, tendo então de adaptar o grande gasto que 

as obras tiveram para um retorno no processamento de gás natural pela UPGN 

e pela instalação de uma refinaria no Complexo, diminuindo as pretensões e 

vendo dificuldades no retorno do dinheiro investido na obra. No segundo 

semestre de 2018 as obras foram retomadas a partir de uma parceria com a 

empresa chinesa Shandong Kerui Petroleum. Essa nova empreitada é vista 

com bons olhos pela população em geral, que deseja o retorno de um comércio 

vibrante semelhante ao obtido no início dessa década.  

O COMPERJ segue sendo visto como um projeto que é necessário à economia 

itaboraiense por seus habitantes, que se alimenta com as esperanças 

renovadas com o retorno das contratações para o prosseguimento das obras, 

ainda que em um número bem reduzido comparado ao início das obras.  

A conclusão da Unidade de Processamento é prevista para 2020, ano de 

eleições municipais. Embora a população tenha a percepção de que os 

problemas enfrentados pelo empreendimento tenham razões ligadas a outras 

instancias de poder, iremos saber daqui alguns anos, caso essa previsão seja 

concluída se essa trará algum benefício político, em vista de que as áreas 

social, ambiental e econômica saem no prejuízo, sem previsão de reverter esse 

quadro.   
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